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SİNOPSİS 

Race, tarihin en iyi atleti olmak için çıktığı yolda efsanevi bir yıldız olan ve 1936 Olimpiyatları'nda 

Adolf Hitler'in Ari üstünlüğü görüşüne karşı mücadele ederek dünya sahnesine çıkan Jesse Owens'ın 

gerçek ve etkileyici hikâyesini anlatmaktadır. Film, asıl adı James Cleveland olan Jesse Owens’ın 

olimpiyat efsanesi olma mücadelesini anlatırken aynı zamanda izleyiciye cesaret ve ilham da 

vermektedir.  

Buhran dönemi Amerika'sında hem öğrenci hem de sporcu olan Jesse, aile beklentilerinin, okuduğu 

Ohio State Üniversitesi’ndeki ırksal gerilimlerin ve kendine has yüksek rekabet standartlarının 

ağırlığını taşımaktadır. Ohio State Üniversitesi’nde Jesse, Larry Snyder'da (Jason Sudeikis) hevesli bir 

koç ve gözü pek bir dost bulur.  

 

Snyder, genç adamın sınırlarını zorlamaktan hiç korkmaz. Kendisinden küçük bir kızı olan Ruth 

Solomon'ın sevgisi ve desteğiyle, Jesse'nin üniversiteler arası yarışmalarda kazandığı başarılar, 1936 

Olimpiyatları'na katılacak bir takım kurulduğu takdirde, onu ABD Olimpiyat takımına taşıyacaktır. 

Amerikan Olimpiyat Komitesi, Hitler'i boykot etmektedir. Komite Başkanı Jeremiah Mahoney (Oscar 

ödüllü William Hurt) ve milyoner sanayici Avery Brundage (Oscar Ödüllü Jeremy Irons) bu konuyu 

tartışmaktadır. Brundage komiteye karşı baskın gelince ve ABD'nin katılımı onaylanınca, Jesse, sporcu 

arkadaşlarıyla Berlin'e geldikten sonra kendini yeni bir ırksal ve siyasi bir mayın tarlasında bulur.  

 

 



 

 

Yönetmen Leni Riefenstahl, olimpiyat oyunlarını çekmek için, Nazi yetkililerinin sert bakışları arasında 

kameralarını hazırlarken, Jesse başarılı ve onurlu bir şekilde yarışma kararlılığını tekrar gösterir. Tüm 

dünyanın gözleri önünde, hem kendi ülkesinin ırkçılık geçmişi, hem de Hitler rejiminin baskıcılığı iyice 

belirgin hâle gelir. Bir sporcunun neler başarabileceğinin tanımını sonsuza dek belirleyen Jesse 

Owens, milyonlara ilham veren bir şekilde tarihe geçmiştir. 

 

YAPIM HAKKINDA 

Dünya çapında bir sembol olan, dört altın madalyalı Jesse Owens’ın 1936 Berlin Olimpiyatları'nda 

kazandığı zaferinin yankıları bugün bile sürmektedir. 80 yıl sonra, Owens, adı ve imajı kültürel 

mirasımızın ayrılmak bir parçası olan az sayıdaki Olimpiyat kahramanlarından biridir.  

 

Yapımcı Luc Dayan, ödüllü kısa film “Tribute to Jesse Owens and Carl Lewis”i geliştirip yapımcılığını 

üstlendikten sonra, Owens hakkında bir film yapmak istiyormuş. Kendisine ilk olarak yapımcı Jean-

Charles Lévy, ardından yönetmen Stephen Hopkins ve son olarak uluslararası bir sinemacı ekibi 

katılmış. Bu bile Owens'ın dünyanın her yerindeki insanlar üzerinde hâlâ süren etkisini ve önemini 

gösteriyor.  

 

 

 

 



Jesse Owens Vakfı ve Owens ailesinin iş birliğiyle yapılan Race, Owens'la ilgili ilk uzun metrajlı film 

özelliğini taşıyor. Lévy şöyle anlatıyor: "Herkesten önce Jesse Owens'ın kızlarına ve karısı Ruth 

Solomon'a gittik. Onlara ne başarmak istediğimizi, filmin elde edilmek istenen ruhunu anlatmak ve 

onaylarını almak istedik. Geliştirme süreci itibarıyla hep bizim yanımızda oldular."  

 

Race'in senaryosunu yazarken Joe Shrapnel ve Anna Waterhouse, efsanevi koşucunun en olaylı 

yıllarına odaklanmayı seçmiş. Ohio State Üniversitesine 19 yaşındayken geldiği zamandan başlayıp, 

zafer dolu yarışlarından iki yıl sonrasıyla bitirmişler. Waterhouse şöyle anlatıyor: "Beşikten mezara 

giden bir hikâye bizim ilgimizi çekmiyordu. Jesse'nin hayatındaki bu önemli dönemin öncesi ve 

sonrasını göstererek daha fazla şey anlatabileceğimizi düşündük."  

Hopkins şöyle ekliyor: "Jesse Owens'ın hayatının tamamını kendisine haksızlık etmeden iki saatlik bir 

filme sığdırmaya çalışmak imkânsız. 1934-1936 yılları arasına odaklanarak, yetenekli bir koşucuyken 

dünya şampiyonu oluşunu görüyoruz. Bu başarının zaman çerçevesi dramatik açıdan da ilgi çekiciydi; 

teknolojideki belli gelişmeler ve Avrupa'daki faşizm sebebiyle öncesinde ya da sonrasında olamazdı."  

Shrapnel ve Waterhouse aynı zamanda tipik bir spor filminin de sınırlarının ötesine geçmek, daha 

geniş bir sosyal ve siyasi açıdan filmi ele almak istemiş. Shrapnel şöyle anlatıyor: "Seyircinin, Owens'ın 

başarılarının büyüklüğünü, zaferlerinin boyutunu ve önemini takdir etmesi için, onlara bir arka plan 

ve geçmiş sunmalıydık; insanlar bu olimpiyatların az kalsın iptal edileceğini ya da ABD'nin katılımı 

olmadan yapılacağını bilmiyor olabilir. Zaten II. Dünya Savaşı bitene kadar Berlin Olimpiyatları'ndan 

başka olimpiyat olmadı. Dünya hızla değişiyordu."  

Waterhouse şöyle anlatıyor: "Stephen'a fikirlerimizi dobra dobra anlattık ve bize çok destek oldu. 

Onunla olan iş birliğimiz, bir yönetmenle yaşadığımız en iyi tecrübelerden birine dönüştü. Her 

aşamada bizim yaptıklarımızı geliştirdi." Hopkins şöyle ekliyor: "Jesse Owens'ın hikâyesi o kadar 

inanılmaz ve zengin ki, Joe ve Anna'nın biraz bile süsleme yapması gerekmedi. Ama özünü 

anlatabilmek için birçok seçim yapmak zorunda kaldılar."  



Senaristler yüzlerce tarihsel belge, dönemin sosyal ve siyasal biyografileri, Jesse Owens'la ilgili 

ellerine geçirebildikleri her şeyi incelemiş. Shrapnel şöyle diyor: "Jesse'nin Berlin'deki zaferlerinin 

hem spor camiasında, hem de genel olarak dünyadaki boyutunu ve önemini teyit etmiş olduk."  

 

Yapımcı Kate Garwood "Joe ve Anna'nın yazdığı senaryo gibi, gerçekten de uluslararası bir hikâye" 

diyor. Waterhouse şöyle anlatıyor: "Hikâyesine giriş noktamız, hem o dönem, hem de genel olarak 

hayatı için merkezi bir ilişki oldu: Ohio State Üniversitesi koçu Larry Snyder'la çalışması, aralarındaki 

saygı ve dostluk. Bu, Jesse'nin yaşadığı karışık sosyal ve siyasi olayları destekleyen duygusal bir 

unsurdu. Owens'ın içine düştüğü riskli ortamın, onun üzerinde duygusal anlamda olumsuz etkileri 

olmuştu. Hayatı, Adolf Hitler'in Yahudiler ve diğer etnik gruplara yaptığı zulmü boykot etmek için 

ABD'nin Berlin Olimpiyatları'na katılıp katılmaması yönündeki tartışma yüzünden doğrudan 

etkileniyordu."  

 



 

Shrapnel şöyle ekliyor: "Owens ve Snyder dışında da ele aldığımız ikili ilişkiler var. Diğer bir ilişki, 

Amerikan Olimpiyat Komitesi'ndeki Avery Brundage ve Jeremiah Mahoney arasında. Bir yandan işin 

rekabet boyutu da var ama Owens ve başlıca rakiplerinden biri olan Alman koşucu, Hitler'in büyük Ari 

umudu Carl 'Luz' Long arasında muazzam bir saygı var. Sonraki yıllarda da dostlukları sürdü."  

 

Son olarak Shrapnel, yönetmen Leni Riefenstahl ve Alman Propaganda Bakanı Joseph Goebbels 

arasındaki değişken dinamiğe dikkat çekiyor. Bu ikili, Owens'ın dünyasından çok başka bir dünyanın 

temsilcileri olsa da, yine de onun kaderini etkiliyor. Waterhouse şöyle anlatıyor: "Nazi rejimi için 

Olimpiyatlar, onları dünyaya tanıtacak bir etkinlikti. 1936 Olimpiyatları'nın önemi ve uzun vadeli etkisi 

burada başladı. Riefenstahl, olimpiyatları filme almanın, daha önceki çalışması Triumph of the Will'de 

olduğu gibi, Nazi hareketini ölümsüzleştireceğine Hitler'i ikna etti ama Goebbels onun niyetinden ve 

Hitler'le olan ilişkisinden şüphe duyuyordu."  

Riefenstahl'ın Goebbels'le olan fikir savaşı, o dönem Alman halkı ve Nazi iktidarı arasında olan hassas 

ilişkiyi de yansıtıyor. Goebbels, kısmen Owens'ın emsalsiz performansı yüzünden propaganda savaşını 

kaybedecek, Riefenstahl'sa iki bölümden oluşan belgesel başyapıtı Olympyia'yla bu etkinliği sonsuza 

dek muhafaza edecekti. Owens'ın görüntüleri ilk başta montajla filmden çıkarılmış, ancak 

Riefenstahl'ın ısrarları sonucu tekrar konmuştu. Hopkins şöyle anlatıyor: "Herkes, Owens'ın 

olağanüstü bir becerisi olduğunu görüyor ve Owens bu vasıtayla dünyanın dört bir yanından 

inanılmaz insanlarla tanışıyor." Waterhouse şöyle diyor: "Aynı zamanda hem kendi memleketinde, 

hem de yurt dışında kendisiyle dalga geçen, kendisini aşağılayan insanlarla da tanıştı. Ülkesini 

gururlandırdıktan sonra bile günlük hayatında ırkçı tavırlara maruz kaldı." Shrapnel şu yorumu 

yapıyor: "Jesse için ırkçılığa karşı ömrü boyunca verdiği bir mücadeleydi bu. Senaryonun sonuna dâhil 

etmemizin önemli olduğunu düşündüğümüz bir şeydi. Ne yazık ki eve döndüğünde neler yaşadığını 

ekran yazılarıyla değil de, başına gelen gerçek olayların gösterildiği bir şekilde bunu aktarmalıydık." 

 



JESSE OWENS HAKKINDA 

Jesse Owens'ın 

1936 Berlin 

Olimpiyatları'nda 

dört altın madalya 

kazandığı çarpıcı 

başarısı, onu dünya 

tarihinin unutulmaz 

bir parçası yaptı. 

James Cleveland 

Owens olarak 

Alabama, 

Oakville'de doğdu 

ve dokuz 

yaşındayken Ohio, 

Cleveland'a taşındı. 

Lakabı J.C.'ydi ama okul öğretmeninin J.C.'yi "Jesse" olarak anlaması sonucunda ömrünün sonuna dek 

anılacağı ismine sahip olmuş oldu. Bir marabanın oğlu ve bir kölenin torunu olan Bay Owens'ın 

atletizm kariyeri 1928'de Cleveland'da başladı: Ortaokuldayken yüksek atlama ve uzun atlama 

dallarında rekorlar kırdı. Ortaokul zamanlarında, Ohio Eyalet Şampiyonası da (üst üste üç yıl) dâhil 

olmak üzere tüm belli başlı atletizm yarışmalarını kazandı. Son senesinde uzun atlama dalında yeni bir 

uzun atlama rekoru kırdı (7,6 metre). Chicago'daki okullar arası yarışmada, 100 metreyi 9,4 saniyede 

koşarak yeni bir lise dünya rekoru kırdı ve geneldeki dünya rekoruna ulaştı, 220 metre kısa mesafe 

koşusunda yeni bir lise dünya rekoru kırdı. Ailesine yakın olmak için Ohio State Üniversitesine 

kaydolan Bay Owen, bir yandan okurken bir yandan birçok işte çalıştı. Okullar arası birçok yarışmaya 

katıldı. Ann Arbor, Michigan'da 25 Mayıs 1935'te yapılan Big Ten Şampiyonası'nda 100 metre koştu 

ve 9,4 saniyede yarışı tamamladı, bir kez daha dünya rekorunu koşmuş oldu. Üç başka yarışta daha 

koştu ve hepsinde dünya rekorunu kırdı. Bu başarı, ona en yüksek seviyede başarıya ulaşma güvenini 

verdi.   

Bay Owens, 1936 

Olimpiyatları'nda 

Amerika Birleşik 

Devletleri'ni temsil 

edecekti. 

Olimpiyatlar, Adolf 

Hitler'in, Alman Ari 

halkının üstün ırk 

olduğunu varsaydığı 

Nazi Almanya'sında 

yapılacaktı.  

 

 



 

Ama olimpiyat oyunlarının sonucu başka bir hikâye anlattı: Jesse Owens, bir olimpiyatta dört altın 

madalya kazanan ilk Amerikalı atlet oldu: 100 metre, 200 metre, uzun atlama, 4x100 bayrak 

yarışlarında bu madalyaları kazandı, bayrak yarışında dünya rekorunu belirledi. Irkçılığın had safhada 

olduğu bir dönemde, insanı başkalarından farklı kılanın ırkı ya da uyruğu değil de, bireysel başarıları 

olduğunu doğruladı. Bütün dünya onun bu takdire şayan başarısını gördü, bugüne kadar da emsali 

yaşanmadı. Tek bir olimpiyatta kazandığı dört altın madalya rekoru, 48 yıl boyunca kırılamadı. 

Amerika'da, Bay Owens ve karısı Ruth Solomon, üç kız çocuğu yetiştirdi: Gloria, Beverly ve Marlene. 

İmkânları olmayan gençlerle çalışmaya başladı.  

Chicago Erkekler 

Kulübü'nün müdürü 

ve yönetim kurulu 

üyesi oldu. Ülkeyi 

gezip ilham verici 

konuşmalar yaptı, 

gençlik gruplarıyla, 

sivil toplantılarda, 

okul aile birliği 

toplantılarında, 

kilise 

etkinliklerinde, 

kardeşlik ve 

Siyahiler Tarihi 

programlarında, 

lise ve üniversite 

törenlerinde konuştu. ABD Olimpiyat Komitesi de dâhil olmak üzere birçok kuruluşun halkla ilişkiler 

temsilciliğini ve danışmanlığını yaptı. ABD'de televizyonlarına çıkan ilk siyahi Amerikalı oldu, NBC'nin 

1936 yılındaki bir deneme yayınında yer aldı. Fakat zafer kazandığında ve zafer kazandıktan yıllar 

sonra bile, Bay Owens, bir ABD başkanı tarafından kabul görmedi. Bu durum, 1976 yılında Beyaz 

Saray'a davet edilip, en üstün sivil onur nişanı kabul edilen Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirilmesiyle 

son buldu. 1979 yılında tekrar Beyaz Saray'a döndü ve Yaşayan Efsane Ödülü'nü aldı. Ölümünden on 

yıl sonra, 1990'da, Kongre Altın Madalyası aldı. ABD'de kendisinin adı verilen okullar, caddeler ve 

parklar var. Bay Owens'ın anısına Cleveland, Fort Huntington Parkı'nda bir heykel dikildi. Mezun 

olduğu Ohio State Üniversitesi, atletizm yarışmaları için Jesse Owens Memorial Stadyumu'nu ona 

adadı. Kampüste aynı zamanda öğrenciler ve personel için onun adını taşıyan eğlence alanları 

bulunuyor. Jesse Owens, başkalarının hayallerinin gerçekleşmesini sağlayan bir hayalperestti; 

dünyaya kendisini dinletebilen bir konuşmacı, farklı nesillerden milyonlarca gence ilham veren bir 

adam ve kelimenin tam anlamıyla bir şampiyondu. 

Sportif mücadelelerin verildiği pistlerde doğan dostluklar, yarışmaların asıl altın madalyalarıdır. 

Ödüller aşınır, dostluklar toz tutmaz.  

Jesse Owens (1913-1980) 



 

OYUNCU KADROSU HAKKINDA 

STEPHAN JAMES (Jesse Owens) 
 
2015 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde Yükselen Yıldız seçilen 
Stephan James, siyahi Amerikalı tarihinin birçok önemli şahsiyetini 
canlandırma şerefine nail oldu. Race'te Olimpiyat kahramanı Jesse 
Owens'ı canlandırmadan önce, vizyona girdiği yılın en beğenilen 
filmlerinden biri olan Ava DuVernay'in Selma filminde oynadı. Martin 
Luther King Jr.'ın Selma, Alabama'daki protesto yürüyüşlerinin 
gelişimine ışık tutan filmde James, maraba bir ailenin oğlu ve Şiddet 
Karşıtı Öğrenci Koordinasyon Komitesi'nde aktivist olan John Lewis'i 
canlandırdı. Lewis daha sonra ABD Kongre üyesi olmuştu. James, Çıkış 
Yapan Oyuncu dalında Black Reel Ödülleri'nde aday gösterildi, Black 
Film Critics Circle En İyi Kadro Ödülü'nü de oyuncu arkadaşlarıyla 
paylaştı. Daha önce, gerçeklere dayanan spor hikâyesi When the 

Game Stands Tall'da ABD'nin bir numaralı lise forveti T.K. Kelly'yi canlandırmıştı. Thomas Carter'ın 
yönettiği film, De La Salle Lisesi Spartans futbol takımının, sıfırdan 151 maçlık galibiyet serisine giden, 
rekorlar kırdığı yolculuğunu anlatıyordu. Lawrence Hill'in çok satan romanından uyarlanan The Book 
of Negroes'ta Bay James, Cumming Shakspear'ı oynadı. Clement Virgo'nun yönetmenliğini yaptığı 
mini dizi, Aminata Diallo'nun köle ticareti ve Amerikan Devrimi, son olarak da İngiltere'de özgürlüğe 
kavuşması üzerinden onun yaptığı yolculuğu anlatıyordu. Kanada yerlisi oyuncu kısa süre önce 
Director X'in yönetmenliğini yaptığı Undone'da oynadı. Tarihsel olaylara dayanan bu uzun metrajlı 
film, Yeni İskoçya toplulukları arasındaki ırksal gerilimleri ele alıyor. Bay James'in diğer bağımsız 
filmleri arasında şunlar yer alıyor: “Perfect Sisters”, “Home Again”.  
 

JASON SUDEIKIS (Larry Snyder) 
 
Sudeikis, Virginia, Fairfax'te, doğdu ama Kansas, Overland Park'ta büyüdü. 
Liseden sonra yerel bir üniversitede basketbol bursu kazandı. Eğlence 
dünyasındaki kariyerine, her hafta sonu Comedy Sportz Theater'da ders 
almak için 64 kilometre yol kat edip gittiği kursla başlamış. Ardından 
basketi de üniversiteyi de bırakıp Chicago'ya gitmiş. Orada The Second City 
tiyatro topluluğu, Improv Olympic, The Annoyance Theater ve 
Amsterdam'daki Boom Chicago'yla sahne almış. Ardından Nevada'ya 
taşınarak The Second City Las Vegas'ın kurucu üyesi olmuş. 2003'te Bay 
Sudeikis'i oyuncu dayısı George Wendt (Cheers), NBC'nin Saturday Night 
Live komedi programı yapımcılarına çalışmalarının bir kasetini yollaması 
için teşvik etmiş. Kadrolu yazar olarak işe alınmış, iki yıl ve sayısız seçmenin 
ardından kendini kamera karşısında bulmuş ve bir daha arkasına 

bakmamış. Sekiz sezon boyunca kadroda yer alan Sudeikis, Başkan Yardımcısı Joe Biden ve başkanlık 
adayı Mitt Romney ve birçok başka tiplemesiyle seyircilerin gönlünde taht kurdu. Saturday Night 
Live'a ek olarak televizyon izleyicileri onu Eastbound & Down ve 30 Rock gibi dizilerden, MTV Film 
Ödülleri Töreni'ni sunması ve Oscar Ödül Töreni'nde ödül takdim etmesiyle de tanıyor. Jason Sudeikis 
hem büyük stüdyo filmlerinde hem de bağımsız filmlerde rol aldı. Stüdyo filmlerinden bazıları şöyle: 
“We're the Millers”, “ Horrible Bosses”. Bağımsız filmlerinden bazılarıysa şöyle: “Sleeping with Other 
People”, “The Ten”, “ Drinking Buddies” ve “Mother's Day”. Seslendirme yaptığı bazı filmlerse şöyle: 
“Epic” ve “Red” başrolünü seslendirdiği Clay Kaytis ve Fergal Reilly'nin “The Angry Birds Movie” filmi. 
Kendisini yakın zamanda iki önemli bağımsız filmde izleyebiliriz: Rebecca Hall'la beraber rol aldığı  



 
 
Sean Mewshaw filmi “Tumbledown”, Jessica Biel ve Maisie Williams'la birlikte yer aldığı Bill Purple 
filmi “The Devil and the Deep Blue Sea”. Kendisi şu an Anne Hathaway'le birlikte rol aldığı Nacho 
Vigalondo'nun bilimkurgu hikâyesi “Colossal”ı çekiyor. Bay Sudeikis'in diğer filmleri şöyle: “What 
Happens in Vegas”, “ The Bounty Hunter”, “Going the Distance”, “The Campaign”, “Masterminds”.  

 
 
JEREMY IRONS (Avery Brundage) 

 
Jeremy Irons, Barbet Schroeder'ın Reversal of Fortune filmindeki Claus 
von Bulow performansıyla En İyi Erkek Oyuncu dalında hem Oscar hem 
de Altın Küre ödülü kazandı. Diğer filmlerinden bazıları şöyle: “The 
French Lieutenant's Woman”, “Moonlighting”, “Betrayal”, ”The Mission, 
“Dead Ringers” ve “M. Butterfly”, “Kafka”, “Damage”, “Die Hard with a 
Vengeance”, “Lolita”, “Stealing Beauty”, “Kingdom of Heaven”, “Inland 
Empire”, “ Margin Call”, “ The Man Who Knew Infinity”. Ayrıca Roger 
Allers ve Rob Minkoff animasyon klasiği “The Lion King”de Scar'ı 
seslendirdi. Televizyondaki seslendirme çalışmalarıyla iki Emmy kazandı, 
Tom Hooper'ın mini dizisi Elizabeth I.'deki Leicester kontu 
performansıyla Emmy, Altın Küre ve SAG Ödülü aldı. Televizyondaki diğer 
önemli çalışmaları şöyle: Showtime dizisi The Borgias'ta Papa Alexander'ı 

canlandırdı, Bob Balaban'in televizyon filmi Georgia O'Keeffe'te Alfred Stieglitz'i oynadı ve Richard 
Eyre'ın The Hollow Crown televizyon filmleri Henry IV Part 1 ve Part 2'de Kral IV. Henry'yi oynadı. Bay 
Irons, Mike Nichols'ın Broadway'de sahnelediği Tom Stoppard oyunu The Real Thing'le Tony Ödülü 
kazandı. Kısa süre önce Londra sahnesinde National Theater prodüksiyonu Never So Good'da ve 
Royal Shakespeare Tiyatro Topluluğu prodüksiyonu The Gods Weep'te rol aldı. Candida Brady'nin 
çevreyle ilgili ödüllü belgeseli Trashed'de hem  yer aldı hem de baş yapımcılığını üstlendi. Race'e ek 
olarak Irons'ı 2016'da “The Correspondence”, “High-Rise”, “Marion Cotillard”, “Assassin's Creed” ve 
tüm dünyada heyecanla beklenen “Batman vs. Superman: Dawn of Justice”te izleyebiliriz.  
 
 
CARICE VAN HOUTEN (Leni Riefenstahl) 
 

Carice van Houten, dünya çapında çekilen birçok filmde rol aldı, birçok ödül 
kazandı. Bunlar arasında “Black Butterflies” filmiyle kazandığı Tribeca ve 
Hollanda Film Festivalleri'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü var. Hollandalı 
sinemaseverlerin çok sevdiği oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu dalında beş 
Hollanda Golden Calf Ödülü kazandı. İçlerinde Antoinette Beumer'ın “The 
Happy Housewife” filmiyle kazandığı ödül de var. Van Houten'ın başrolü 
canlandırdığı Paul Verhoeven'ın II. Dünya Savaşı filmi “Black Book”, 
kendisinin uluslararası kariyerinin başlangıcı oldu. Daha sonra yer aldığı 
filmlerden bazıları şöyle: “Valkyrie”, “Repo Men”, “Black Death”, 
“Intruders”, “Jackie”, “The Fifth Estate”, “ Incarnate” ve “Brimstone”. 
Oyuncu, yönetmen Paula van der Oest'la gerilim filmi “The Parts You 
Lose”da tekrar bir araya gelecek. Van Houten, televizyon fenomeni Game 

of Thrones'a ikinci sezonda Kızıl Rahibe Melisandre olarak dâhil oldu ve 2016 yılında 6. sezonuna 
giren dizideki bu rolüne devam ediyor. Ekim 2012'de ilk solo albümü See You on the Ice'ı çıkardı.  
 
 
 



 
 
SHANICE BANTON (Ruth Solomon) 
 
 

Kanada yerlisi olan Shanice Banton, hem müzikal tiyatro hem de hip-hop 
dalında dans eğitimi, R&B ve Pop türünde de şan eğitimi almış. Tiyatro 
okulu eğitimi alan oyuncunun sahne deneyimleri filmden uyarlanan 
Ordinary People, Antigone ve For Colored Girls Who Have Considered 
Suicide/When the Rainbow is Enuf gibi dramlardan, Rent ve The Music 
Man gibi müzikallere kadar uzanıyor. Bayan Banton en çok Emmy'ye aday 
gösterilen, lisede geçen Degreassi: “The Next Generation” adlı dizideki 
Marisol Lewis rolüyle tanınıyor. Diğer televizyon çalışmaları arasında 
Celement Virgo'nun mini dizisi “The Book of Negroes”, “Lost Girl” dizisinde 
sürekli bir rol ve Stephen Tolkin'in televizyon filmi “A Day Late and a Dollar 
Short”u yer alıyor. Race, Banton'ın ilk uzun metrajlı filmi. Fiziğine düşkün 
olan Banton, hem kısa hem de uzun mesafe koşuyor. 

 
 

YAPIM EKİBİ HAKKINDA 
 

STEPHEN HOPKINS (YÖNETMEN) 
 

Stephen Hopkins kariyerine çizgi roman storyboard çizeri olarak başlayıp 
sanat yönetmenliğiyle devam etti. Daha sonra müzik klipleri, reklam 
çekimleri yaptı ve ABD, Avustralya ve Avrupa'da tiyatro oyunları yönetti. 
Yönetmenliğini yaptığı ilk uzun metrajlı film Avustralya filmi “Dangerous 
Game” oldu. Yönetmenliğini yaptığı diğer filmlerden bazıları şöyle: “A 
Nightmare on Elm Street 5: The Dream Child”, “Predator 2”, “Emilio 
Estevez”, “Cuba Gooding Jr.”, “Judgement Night”, “Blown Away”, “The 
Ghost and The Darkness”, “Lost in Space” ve “The Reaping". Hopkins hit 
dizi “24”ün pilot bölümünün yönetmenliğini yaptı ve birinci sezon boyunca 
dizide bölüm yönetmenliği ve baş yapımcılık görevini üstlendi. Altın Küre, 
Emmy ve Amerika Yönetmenler Birliği Ödülleri'ne aday gösterildi. 
Beğenilen mini dizi “Traffix”in yönetmenliğini yaptı ve yine dizinin 

yapımcısı olarak Emmy Ödülü'ne aday gösterildi. Ayrıca televizyon filmi “The Life and Death of Peter 
Sellers”ın yönetmenliğini de yaptı. Film,  Hopkins'in de En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandığı dokuz 
dalda Emmy kazandı, ayrıca Geoffrey Rush'a da Altın Küre ve SAG ödüllerini getirdi. Hopkins ardından 
uzun soluklu Showtime dizisi, David Duchovny'nin başrolünü oynadığı Californication'ın pilot 
bölümünün yönetmenliğini ve baş yapımcılığını üstlendi. Jeremy Renner'ın başrolünü oynadığı ABC 
dizisi The Unusuals'ın baş yapımcısı ve yönetmeniydi. Ayrıca bir diğer hit Showtime dizisi, 2016'da 5. 
sezonu başlayacak olan “House of Lies”ın hem baş yapımcısı hem de yönetmeniydi. Bu diziyle Don 
Cheadle da Altın Küre kazanmıştı. Hopkins Fox Network dizisi, Michael Weston ve Stephen Mangan'ın 
oynadığı, 2016'nın ilk yarısında yayınlanmaya başlanacak “Houdini and Doyle”ın da ilk bölümünün 
yönetmenliğini yaptı. 
 

 
 
 
 
 



JEAN-CHARLES LÉVY (YAPIMCI) 
 
Eğlence dünyasındaki 25 yılı aşkın kariyerinden önce Jean-Charles Lévy, 
Arthur Andersen'da mali danışmandı. Ardından ünlü Fransız TV kanalı 
TF1'e geçti ve orada 10 yıl boyunca görev yaptı. Bunun beş yılında Los 
Angeles'taki TF1 ABD'nin başkanlığını yürüttü. TF1 ve Fransa'daki 
Miramax Films arasındaki iş ortaklığının mimarıydı. TF1'in uluslararası 
uzun metrajlı filmlerinin finansman ve yapımından sorumluydu. 2003'te 
Bay Lévy, Forecast Pictures adında bir yapım şirketi kurdu. Forecast 
üzerinden finansman ve yapımını üstlendiği bazı filmler şöyle: “The Love 
Punch”, “The Tall Man”, “Rupert Friend”, “Lullaby for Pi”, “Faces in the 
Crowd”, “Celle que j'aime” ve “O Jerusalem”. Yapımcılığını üstlendiği yeni 
projeler şöyle: Joe Dante'nin doğaüstü gerilimi “Labirintus”, Pascal 
Laugier'ın “The Girl”ü, Christian Duguay'ın yönettiği ve Quad 

Productions'ın da ortak yapımcısı olduğu  “Un sac de billes”, Pascal Bourdiaux'nun Jean Réno'lu filmi 
“Mes Tresors”, Jim Sheridan'ın yönetmenliğini yapacağı, “After the Darkness”.  
 

 
LOUIS-PHILIPPE ROCHON (YAPIMCI) 

 
Louis-Philippe Rochon, Kanada'da sinema ve televizyon sektöründe 30 
yılı aşkın bir süredir çalışıyor. 15 yılını birinci yönetmen yardımcısı olarak 
film setlerinde geçirdikten sonra 1999 yılında kendi prodüksiyon şirketi 
Solofilms Inc.'i kurdu. Yapımcılığını üstlendiği ilk projelerden bazıları 
şöyle: “Set Me Free”, “Lost and Delirious”, “La beauté de Pandore”. 
Rochon birçok başarılı Fransız-Kanada TV dizisinin yapımcılığını üstlendi. 
Bunlar arsında TVA'de yayınlanan Fortier'ın dördüncü ve beşinci 
sezonları, CBC'de yayınlanan Les Bougons - C'est aussi ça la vie ve C.A., 
ARTV'de yayınlanan Les touilleurs'un üç sezonu ve son olarak CBC'de 
yayınlanan Les Pécheurs'un iki sezonu. Uzun metrajlı filmlere döndükten 
sonra yönetmenliğini Richard Roy'un yaptığı Frisson des collines'ın 
yapımcılığını üstlendi. Bir olgunlaşma hikâyesini anlatan bu film 

Kanada'nın prestijli Jutra Ödülleri'nde dört dalda aday gösterildi. Başroldeki Antoine Pilon da çıkış 
yapan performansıyla Genç Sanatçı Ödülü'nü aldı. Bay Rochon, yine Focus Features'tan çıkan Jean-
Marc Vallée'nin Dallas Buyers Club filminde post prodüksiyon yapımcısıydı. Film En İyi Erkek Oyuncu 
(Matthew McConaughey) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Jared Leto) dalları da dâhil olmak üzere üç 
dalda Oscar kazandı. Yeni projelerinden bazıları şöyle: “Une Ombre au tableau”, “ The Misplaced”. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim 

 
Gamze Erinç 

 
0216 537 77 70 

 
gamze@pinema.com 

 
 

mailto:gamze@pinema.com

