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SİNOPSİS
Garry Marshall, bayram temalı sevilen hitleri Valentine's Day ve New Year's Eve geleneğine uygun olarak,
yine yıldızlarla dolu bir kadronun bulunduğu Mother's Day'in de yönetmenliğini yapıyor. Film, herkesin ilk
aşkının anlatıldığı sevgi dolu, eğlenceli bir romantik komedi. Hayatlarında tek bir ortak noktaları olan annelik - bir grup kadının iç içe geçen hikâyelerinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda Jennifer Aniston
(We're the Millers, Friends), Kate Hudson (Raising Helen, How to Lose a Guy in 10 Days), Julia Roberts (Erin
Brockovich, Pretty Woman), Jason Sudeikis, (Horrible Bosses, We're the Millers) ve Britt Robertson
(Tomorrowland, The Longest Ride) bulunuyor. Hamile anneler, bekâr anneler, üvey anneler, gey anneler,
çocuklarıyla küs anneler, uzun zamandır kayıp olan anneler ve her türden anne, koparılamayacak bu bağa
yapılan duygusal göndermede paylarına düşeni alıyor. Annelerin önce geldiği yılın o tek gününden önceki
haftada, güçlü, sevgi dolu, çılgınca kusurlu kadınlardan oluşan - çocuklarının yeni üvey annesiyle başa
çıkmaya çalışan boşanmış bir anneden tutun da, kendi öz annesini bulmaya çalışan genç bir anneye kadar bu grubun hayatları, her annenin kendi içinde bir kahraman olduğunun duygusal ve esprili bir hatırlatıcısı
niteliğinde. Anneler Günü yaklaştıkça, her biri dünyanın her yerindeki anneleri kutlamak için tatlı, zekice ve
seksi bir şekilde annelik bağının gücünü kanıtlayacak.

YAPIM HAKKINDA
Yönetmen ve yapımcı Garry Marshall, yeni filmi Mother's Day'de bir kez daha neşeli bir bayram
kutlaması için, yıldızlardan oluşan bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Samimi, içten ve eğlenceli
filmler yapmasıyla tanınan Marshall, anne-çocuk arasındaki karmaşık bağı, annelerin çocuklarının
hayatları üzerindeki etkisini - niyetleri bu olmasa da- anlatan bir filmde, bizi bazen çileden çıkaran,
genelde çatışmaların olduğu ama daima güçlü olan anne sevgisine selam çakan, bir dizi birbirine
geçmiş hikâyeyle ele alıyor.
Yapımcılar Wayne Allan Rice ve Michael Karz, 10 yıl önce Garry Marshall için Valentine's Day'in
senaryosunu aldıklarında neye başladıklarına dair hiçbir fikirleri yoktu. Toplama kadroya sahip neşeli
romantik komedi film, o kadar popüler oldu ki, yapımcılar aynı başarılı, birçok hikâyenin bayram
havasında, birbiriyle iç içe geçirildiği planı kullanarak New Year's Eve üzerinde çalışmaya başladı.
Mother's Day'le, Marshall, bayram üçlemesi olarak gördüğü şeyi tamamlamış oluyor.

Marshall anlatıyor: "Mother's Day'i neden mi yapmak istedim? Yönetmenlik yaptığınızda bazen sizin
için neyin uygun olduğunu buluyorsunuz, gerek "hepsini öldür" filmler, gerekse çılgın uzay filmleri ya
da uçan insanlar. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Ben romantik komediler ve bayramlarla ilgili şeyler
yapıyorum. O hâlde neden üçleme olmasın? Ben bütün bayramları kutlarım ama Ağaç Dikme
Günü'ndense, Anneler Günü'nden daha iyi bir film olacağını düşündüm." Marshall'ın çalışmaları
arasında yer alan birçok beğenilen film ve dizi gibi, Mother's Day de beklenmedik gelişmelerle dolu ve
hepsi onun alametifarikası olan neşeli bir mizahla anlatılıyor. "Garry inanılmaz bir yönetmen" diyor
Karz. "Garry Marshall'ı bir filmde gördüğünüzde, o filmden mutlu çıkacağınızı biliyorsunuz. Seyircilere
böyle hissettirebilme becerisi var ve bunu yıllardır yapıyor. Garry Marshall'ın Anneler Günü hikâyeleri
anlatması kusursuz bir kombinasyon." The Princess Diaries ve Pretty Woman gibi gişe filmlerinin de
yönetmenliğini yapmış olan Marshall, kadın seyircilerin kendini bulduğu güçlü kadın karakterlerin
olduğu filmler çekmesiyle biliniyor. Yapımcı Rice şöyle diyor: "Kim bayram tatilini Garry Marshall
filmiyle geçirmek istemez? Bir hikâyenin harika olduğunu görünce tanıyor ve onları anlatmayı biliyor.

Aynı zamanda, hangi oyuncuların hangi karakterle bağ kuracağı konusunda hiç şaşmayan bir önsezisi
var, seyircinin ekrandaki insanlara âşık olmasını sağlama becerisi var." Rice ve Karz, New Year's Eve'i
bitirdikten sonra bir başka bayram temalı senaryo aramaya başlamış ve ilk kez senaryo yazan Lily
Hollander'ın Anneler Günü'nü ele alan özgün senaryosunu bulmuş. Karz şöyle diyor: "Her kültür
anneleri kutlar. Biz de birçok farklı bakış açısını dâhil edip, birçok başka hikâye anlatabileceğimizi
düşündük." Hollander'ın senaryosunu opsiyonladıktan sonra, Marshall uzun zamandır beraber çalıştığı
Tom Hines ve Matthew Walker'ın yanı sıra Anya Kochoff Romano'dan da, filme benzersiz damgasını
vurmasına yardım etmesini istemiş. "Zaten güzel bir senaryoydu ama Garry, başka bir fikri olmasıyla
efsanedir" diyor Hines. "Kasımda 81 yaşına basacak olsa da bıkmaz. 11'de gelirsiniz, öğle yemeği veya
akşam yemeği arasıdır, sonra bir bakmışsınız saat akşam 11 olmuş." Gün boyu süren beyin fırtınası
seanslarında, yazarlar birçok hikâye ortaya attı ve bu hikâyelerin kesişeceği farklı yollar önerdi. Karz
anlatıyor: "Herkesin harika bir Anneler Günü hikâyesi olduğunu fark ettik. Dolayısıyla yazarlarla
oturduk ve ortaya fikirler attık. Birbirine geçen bir anlatımın olduğu bir senaryo geliştirmedeki bir
numaralı zorluk, bütün hikâyeleri canlı tutmaktır. Hiçbirini uzun süre ortadan yok edemezsiniz yoksa
seyirci karakterlere ne olduğunu merak eder." Yazarlar, bu zorluğun çözümünün, dört hikâye ve dört
ana karaktere odaklanmak olduğuna karar vermiş - boşanmış bir anne, yeni bebek sahibi, ilk kez anne
olan biri, gey bir anne ve öz annesiyle yeniden bağ kurması gereken bir anne. Yazar Matt Walker şöyle
diyor: "Normalde bir filmde, bir, iki ya da üç karakteri takip edersiniz ve onları geliştirmek için çok
vaktiniz olur. Ama bu kadar karakter varken, önemli noktalara parmak basmalı, her şeyin iyi
geliştirildiğinden ve anlaşıldığından emin olmalısınız." Yazarlar, bayram filmi formülüne, hikâyenin
zaman çizelgesini açarak ve seyircinin her karakterle bağ kurmak için daha fazla vakti olmasına izin
vererek de bir başka elzem düzenleme getirmiş. Rice anlatıyor: "Valentine's Day ve New Year's
Eve'deki aksiyonlar tek günde, kutlanan günde geçiyor.

Garry bu filmde farklı bir yaklaşım izlemek istedi. Biz de filmin hikâyesini Anneler Günü'nden bir hafta
öncesinde geçirmeye karar verdik. Karakterlerin hepsi birbirini Anneler Günü'nde, yani üçüncü
perdede buluyor. Yönetmen her zamanki gibi gelişme sürecinin her adımına dâhilmiş. Yazar Tom
Hines şöyle diyor: "Garry her zaman, senaryoları tutan mandalları çıkarmadan çalışmaya
başlamadığımızı söyler. Biz de mandalları çıkarıp, kopyalayıp yapıştırmaya başladık - resmen
kopyalayıp yapıştırdık. Makasla ve bantla. Harikaydı." Marshall, yeni espriler bulup sahneleri
süslemeleri için sette yazarları da bulunduran nadire yönetmenlerden biri. Karz anlatıyor: "Garry her
zaman sahneyi daha iyi ve komik yapmak için ne yapabileceğini düşünür. Yanında daima üç yazar
bulunur, ona replikler söyler. Oyuncular son dakika değişikliklerinin altından kalkabilmeli ve
Garry'nin
vizyonunu
ekrana
taşıyabilmeli." Bu dijital çağda, Marshall'ın
yaklaşımı iç rahatlatıcı bir şekilde analog.
"Araya bir espri ya da replik girmesini
istiyorsanız, onu küçük bir kâğıda yazar ve
ona verirsiniz" diyor Walker. "Espriyi
okuduğunda hoşuna giderse, katlar ve
gömleğinin
cebine
koyar.
İşe
yaramayacağını düşünürse buruşturur ve
pantolonunun cebine koyar. Yani insan
sürekli merak ediyor: Gömlek mi yoksa
pantolon mu?" Marshall'ın setleri rahat ve
sıcak olmasıyla efsaneleşmiştir. Yapımcı
Matt Hooper anlatıyor. "Bir film seti vardır, bir de Garry Marshall'ın seti. Bir Garry Marshall seti, kapı
açıldığında The Wizard of Oz'a benzer. İnsanlar dans eder, kahkahalar atar, herkes uyum içindedir."
Hollywood'un içinde yer alanların sıkça söylediği bir laf vardır: Garry Marshall film çekmez, filmlere ev
sahipliği yapar. Rice şöyle diyor: "Herkesin ailesini davet etmesine açıktır. Benim köpeğim ve
çocuklarım birçok kez sete geldi. Sektörde bu GA - Garry'nin Arkadaşları - olarak bilinir, ve kadroyla
birlikte gelirler. Mike ve benim aramızda küçük bir tabir vardır: "Bugün burası GA'yla doldu."
Yönetmenin setlerinin büyülü yanlarından biri de, aynı yapım ekibi çalışanlarıyla tekrar tekrar
çalışmasıdır.Marshall şöyle diyor: "52 yıllık evliyim. Bana iyi gelen insanları yanımdan ayırmak
istemem. Filmde, geçmişimizin Pretty Woman'a kadar dayandığı en az yedi kişi var. O filmi 26 yıl önce
çektik ve hâlâ beraberiz." Bu yaklaşımın
çok verimli bir yapım süreci elde
edilmesini sağladığını söyleyen yönetmen
sözlerine şöyle devam ediyor: "Daha önce
benimle çalışan insanlar olunca, onların ne
yapacağını biliyorum, bu yüzden onları
idare etmek için çok vakit harcamam
gerekmiyor.
Başka
şeylere
odaklanabiliyorum."
Karz,
tüm
bu
pozitifliğin, filmin bitmiş hâlinde de
görüldüğünü söylüyor: "Sette inanılmaz bir
canlılık ve enerji var. İnsanlar seti ziyarete
geldiğinde - ki pek çok kişi geliyor herkesin ne kadar eğlendiğini söylüyor.

Bence insanların bu filmlerde çok eğlenmesinin sebeplerinden biri de bu. Her gün sete gitmek için can
atıyorum. Umarım yakında Babalar Günü'nden de bahsederiz."

OYUNCU KADROSU HAKKINDA
JULIA ROBERTS (Miranda)
Julia Roberts (d. Julia Fiona Roberts, 28 Ekim 1967, Georgia),
Oscarlı ABD'li oyuncu. Betty Lou Bredemus ve Walter Grady
Roberts'ın

en

küçük

çocuğudur.

140

milyon

dolarlık

servetiyle Hollywood'un en zengin oyuncusudur. Yıllık 62 milyon
dolarlık kazancıyla da yılda en çok kazanan J. Roberts, Mona Lisa
Smile filmiyle aldığı 25 milyon dolarlık ücretle de sinema tarihinin en
yüksek ücretli kadın oyuncusu olmaya hak kazanmıştır. İrlanda asıllı
bir ailenin kızı olarak Atlanta, Georgia'da doğdu; ama Georgia'nın
küçük bir kasabası olan Smyrna'da, annesi Betty-Lou ve babası
Walter ile birlikte büyüdü. Annesi oyuncu ve kilise sekreteri; babası
ise elektrik süpürgesi satıcısı, yazar ve oyuncuydu. Julia, üç kardeşin en küçüğü; abisi Eric Roberts ve
ablası Lisa Roberts vardır.

Campbell Lisesi'nden mezun olduktan sonra, New York'ta tiyatro
okuluna gitmek için ablası ve abisine katıldı. Oyunculuğa
kapılmadan önce, Baskin-Robbins ve Athlete’s Foot'ta çalıştı.
Sonra, modellik şirketi "Click" ile sözleşme imzaladı ve
oyunculuğa hazır abisi Eric'in, Julia'nın "Blood Red" 'deki ilk film
rolüyle ortaya çıkartana kadar, onlarla kaldı. Film iyi gitmedi;
ama Hollywood'da

insanlar

onu

konuşmaya

başladı.

1988'de Mystic Pizza'da bir pizza garsonunu oynadı ve sonra
da Liam Neeson ile birlikte Satisfaction'da oynadı. Bir yıl
sonra, Steel Magnolias'ta o zamanki nişanlısı, Dylan McDermott,
karşısında oynadı. Bir yıl sonra, tüm Dünya'nın "Pretty Woman"'ı
olduğunda birdenbire büyük bir star oldu. "Sleeping with the
Enemy" 1993'te, John Grisham'ın romanın uyarlanan "The
Pelican Brief" filminde Darby Shaw rolünü oynadı. 1997 yazında,
"Conspiracy Theory" ve "My Best Friend's Wedding" filmleriyle
de

büyük

başarı

kazandı.

2000'de, Steven

Soderbergh yönetmenliğinde gerçek bir hayat hikayesine dayanan yalnız bir anneyi canlandırdığı
filmin çekimlerine başladı: "Erin Brockovich". Bu film, Soderbergh ile çalıştığı ilk film olmuştur (Erin
Brockovich, Full Frontal, Ocean’s 11 ve Ocean’s 12).Bu filmle, 2001 Altın Küre ödülünü kazanmıştır.

JENNIFER ANNISTON (Sandy)
Los Angeles'da doğan ve 80'li yıllarda küçük rollerde oynamaya
başlayan Jennifer Aniston, çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. En
bilinen rolü Friends dizisindeki Rachel Green rolüdür. Dünya
ve Amerikan tarihinde en çok izlenen tv dizisi olan ve çekimleri 10
sene süren "Friends" dizisi ile birlikte, adeta fenomen olan ve
yıldızı parlayan Jennifer bu rolü ile bir Altın Küre ve bir de Emmy
Ödülü almıştır. Aktör Brad Pitt ile beş yıl evli kalmıştı. Evlilikeri çok
mutlu gitmesine rağmen ayrıldılar. 2010 yılında yapılan bir
araştırmaya göre dünyanın 8. en güçlü ünlüsü seçilmiştir. Aktrislik
kariyerinin yanında Meksika'da bir öksüzler evini işletir. Bunun
için birçok reklama ve televizyon şovlarına çıkmış ve para
toplamıştır. Küçük yaşlarda sanat eğitimine başlayan Jennifer
Aniston'ın

babası

“Days

of

Our

Lives”

adlı

TV

dizisinin

oyuncularındandır. Annesi de bir oyuncu olan Jennifer, 12 yaşlarında New York’un prestijli tiyatro
okullarından birinden mezun olur ve oyunculuğa konsantre olmaya karar verir. Jen bu dönemde “For Dear
Life” ve “Dancing on Checker’s Grave” gibi Broadway oyunlarında rol alır. 1989 yılında rol aldığı TV dizisi
“Molloy”un ardından beyaz camda da şöhreti yakalar. Başrolünde Matthew Broderick’in rol aldığı “Day Off”
filminin sit-com versiyonu olan “The Edge” ile TV izleyicisinin karşısına geçen Jen 1991’de “Herman’s
Head”deki rolünün ardından “The Ben Stiller Show”da ufak bir rol kapmayı başarır.

KATE HUDSON (Jesse)
Kate Garry Hudson (d. 19 Nisan 1979; Los Angeles), ABD'li
oyuncu.Oscar ödülü adayı olmuştur ve Altın Küre kazanmıştır. Oscar
ödüllü oyuncu Goldie Hawn ve müzisyen Bill Hudson'ın kızı olarak
1979 yılında Los Angeles, California'da doğdu. Aktör Oliver Hudson'un
kız

kardeşidir.Hudson, Akademi

Ödülü kazanan

oyuncu Goldie

Hawn ve müzisyen, komedyen ve oyuncu olan Bill Hudson'ın kızı
olarak Los Angeles'ta dünyaya gelmiştir.Hudson'ın doğumundan 18 ay
sonra anne-babası boşanmıştır; o ve erkek kardeşi Oliver Hudson,
Colorado'da annesi ve annesinin uzun sureli ilişkisi aktör Kurt Russel
tarafından büyütülmüştür. Kate Hudson biyolojik babası yerine baba
olarak Kurt Russel'ı benimsemiştir. Ayrıca biyolojik babasının oyuncu
Cindy Williams ile evliliğinden olan Emily ve Zachary Hudson adlı iki
kardeşi ve Wyatt adında annesinin Kurt Russell ile ilişkisinden olan bir adet erkek kardeşi
bulunmaktadır. Kate Hudson İtalyan,İngiliz ve Yahudi soylu bir aileden gelmektedir ve anneannesi
tarafından yahudi gelenekleriyşe yetiştirilmiştir. Ailesi aynı zamanda Budizmle de ilgilenmiştir.
Hudson 1997 yılında, Santa Monica'da Crossroads adlı gösteri sanatları okulunu bitirmiş ve New York
Üniversitesi'ne kabul edilmiştir fakat o oyunculuk kariyerini tercih ederek üniversiteye gitmemiştir.

JASON SUDEIKIS (Bradley
Jason Sudeikis (d.18 Eylül 1975) Amerikalı aktör, yazar ve komedyen.
Kariyerine doğaçlama komediyle başladı.2003'te skeç yazarı olarakSaturday
Night Live'da işe başladı ve 2005'te ekibe katıldı.2013'e kadar ekipte yer
aldı.30 Rock, The Cleveland Show,Eastbound & Down gibi dizilerde
görüldü.En bilinen filmleri Hall Pass, Horrible Bosses, Epic ve We're the
Millers, Race.

YAPIM KADROSU HAKKINDA
GARRY MARSHALL (Yönetmen)
GARRY MARSHALL (Yönetmen, Hikâye), kutlamayı seven bir adam ve
Mother's Day de, Valentine's Day ve New Year's Eve'in ardından çektiği
üçüncü bayram filmi. Bay Marshall gedikli bir yapımcı, yönetmen ve film,
televizyon, tiyatro yazarı. Hollywood'daki 50 yıllık kariyerinin yanı sıra
softbol tutkunu ve hâlâ oynuyor. Northwestern Üniversitesi Gazetecilik
Okulundan mezun oldu ve, Happy Days, Laverne & Shirley, Mork & Mindy ve
The Odd Couple gibi televizyonun en sevilen sit-com'larından bazılarını
yarattı, yazdı ve yapımcılığını üstlendi. Şu an CBS'in yeniden ekranlara
taşıdığı, Matthew Perry ve Thomas Lennon'ın oynadığı The Odd Couple'ın
sorumlu danışmanı. Ayrıca Fox'un John Stamos'lu Grandfathered'ında da danışmanlık yapıyor.

Bay Marshall canlı tiyatro tutkunu. Shelves adlı oyunu St. Charles, Illinois'daki Pheasant Run
Playhouse'ta sahnelendi. Everybody Say Cheese adlı oyunun yeni bir isimle sahnelenen yeni versiyonu,
Falcon Theatre'da başarılı bir prömiyer yaptı. Jerry Belson'la ortak yazdığı The Roast oyunu, New
York'taki Winter Garden Theater'da sahnelendi. Buna ek olarak Lowell Ganz'le Wrong Turn at
Lungfish'i yazdı. Daha sonra bunu Hector Elizondo'yla birlikte Los Angeles ve Chicago'da yönetti,
George C. Scott'la birlikte de Off-Broadway'de yönetti. Placido Domingo'nun ricası üzerine, 2005
yılında, Frederica von Stade'in oynadığı kendi uyarlaması olan Offenbach'ın The Grand Duchess'ını,
Los Angeles Operası'nda sahneleyerek ilk opera yönetmenliğini yaptı. 2007'de büyük beğeni toplayan
Elixir of Love'ı yönetmek için San Antonio Opera'sına katıldı. Bay Marshall 18 film yönetti. Aralarında
Pretty Woman, Beaches, Overboard, The Princess Diaries 1 & 2, Runaway Bride, Valentine's Day ve
Robert De Niro, Hilary Swank ve Halle Berry'li New Year's Eve var. En yeni filmi 2016'da gösterime
girecek olan, Jennifer Aniston, Kate Hudson ve Julia Roberts'lı Mother's Day. Oyuncu olarak da Garry
birçok unutulmaz rol canlandırdı. Bunlar arasında Hocus Pocus'taki şeytan, kardeşi Penny Marshall'ın
A League of Their Own filmindeki Bay Harvey ve oğlu Scott Marshall'ın yönetmenliğini yaptığı ilk film
Keeping Up with the Steins'taki Irwin. Disney filmi Chicken Little'da (Chicklen Little'ın babası Buck
Cluck) ve The Simpsons, The Looney Tunes Show ve bir Scooby Doo filminde seslendirme yaptı. Louis
CK'in dizisi Louie, CBS sitcom'u Two and A Half Men, TV Land'in Hot in Cleveland'ı ve Fox'un BrooklynNine-Nine'ında konuk oyunculuk yaptı. Bay Marshall kızı Lori'yle birlikte iki otobiyografi yazdı: Wake
Me When It's Funny ve My Happy Days in Hollywood. 1997'de Marshall, kızı Kathleen'le birlikte
Burbank, Kaliforniya'da Falcon Theatre adında bir tiyatro kurdu ve burada her yıl çoğunluğu komedi
olmak üzere tüm sezon oyunlar sahneleniyor.
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