DARCEY BELL’İN AYNI İSİMLİ ÇOK SATAN ROMANINDAN
UYARLAMA
SİNOPSİS

Stephanie (Anna Kendrick) , hayatını Youtube’ta paylaştığı videolardan
kazanan vlogger bir annedir. Bir gün, en yakın arkadaşı Emily (Blake
Lively) aniden ortadan kaybolur. Stephanie tüm enerjisini Emily’ye ne
olduğunu öğrenmeye harcarken Emily’nin kocası Sean (Henry Golding)
de şaşırtmacalarla, ihanetler, sırlar ve bu sırların açığa çıkmasıyla, aşk
ve sadakatle, cinayet ve intikamla dolu bu hikâyede ona yardım eder.

FRAGMANIN İZLEME LİNKİ: https://youtu.be/4W9YKFaA7OQ
FRAGMANIN İNDİRME LİNKİ: https://we.tl/8vEnKH9eHX
POSTER VE GÖRSELLERİN İNDİRME LİNKİ: https://we.tl/AHZVWVVgWH

KÜÇÜK BİR RİCA

“Sırlar, margarin gibidir; yayılması kolaydır ama kalbe zararı vardır.”
Stephanie
KÜÇÜK BİR RİCA’nın yolculuğu filmin yönetmeni Paul Feig’in (Nedimeler, Ajan, “Freaks and
Geeks”) adını duyurduğu komedi türünden “başka bir şey” yapmak istemesiyle başladı.
“KÜÇÜK BİR RİCA senaryosu bana ulaştırıldığında işte bu, dedim! Aradığım tam olarak buydu.
Gerilim türündeki filmler, izlemekten en çok keyif aldığım türlerden biriydi ve bu yapı üzerinde
oynama fırsatı edindiğim için çok heyecanlandım. Stephanie (Anna Kendrick), beyazperdeye
taşıdığım karakterler arasında favorilerimden biri oldu.” diyor Feig.

“Stephanie, hepimize tanıdık gelecek biri. Hayatı boyunca insanları
memnun eden ve başkalarının iyiliği için uğraşan bir anne. Bu yüzden
de hep suistimal ediliyor. Her ne kadar etrafını saran karanlığın farkına
varıp aklı başına gelmeye başlasa da, izleyenlerin en çok onun tarafını
tutmasını istedim.”
Anna Kendrick konuşmaya şöyle dahil oluyor: “Bu, içinde ağırlıklı olarak mizah, cinayet gizemi
ve sürprizler barındıran, türler arasında geçiş yapan bir film. Stephanie, canlandırdıklarım
içinde kesinlikle en iyimser karakter. Ama bir yandan görüş açısını kısıtlayan ‘at gözlükleri’ de
var. Emily’nin kaybolmasından itibaren yavaş yavaş bu gözlükten kurtuluyor ki işlerin eğlenceli
noktaya geldiği yer de asıl bundan sonrası.”
Feig, oyunculukların komediden, psikolojik ve toplumsal çılgınlığa varan geniş skalasının onu
istediği yeni bölgelere taşıdığını vurguluyor. “Film kesinlikle komik ama aynı zamanda daha
önce hiç deneyimlemediğim sürprizler ve duygularla da dolu. Tüm bunları başarabilmem de
yazar Darcey Bell’in sağladığı muazzam materyal kaynağı, senarist Jessica Sharzer’ın ortaya
koyduğu bakış açısı, inanılmaz oyuncularımızın ve yetenekli ekibimizin katkıları sayesinde
oldu.”

Kıkır Kıkır Gülmekten Çığlık Atmaya

Darcey Bell’in 2017 tarihli ilk romanı, yayınlandığı yılın en bağımlılık
yaratan kitaplarından biri oldu. Kimsenin tahmin edemeyeceği
sürprizlerle dolu ve sinema evrenine uygun hikâyesiyle kitabın film
hakları, kitap daha yayınlanmadan satıldı. Senarist Jessica Sharzer kısa bir süre
sonra kitabı sinemaya uyarlamaya başladı. Sharzer işe koyulduğu andan itibaren hikâyeyi,
eğlencenin esas unsuru olan tehlikedeki kadın yapısının üstüne kurdu.
“Güven duyamayacağınız bir anlatıcının naklettiği sürprizli bir hikâyeyi ilk defa durmuyoruz,”
diye kabul ediyor Sharzer. “Ama Darcey, kitabında farklı bir tutum sergiliyor. Kitap size sürekli
hınzır bir bakışla bakıyor. Bu tutumu yakalamak istedim. Filmin gerilim türüne yakın olmasını
ve sürpriz üstüne sürpriz yaşanmasını istedim. Ama tüm bunları bilinçli biçimde yaptım. Bu
hikâye, sırların doğası ve ortaya çıktıklarında ilişkilerimize ve hayatlarımıza yaptıkları etkileri
göstermek üzerine kuruldu. Ama aynı zamanda kadınların tercihlerine de öncelik vererek
anlatan bir film.”

“Hikâyemizin, kadınların kariyerleri ve çocukları arasında tercih
yapmaları gerektiğinde nasıl farklı karar mekanizmalarına sahip
olduklarını göstermesini seviyorum. Bu seçimde ne gibi fedakârlıklarda

bulunuyoruz? Seçimleri yaparken neleri kaybediyoruz? Bu sohbetleri
arkadaşlarımla her zaman yapıyorum. Bu önemli sohbetleri bir gerilim
filmine yedirebilmeyi heyecan verici buluyorum,” diyor Sharzer.
“Stephanie ve Emily iki farklı kadın. Biri çocuğuna annelik yapmak için
evde oturan, diğeri kariyerinin peşinden tutkuyla koşan iki kadın. Ama
her ikisinin de kararlarını etkileyen şey oğulları. Bu ayrım ve kadınların
oğulları için yaptıkları seçinler arasındaki farklılıklar çok ilgimi çekiyor.”
Hikâyenin görsel yanını güçlendirmek adına Sharzer, Stephanie’yi bir blogger’dan vlogger’a
değiştirirken, kitabın aksine hikâyeyi sadece Stephanie’nin gözünden anlatmayı tercih etti.
“Stephanie’ye bayılıyorum çünkü bazı bakımlardan tam bir ‘inek’,” diyor kahkahalar atan
Sharzer. “Çok çabalıyor ama bir yandan da diğer anneler arasında dalga konusu olduğunu
biliyor. Gerçekten ‘arkadaşlarım’ diyebileceği kişiler vlog’unu takip edenler ama neticede hepsi
sanal arkadaşlar. Hem çok yalnız, hem de geçmişindeki günahları peşini bırakmıyor. Tüm
bunlar, ondaki mükemmel anne olma arzusunu tetikleyen şeyler.”

“Emily, bir moda ikonu, hilekâr ve gerçek benliğini gizleyen biri.
Emily’nin de, Stephanie’nin de geçmişleri karanlık ama bunu farklı
şekillerde gizliyorlar. Stephanie organik kekler yaparak, Emily moda
sektöründe çalışarak bu yüzeyselliği ve mistikliği koruyor,” diye
açıklıyor Sharzer.

Sharzer, kadın merkezli komedi filmleri çeken Feig’in projeye dahil
olmasından büyük bir mutluluk duydu. “Kendimi çok şanlı hissetim
çünkü Paul, kadınları cinsiyetçilik yapmadan ve karikatürleştirmeden
komik göstermeyi başarabilen bir yeteneğe sahip.”
Sharzer’ın senaryosuyla izleyicilerin algısında bir değişim
yapabileceğini gördü Feig. “Kadınlar genellikle belirli kalıplara sokulur.
İşte şu ‘her şeye olur diyen ev kadını’, işte bu ‘patronluk taslayan’
tipleri… Ama bu filmde Stephanie’yi başlangıçta dalga geçebileceğiniz
‘hafif saftirik bir anne’ olarak görebilirsiniz ama kısa bir süre sonra bu
algının doğru olmadığını fark edeceksiniz. Stephanie’nin bambaşka,
karanlık bir yanı ve sırları var. Tıpkı tüm diğer insanlar gibi… Altınızdaki
halının aniden çekilmesini her zaman sevmişimdir…” diyor Feig.
“Yarısında kahkahadan kırıldığınız, diğer yarısında dehşet içinde kaldığınız filmleri seviyorum,”
diyor Feig. “Hayat da böyle zaten. Çoğu zaman ‘Bu insan gerçekten böyle biri mi?

Görüntüsünün arkasında gizlenen bir şeyler var mı?’ diye düşünüyorsunuz. Bu hikâyede tüm
bu sorularla oynuyoruz.”
Bir Anne Diğerine Karşı: Kendrick Lively’ye Karşı
Feig, Stephanie karakteri için Anna Kendrick’ten başkasını düşünmediğini söylüyor. “Anna’nın
oyunculuğuna bayılıyorum ama özellikle tatlı, yardımsever ve her işe koşan karakterleri -ki bu
tam da Stephanie- canlandırmasını seviyorum. Onu ekranda gördüğünüz her an, ona yeniden
âşık oluyorsunuz,” diyerek gözlemlerini paylaşıyor yönetmen. “Ama bir yandan da iğneleyici
bir yanı var ki bunu izlemek oldukça eğlenceliydi.”
“Stephanie, bu filmdeki en büyük dönüşümü yaşıyor. Kusursuz bir anneyken kandırıldığını
anlamasıyla beraber Emily’nin en keskin yönlerini sahipleniyor: Amacı ve tutkusu olan, hayır
kelimesini cevap olarak kabul etmeyen bir kadın oluveriyor. İnsan doğasına daha şüpheci
yaklaşıp, bunu kendi lehine kullanıyor.

Anna’nın performansının en iyi yanı,
filmin sonunda karakterin bambaşka birine dönüştüğünü gerçekten
hissediyor olmanız.” diyor Feig.
“Stephanie neşeli ve her zaman her şeyin parlak yanına bakıyor. Bu yüzden de katlanılamaz bir
yanı da var.” diyor Kendrick kahkahalar içinde. “Ama aynı zamanda gerçekten üzücü bir yanı
da var, çünkü çok ama çok yalnız. Emily ile ilişkisinde çok fazla suistimal ediliyor ama o da bunu
yalnızlığına tercih ediyor olmasından. Tabii bir de Emily’nin onu onaylamasını bekliyor. Bence
birçok kadın, arkadaşlık ilişkilerinde belli derecelerde bunu deneyimliyor.”

Feig, Stephanie’yi tanıması için Kendrick’e geniş bir alan sundu. “Paul ile çalışmak harikaydı
çünkü size hiçbir şekilde başarısız olmayacağınız hissini geçiriyor,” diyor Kendrick. “Denediğiniz
her şeyin değerini biliyor. Bu yüzden onunla çalışmak gerçekten özgürleştirici bir deneyimdi.”

Kendrick için projenin değerli yanlarından biri de Blake Lively ile uyum
içinde çalışmaktı. “Gerçek hayatta Blake çok tatlı, açık ve sıcakkanlı
biri. Onu, Emily’nin komik ve karanlık yönlerini ortaya çıkarırken
izlemek benim adıma harikaydı.”
Lively de eşit derecede Kendrick’i izlemenin kendisine yaşattığı heyecandan bahsediyor.
“Anna, en basit hareketi alıp heyecan verici bir noktaya taşıyabiliyor. Alımlı, akıllı ve zarif biri,”
diyor Lively. Bu proje Blake Lively için de beklenmedik şeyleri deneme fırsatıydı. “Emily’yi
canlandırarak ilk defa kötü bir karaktere hayat verme şansı yakaladım. Çok eğlenceli ve lezzetli
bir deneyimdi.”

Lively hikâyeyi Hollywood’un Altın Çağı’ndaki mizah dozlu gerilimlerine
benzetiyor: “KÜÇÜK BİR RİCA, bana geçmişten bayıldığım, SON
DAKİKASINA kadar ne olacağını bilmediğiniz bazı filmleri hatırlatıyor,”
diyor Lively. “Laura, Gaslight, Whatever Happened to Baby Jane, All
About Eve… Tüm bu filmlere bayılıyorum. KÜÇÜK BİR RİCA, bu filmlerin
stillerine, tansiyonu yüksek hikâyelerine ve kasıtlı olarak sınırları aşan
karakterlerine bir saygı duruşu.”
Blake Lively şöyle devam ediyor: “Dünyaya sunduğumuz çeşitli yanlarımız var. Sosyal medya
kişiliğimizle evdeki kişiliğimiz, evdeki kişiliğimizle iş yerimizdeki kişiliğimiz birbirinden farklı. Bu
filmin bu duruma ilginç bir yaklaşım getirdiğini düşünüyorum: Biz kimiz?’ karşılık kendimizi
başkalarına nasıl sunuyoruz. Kadınlar belirli bir seviyede kusursuz olmak zorundadır ama
hepimizin kusurları vardır. Kusursuzluğu konuşmaktansa bu kusurları konuşmayı tercih
ederim. Karakterler filmin sonuna doğru gerçek kişiliklerini ortaya seriyor. Bu yüzden de bu
karakterleri daha fazla seviyorsunuz.”
“Emily ile ilk karşılaşmamızda onu provokatif ve temkinli biri olarak tanıyoruz. Daha sonra
inanılmaz derecede savunmasız olduğunu da öğreniyoruz, “diyor Lively. “Kişiliği katman
katman. Çok çeşitli ve tehlikeli yaşamlar sürmüş. Tıpkı bir kedi gibi. Üç parça elbise giyen bir
kedi gibi.”

“Blake’in bu karanlık karakteri canlandırışını seyretmek çok
eğlenceliydi çünkü kendisi ayılıp bayılacağınız karakterleri
canlandırmasıyla bilinir. Blake’i daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde
göreceksiniz. Bu rol için kendini aştı,” diyor Feig.
“Senaryoyu okuduğumda Emily’ye kitapta ve senaryoda olmayan ikonik bir tarz vermemiz
gerektiğini düşündüm. Onu tanıyan herkesin ondan bekleyeceği bir görünüş. Bu şekilde
gerçekten ortadan kaybolması gerektiğinde işleri kolaylaşacaktı. Emily tam bir gizem. Bir
sonraki adımını asla kimse bilemiyor. Eğer karşısındaki insanların beklentilerini o şekillendirir
ve insanlar onu tanıdıklarına ya da yapacaklarını tahmin edebileceklerine inanırlarsa istediği
şeyi dilediği zaman yapma özgürlüğüne sahip olur. Emily’nin en az gerçek yaşamda Paul Feig’in
kendini inşa ettiği gibi ayırt edilebilir biri olmasını istedim. O zaman da neden Paul gibi
giyinmesin dedim. Takım elbisesi içinde gıcır gıcır giyinen bir Emily… Kadın seksapeli algısıyla
oynamak istedim çünkü seksapelin yalnızca vücudu sergileyerek gerçekleşmeyeceğini
düşünüyorum. Seksapel içinde olan bir şeydir. Karakterin yoğunluğu verir bunu,” diyor Blake
Lively.

FİLMİN KÜNYESİ
Yönetmen:
Yapımcılar:
Senaryo:
Görüntü Yönetmeni:
Kurgu:
Müzik:
Oyuncular:
Süre:
Ülke:

Paul Feig
Paul Feig, Jessie Henderson
Jessica Sharzer
John Schwartzman
Brent White
Thedore Shapiro
Anna Kendrick, Blake Lively, Linda Cardellini, Rupert Friend,
Henry Golding
117 dakika
ABD

