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TRANCE - TRANS 
14 HAZİRAN’DA SİNEMALARDA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trainspotting, 127 Saat ve 5 Oscar ödüllü Milyoner’in yönetmeni Danny Boyle’un son filmi 
TRANS, ülkemizde 14 Haziran’da vizyona giriyor. Başrollerini James McAvoy, Rosario 
Dawson ve Vincent Cassel’in paylaştığı Trans; heyecanın hep dorukta olduğu, bol gerilimli bir 
soygun ve hipnoz hikayesi.   
 
 
 
 

 
KONU 
 
Simon (James McAvoy) çok başarılı bir müzayede memurudur. Değeri birkaç milyon dolar 
olan bir tablonun çalınması için bir suç çetesiyle anlaşma yapar, Simon çalınan tabloyu büyük 
bir yere saklar. Hırsızlık çetesi yüzünden kafasına aldığı darbe sonucu hafızasını kaybetmiştir, 
çetenin kaçırdığı Simon, uyandığında tablonun yerini hatırlayamaz. 
 
Psikolojik tedavilere ve onlarca işkenceye cevap vermeyen Simon, çetenin liderinin (Vincent 
Cassel) getirttiği bir hipnoz uzmanı (Rosario Dawson) ile geçmişinde derinlere inmeye 
başlamıştır. Hipnoz nedeniyle, eski kırgınlıklarını ve tutkularını tekrar hatırlayan Simon için 
“bugün” artık çok daha bulanıktır.  
 
 
 
 
 
 
 



YAPIM NOTLARI 
 
Danny Boyle: “Slumdog Millionaire filminin de yapımcılığını yapan Christian Colson ve ben bu 
filmden sonra yeni bir arayış içine girmiştik. Trainspotting ve Shallow Grave filmlerinde 
birlikte çalıştığım John Hodge harika bir karar olacaktı ve öyle de oldu. Yapmak istediğimiz 
şey aslında çok basit, filmdeki hikaye ve karakterlerin gerçek hayatla bağlantılı olmaları 
gerekiyordu. Filmdeki üç farklı karakter öylesine gerçek hayata yakınlar ki, adeta bir 
yapbozun eksik parçalarını oluşturuyorlar. ” diyor.  
 
 
 

CAST 
James McAvoy (Simon) 

X-Men, The Last King of Scotland, Cecilia filmlerinden tanıdığımız James McAvoy rolün 
kendisine çok çekici geldiğini söylüyor ve ekliyor “Senaryoyu ilk okuduğumda bu kadar 
şaşırtıcı, farklı tarzda ve psikolojik bir filmle ilk kez karşılaştığımı fark ettim. Çok karmaşık ve zor 
bir senaryo olduğunu bilerek Danny’le deneme çekimleri için buluştum. Hayatımda ilk kez bir 
deneme çekiminde bu kadar farklı yönlendirildim. Sadece büyük bir mutluluk olduğunu 
söylemem yeterli olacaktır. Simon rolünü kazanmasaydım da bu yorumları yapacaktım. 
Çekimlerde her gün yeni birşey öğrenmenin hazzını da söylemeden geçemeyeceğim!”   

 
 



Vincent Cassel (Franck) 

La Haine, Black Swan ve Irreversible filmlerinden tanıdığımız Vincent Cassel “Filmle ilgili en çok 

sevdiğim şey başlangıcı oldu. Sanki hiçbir sorun yokmuş hatta film değil de gerçek hayatmış 

gibi başlıyor. Senaryonun 25. sayfasından sonra işler tamamen değişiyor. İnanılmaz 

şaşırtmaların olduğu film gerçekten değişik hissettiriyor.” diyor ve ekliyor “Kimin iyi kimin kötü 

olduğunu ayırt etmek çok zor. Filmin başında düşündüğünüz şey filmin sonunda tamamen 

değişebiliyor. Bir karakteri suçlarken bir anda pişman olabiliyorsunuz!”  

Rosario Dawson (Elizabeth) 

Star of Sin City, Seven Pounds ve He Got Game filmlerinden tanıdığımız Rosario Dawson için 

yönetmen Boyle “Rosario bugüne kadar Spike Lee, Quentin Tarantino, Tony Scott, Chris 

Columbus gibi dünyanın en iyi yönetmenleriyle çalışma şansı buldu. Uzun zamandır onunla 

çalışmak istiyordum” diyor. Rosario Dawson: “Elizabeth, canlandırdığım diğer karakterlerden 

çok farklı. Hissettiği herşeyi gizleme yeteneği var. Onun ne hissettiğini sadece saçımla yaptığım 

hareketlerden anlayabiliyorsunuz. Elizabeth, bu iki adamın arasında kalmaktan da çok büyük 

keyif alıyor. Anlatılması imkansız olan bu hassas kadını farklı bir açıdan değerlendirmelisiniz.” 

diyor. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vizyon Tarihi: 14.06.2013 

Yapım Yılı: 2013 

Yönetmen: Danny Boyle 

Oyuncular: James McAvoy, Vincent Cassel, Rosario Dawson 

Yapımcı: Christian Colson 

Senaryo: Joe Aharne, John Hodge 

Görüntü Yönetmeni: Anthony Dod Mantle 

Kurgu:Jon Harris 

Müzik: Rick Smith 

Süre: 101 dk.  

İndirilebilir Fragman: http://www.sendspace.com/file/yhfnjx 

İndirilebilir Görseller: http://www.sendspace.com/file/uptgsg 

Fragmanı izlemek için: http://www.youtube.com/watch?v=acKXV_2B69o 

Yapım: Fox Searchlight 

Dağitim: Tiglon 
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