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SİNOPSİS 

 

43 yaşındaki Guillaume Canet, bir erkeğin isteyeceği her şeye sahiptir. Ancak bir gün, sette 

çekimler sırasında, birlikte çalıştığı güzeller güzeli yirmili yaşlardaki aktris kendisine artık 

kadınların gözünde eskisi kadar tehlikeli ve çekici bir erkek olmadığını söyler. Aslına bakılırsa, 

Guillaume hiçbir zaman öyle biri olmamıştır ama bunu birinin ağzından duymak onu yaralar. 

Guillaume’u asıl can evinden vuransa, “EN SEKSİ” aktörler listesinden düşmesi olur. 

Guillaume’un Marion, oğulları, binicilik sevdası ve şehrin dışındaki evlerindeki yaşam tarzı ona 

ağırbaşlı, beyefendi bir imaj katmıştır. Bir şeyleri hem de hemen değiştirmesi gerektiğini 

düşünen Guillaume, sevdiklerinin tüm itirazlarına rağmen hem dış görünüş olarak hem de 

yaşam şekli olarak yepyeni bir tarzı benimser. 

 

GUILLAUME CANET İLE RÖPORTAJ 

 

Bu filmi yapma fikri nasıl doğdu? 

Birkaç yıldır, bir ünlü ve onun kamusal imgesi hakkında bir yıl yapmayı düşünüyordum. 

İnsanların fantezilerinden çok uzakta bir hayat yaşayan bir ünlü hakkında bir mockumentary  



 

 

olacaktı. Kameraların kayıtta olduğunun farkında olan, ara sıra kameramanlardan kameralarını 

indirmelerini isteyen bir adamı takip edecektik. Adam, “İnsanların her söylediğine inanmayın”, 

“Sadece görmek istediğiniz şeyleri görmeyin”, “Bunların arkasında yüzlerce şey dönüyor ve hepsi 

de iyi şeyler değil. Hatta daha da kötü şeyler ama asla düşündüğünüz şeyler değil” gibisinden 

laflar edecekti.  

Casey Affleck’in, Joaquin Phoenix ile çektiği I’M STILL HERE yayınlandığı sırada birkaç sahneyi 

yazmıştım bile. Tam da benim yapmak istediğim mockumentary olduğundan, bu fikrimden 

vazgeçtim.  

 

Bu konuya yeniden eğilmenize ne sebep oldu? 

İki yıl önce, bir röportaj sırasında bir gazeteci, hakkımda hiç kavrayamadığım kelimeler kurdu. 

İnsanlarda bıraktığın algı bu, deyip durdu. Bundan sonra, kamusal imgemi oynama fikrine 

yeniden döndüm. Kendimi kendim gibi olmayan bir şekilde oynadığım ve insanları buna 

inandıracağım küçük bir film yapmanın hayalini kurdum. Suç ortaklarım, MON IDOLE ve 

KİMSEYE SÖYLEME filmlerinin senaryolarını birlikte yazdığım Philippe Lefebvre’yi ve hemen 

hemen tüm filmlerimde birlikte çalıştığım ve çok iyi anlaştığım kameran Rodolphe Lauga’yı 

aradım ve işe koyulduk.  



 

 

Rock’n Roll, bahsettiğiniz gibi bir proje değil… 

Derinliği olan, dünyayı saran yaş alma hastalığını olabildiğince geniş bir şekilde ve katıksız ele 

alan bir komedi yapmak istedim. Altmışlı, yetmişli yaşlarına gelmiş kadınların, özellikle 

Amerika’da, tek bir kırışıklarının bile olmamasını anlamlandıramıyorum. İhtiyarlamakla başa 

çıkamadıkları için botoks yaptırıp, saçlarını boyatan ve sürekli solaryuma giden erkekleri de 

anlamıyorum. Bu, kırklarına gelip, ihtiyarladığını fark eden bir adam hakkında film yapma fikrini 

doğurdu. Kendini artık, “rock’n roll” aynasında görmüyor. Bu durumu anlatmak istedim. Bunu, 

bir erkek üzerinden anlatmak daha da ilgi çekiciydi.  

Filmde hem kendinizin hem de Marion Cotillard’ın üzerine gitmekten çekinmiyorsunuz… 

Bazen Marion ile benim hakkımda öyle bir imge oluşuyor ki bu, biz değiliz. Onu tatlı ve sevimli 

bir kadın olarak görüyorlar, ki kesinlikle öyle ama insanlar, onun hayattan dibine kadar keyif 

aldığını, ayakları yere basan bir insan olduğunu ve boş boğazın teki olduğunu öğrendiklerinde 

şaşırıyorlar. Kendisiyle dalga geçebildiği için ona ne kadar teşekkür edebilirsem az, çünkü o 

olmadan bu proje gerçekleşmezdi. İnsanların beni nasıl gördüğü çok umurumda değil. Ancak 

özel hayatımı korumaya özen gösteririm. Ünlü olmak, sana ait her şeyi ortaya sermek anlamına 

gelmiyor. Bazı şeyleri kamunun gözünden uzakta tutmalısın. Özellikle bir oyuncu için, gizemli 

bir yana sahip olmak, olmazsa olmazdır. Bunu yaparak başkalarının seni sınıflandırmasını 

engellemiş olursun. Bu filmle şöyle demek istedim: Benim özelimi mi merak ediyorsun? Tamam, 

öyle olsun. Sana her şeyi göstereceğim. Annemi, Marion’la yataktaki anlarımızı… Ünümüzle ve 

imgemizle oynamak istedim.  

Böylesi sıra dışı bir senaryo nasıl yazılabilir? 

Kendini sınırlamadan. Philippe Lefebvre ve Rodolphe Lauga’la hiçbir sınır tanımadık. Kendimle 

rahatça dalga geçebildikçe, bizim elemanların daha korkunç fikirlerle gelmeleri o kadar kolay  



 

 

oldu. Duruma alıştım, hatta hoşuma bile gitti. Her sabah, fikir alışverişi yapmak için buluştuk. 

Sonra öğleyin sahneleri yazıp, ertesi gün fikirlerini duymak için onlara gönderdim. Hikayenin 

ana kurgusunu çok hızlı oturttuk. Hapsolma duygusunu öne çıkarmak istedik… Ünlüler, 

kendilerini belli imgelerin içine nasıl sıkıştırıyorlar? Filmdeki film sahnelerinin bir stüdyoda 

gerçekleşmesi benim için çok önemliydi. Kahramanımız hapsolmuş olmalı ve bu duygudan 

kurtulmaya çalışmalıydı.  

Filmde bazı muhteşem anlar var. Size pazarda “Bay Cotillard” diye sesleniyorlar, Marion 

Cotillard, Quebec aksanını çalışıyor, guguk kuşlu saat… 

Gündelik yaşam pratiklerini alıp, onları bozmak oldukça keyifliydi. Guguk kuşlu saatin, hızla akıp 

giden zamandan ürken karakterim için bir metafor olduğunu herkes biliyor. Marion’un aksanı 

ise bir hesaplaşmaydı. Birlikte geçirdiğimiz dokuz yıl boyunca, kendini bir karaktere 

kaptırdığında sürreal şeyler yaşadım. Filmin senaryosunu yazarken o da, Xavier Dolan’ın filmine 

hazırlanıyordu. Onu, aksan çalışırken görmek eğlenceliydi. Marion, her zaman karmaşık 

karakterleri canlandırmıştır. Çok da çalışkandır. Ona bir karakterin ya engelli olması ya da aksan 

yapması gerektiğini söyletmek eğlenceliydi. Dediğim gibi, bu filmde kendimizle dalga 

geçiyoruz. Filmdeki birçok şey gerçek: Benim müzik zevkim, Marion’un organik yaşam tutkusu…  

Bizi biraz olsun tanıyan, Marion’un Pierre Rabhi ile dostluğunu bilenler, oturma odasının 

ortasında bir sebze tarhı gördüklerine şaşırmamışlardır.  

Yarı yarıya otobiyografik bir komedide oyuncu seçimini nasıl yaptınız? 



 

 

Beni hem kişisel olarak hem de profesyonel olarak en iyi tanıyan insanlarla çalıştım. Sadece 

oğlumu oynayan oyuncu, gerçek oğlum değil. Onu bu işlere karıştırmak istemedim.  

Filmin yapımcısı Alain Attal ve oyuncu ve yönetmen Yvan Attal, akraba değiller. Bu ikiliyi, 

iş ortaklığı olan iki kardeş olarak oynatma fikri nasıl doğdu? 

Alain’i filmde yer almaya bir türlü ikna edemedim. Yapımcıyı oynayacak, tanınmamış bir oyuncu 

da bulamadım. Bir gün, Yvan Attal’ın filmde oynamak istediğini öğrendim. Ona göre bir rolüm 

yoktu. Sonra biraz beyin fırtınasıyla, Alain’in diyaloglarının büyük bir kısmını Yvan’a 

söyletebilirsem, Alain’in de filmde yer almasını sağlayabileceğimi düşündüm. İşe de yaradı.  

My Idol’dan sonra yönetip oynadığınız ikinci filminiz. Oyunculuğu ve yönetmenliği aynı 

anda kotarabilmek ne kadar kolay? 

Yönetmen olduğunuzu unutmalısınız. Benim avantajım, çok önceden hazırlıklara başlıyor 

olabilmem. Çekimlere başlamadan önce filmi kafamda bitirmiş oluyorum. Senaryoyu yazarken 

tüm sahneler canlanıyor gözümde. Filmi nasıl çekeceğimi, hangi açıları kullanacağımı biliyorum. 

Sete geldiğimde her şey ayrıntılarına kadar hazır oluyor, ben de yalnızca oyuncularımla 

ilgileniyorum. En büyük sorun, sabahın köründe, üç saat süren makyaj masasına oturmaktı. 

Ekibimden uzun süre ayrı kalmak beni rahatsız ediyordu.  

ROCK’N ROLL, cüretkar bir film. Sizi, bu filmi yapmaktan caydırmaya çalışanlar oldu mu? 



 

 

Elbette oldu ama bu fikrin heyecanlandırdığı birçok insan da oldu. Bu filmi yönetmek için tüm 

isteğimi yitirdiğim, kendimden şüphe ettiğim bir yıl geçirdim. Çalışmayı bırakıp, biniciliğe ve 

yarışlara döndüm. O arada, harika vakit geçirdim. Ama aynı dönemde, yönetmenlik ve 

oyunculuk şansım elimden alınırsa mutsuz olacağımı, çünkü beni tatmin eden şeyin işim 

olduğunu fark ettim. Kendi kendime dedim ki: Oyuncu olarak kırk beş tane filmde oynadım, 

birbirinden farklı dört film yönettim. Bir film daha yapacaksan, kesin bir özgürlük içinde yap. 

Riskleri göze alıp, farklı bir şey yap. Bunu yaptım. Bunu yaparak, unuttuğum bir hissi yeniden 

keşfettim.  

 

MARION COTILLARD İLE RÖPORTAJ 

 

Filmin konusunu öğrendiğinizde tepkiniz ne oldu? 

İlham verici bir fikir olduğunu düşündüm. Senaryonun ilk aşamalarında bile, imge meselesini 

deşerken oldukça komik sahneler vardı.  

Sizi doğal olarak ilgilendiren bir konu imge meselesi… 

 



 

 

Elbette. Olduğun kişiyle medyaya yansıttığın –ya da yansıtmak istediğin- imgeyle ve insanların 

seninle ilgili sahip olduğu algı arasında her zaman bir uyumsuzluk vardır. Bu uyumsuzluk, 

gerçekliği çarpıtan ve fantezi ve gerçek arasındaki ayrımı genişleten bir kelimenin ya da 

cümlenin sarfedilmesiyle iyice artıyor. 

Filmde, sıradan bir röportaj büyük bir tsunami yaratıyor… 

Bir insanın beyninde filizlenen küçücük bir tohumun, büyük bir şamataya dönüşmesi fikrine 

bayıldım. Bu bize, başkalarının bizi algılama şekillerinden nasıl derinden etkilendiğimizi 

gösteriyor. Bizi şüphelere ve sorulara iten kırklı yaşlara geldiğimizde bu durum daha da 

kötüleşiyor. Kim olduğunu anlamak için gerçekten çaba göstermediğinde, yolunu kaybetmek 

çok kolay oluyor.  

Şöhretin kodlarıyla oynayan bir filmde, partnerinizle birlikte kendiniz olarak oynamak 

konusunda herhangi bir çekinceniz oldu mu? 

Bir an için bile olmadı. Bunun iki sebebi var: Filmi komik tonu ve Guillaume’a duyduğum kayıtsız 

şartsız inanç. Bireyler olarak bize saygı duyacağını ve komik ve duygusal anları başarıyla 

birleştireceğini biliyordum. Rock’n Roll, bizim olan şeylerin bir karışımı ama her şeyle dalga 

geçilebilir, bu yüzden vesveseye kapılmanın bir anlamı yok.  

Kendinizi oynamak nasıl bir duygu? 



 

 

En büyük zorluk, filmde yaptığım aksandı. Bu aynı zamanda, filmdeki beni, gerçek benden 

ayıran bir şeydi. Aksana yoğunlaşarak, kendimi o karakterin içine sokmuş oldum. Bunu yapmak, 

bir taraftan da çok yorucuydu. Filmdeki Marion Cotilllard, benim rollere hazırlanırken 

olduğumdan daha çatlak bir karakterdi.  

Filmi izlerken Guillaume Canet ile keyif aldığınızı hissedebiliyoruz. 

Birçok sahnenin gerçek hayatta bir karşılığı vardı ama biz sınırlarını biraz daha genişlettik. Bir 

role kendini kaptırmak, rolün beklentilerine göre değişerek, insanı tuhaf davranışlara sevk 

edebiliyor. Justin Kurzel’in Lady Macbeth’ine seçildiğimi Guillaume’a söylediğimde, yüzünde 

oluşan ifadeyi hala unutamıyorum. Ben de benzer bir tepkiyi o, Cédric Anger’in filminde seri 

katil rolüne seçildiğinde göstermiştim.  

Filmdeki oturma odasındaki sebze tarhı inanılmaz derecede komik. Bu durumun ne 

kadarı abartı, ne kadarı gerçek? 

Paris’teki evimizde gerçekten sebze tarhım var ama balkonda tabii. Oğlumla birlikte oradan 

sebzelerimizi toplamak heyecan verici benim için. O sahnelerde de abarttığımız yerler olduğu 

gibi, gerçeklik payı da var.  

Guillaume Canet’yi yönetmen olarak nasıl buluyorsunuz? 

 



 

 

Ne istediğini bilen bir yönetmen. Kontrolü seviyor. En ufak ayrıntılara bile önem veriyor ve hiçbir 

şeyi şansa bırakmıyor. Aktör olmasının avantajlarını da kullanıyor. Aktörlerin içinden geçtiği 

duygu dalgalanmalarını, şüphelerini, korkularını, hepimizin zaman zaman hissettiği yeterli 

olamama duygusunu çok iyi biliyor. Guillaume, bana güven verme ve sete uyum sağlamam 

konusunda hep yanımda oldu. Beni çok iyi tanıması, komediden nasıl da korktuğumu bilmesi 

büyük artıydı. Sette, birine güven duymak önemlidir.  

Onun mükemmeliyetçiliği, doğaçlama ihtimalini kısıyor mu yoksa daha büyük bir 

özgürlük mü sağlıyor? 

Bence yaratıcılığı tetikliyor. Şahsen, belirli bir şablonda çalışmayı tercih ederim ki, o role bir 

katkım olsun. Belirsizliğin olduğu bir çalışma ortamında rahatsız hissederim. Bu filmde yepyeni 

bir deneyim yaşadım. Normalde hiç yapmadığım bir şekilde, karakterimin sahnelerini geriye 

dönük izledim. Sahnelerimi izlediğimde karakterimden uzaklaşıyorum ama bu sefer kendimi 

canlandırdığım için sahneleri izlemek daha kolay oldu. Bunu yaparak filmin kimliğinin 

oturuşuna, atmosferinin kuruluşuna şahitlik etmiş oldum.  

Mizahının yanı sıra Rock’n Roll, yaşlanma korkusu gibi daha ciddi meselelerle de 

ilgileniyor.  

Özellikle aktörlerde çok görülen bir mesele yaşlanma korkusu. Öyle veya böyle yaşlanıyoruz ve 

yaşımızla beraber rollerimiz de değişiyor. Kendini hala genç imgesiyle ayakta tutmaya çalışanlar  



 

için bu rahatsızlık ve endişe verici olabiliyor. Modern toplumun bu korkulara verdiği çok hızlı 

yanıtlar var. Kendinizle barışmanızı sağlamak yerine,  şırıngalarla ve estetik ameliyatlarla 

üstünüze geliyor. Film bu duruma, buruk bir mizahla  ve derin bir içtenlikle eğiliyor.   
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