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SİNOPSİS 

Pat Solatana hayatındaki her şeyi kaybetmiştir. İşini, kariyerini, karısını... 8 ay 

rehabilitasyon merkezinde kaldıktan sonra her şeye tekrar başlamak için kendisini annesiyle 

(Jacki Weaver) babasının (Robert De Niro) evinde bulur. Pat’in tek bir amacı vardır: Kaybettiği 

her şeyi geri kazanacaktır. Karısıyla barışıp, kariyerine kaldığı yerden devam edecektir. Bir 

gün Pat, Tiffany (Jennifer Lawrence) adındaki kadını karşısında görünce planlarında değişiklik 

olur. Tiffany de Pat gibi ciddi sorunlar yaşayan bir kadındır. Pat’i anlayabildiğini düşünüp 

kendisine yardım eder. Tiffany, Pat’e karısıyla tekrar barışmasında ve eski hayatını geri 

kazanmasında yardımcı olacaktır; Tiffany bu yardım karşılığında bir iyilik istemiştir ve Pat bu 

iyiliği yerine getirmeyi kabul eder. Bu süreç içinde iki arkadaşın arasında farklı bir bağ oluşur  

ve sorunlarla dolu hayatlarında bir umut ışığı belirir. 

The Weinstein Company tarafından sinemaseverlerle buluşan Umut Işığım aile 

dramını, komediyi ve aşkı anlatan bir film. Senaryo Matthew Quick’in çok satan romanından 

beyazperdeye uyarlanmış olup aynı zamanda Türkiye’de Feniks Kitapevi tarafından Umut 

Işığım adıyla yayınlanmıştır.  

Diğer taraftan filmin oyuncu kadrosu oldukça başarılı. Senarist ve yönetmeni David O. 

Russell (The Fighter, Flirting With Disaster) olan filmde, Bradley Cooper (Hangover1 - 2, 

Limitless) ve Jennifer Lawrence (Hunger Games) gibi genç yeteneklerin yanı sıra Robert De 

Niro (Limitless, Meet The Parents) gibi dünyaca ünlü isimler de yer alıyor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETMENİN GÖZÜYLE UMUT IŞIĞIM 

Hikaye, “Fighter” filminin çekimlerinden önce, Sidney Pollack tarafından bana 

ulaştırıldı. Ona da Harvey Weinstein ulaştırmış. Umut Işığım roman olmasına rağmen 

gerçekliği yansıtan bir dünya sunmayı çok güzel başarmış; çünkü romanda duygular ve dram 

yoğun bir şekilde işlenmiş. Dramı okuyucuya yansıtırken aynı zamanda şaşırtıcı derecede 

komik olmayı da başarabilmiş. Kitabı okuduğum anda gerçekliği nedeniyle bu dünyanın içine 

girebildim. Kitapta belli bir zamanda, belli bir yerde evrensel aşk tüm çıplaklığıyla gözler 

önünde. Tüm bu gerçekliğe bir de Bradley Cooper’ın aslında Pat Solatana karakteriyle 

özdeşleştiği eklendi. Bradley zaten uzun zamandır böyle bir karakteri oynamayı 

düşünüyormuş ki; bu bir yönetmen için muhteşem zamanlamadır. Jennifer Lawrence’la ise 

daha önce hiç tanışmamıştım ama yaptığımız görüşmede beni ve Harvey’i inanılmaz 

derecede etkilemeyi başardı. Harvey’nin Jennifer’ın yeteneğini gördüğünde “Aman Tanrım!” 

tepkisi zaten tüm bu anlattıklarımı destekler nitelikte. Ben aşk hikayelerini oldum olası çok 

severim. Bunun üzerine bir de Jennifer ve Bradley arasındaki gözle görülür çekim eklenince 

ortaya inanılmaz bir kimya çıktı. Benim için büyük şans ise Robert De Niro’nun duygusal bir 

rol oynamak istemesiydi. Aile dramını ve komediyi barındıran filmin diğer öne çıkan isimleri 



ise Jacki Weaver, Chris Tucker, Anupam Kher, John Ortiz, Julia Stiles, Shea Whigham, Paulie 

Herman ve Dash Mihok. Sonuç olarak ben bu hikayede tüm bu insanların yüzleşmek zorunda 

kaldıkları zorluklardan, kalp kırıklıklarından ve tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelmeye 

çabalamalarından çok etkilendim ve tüm bu karakterlerle bir bağ kurdum. 

David O. Russell 

 

UMUT IŞIĞIM OYUNCU BİYOGRAFİLERİ 

 

 

Bradley Cooper (Pat/Executive Producer)  

Televizyon, sinema ve tiyatro sektöründe iyi bir eğitim ve bol tecrübeyle sektörün 

aranan isimleri arasına girmeyi başaran Bradley Cooper, kendini her alanda geliştirmeye 

devam ediyor. Film çalışmalarına oyunculuk dışında yapımcılıkla da devam etmeye karar 

veren Bradley Cooper, 22 & Indiana Pictures adında prodüksiyon şirketi kurdu. Aynı zamanda 

Umut Işığım filmindeki rol arkadaşı Jennifer Lawrence ile bir kez daha kameraların karşısına 

geçeceği “Serena” isimli filminde çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü oyuncu yoğun film 

çalışmalarının yanı sıra  tiyatro oyunlarına da ara vermeden devam ediyor. Şu sıralar 



provaları devam eden “The Elephant Man” adlı oyununun dışında daha önce de sahnelediği 

oyunu “The Understudy” ile bir kez daha tiyatro severlerle buluşmayı hedefliyor.  

Bradley Cooper’ın bugüne kadar rol almış olduğu filmlere bakılacak olursa, 

kariyerinde bulunduğu noktayı fazlasıyla hakettiği inkar edilemez. Bu filmlerin başlıcaları şu 

şekilde; The Place Beyond The Pines, The Hangover Part 1 ve Part 2, The A-Team, New York I 

Love You, Paris J’Taime, All About Steve, Wedding Crashers, Yes Man.           

 

 

 

Jennifer Lawrence (Tiffany) 

Doğal bir yeteneği ve tükenmeyen enerjisi ile Jennifer Lawrence, Winter’s Bone isimli 

filmle Oscar adaylığı elde etti ve çok kısa sürede Hollywood’un aranılan isimleri arasına 

girmeyi başardı. Güzel oyuncu 2012 yılında yer aldığı filmlerle adından sıkça söz ettirmeyi 

başardı. Güzel oyuncunun büyük çıkışı ise yine 2012 yılında vizyona girmiş olan Hunger 

Games adlı filmle oldu. Oyuncu 2010 yılında Winter’s Bone isimli filmle en iyi kadın oyuncu 

dalında Oscar ve Golden Globes adaylığı kazandı. Lawrence, küçük yaşına rağmen birçok 

tecrübeli oyuncuyla kamera karşısına da geçme şansı yakaladı. The Burning Plain filminde 



Charlize Theron ve Kim Basinger’a eşlik etti. Film,  65. Venedik Film Festival’inde prömiyerini 

gerçekleştirdi ve Lawrence da Marcello Mastroianni En İyi Genç Oyuncu ödülünü aldı.  

Jennifer Lawrence televizyon kariyerinde de başarılara imza attı. The Bill Engvall 

Show’da 3 sezon yer aldı. 

Lawrence Kentucky, Louisville’de geçen çocukluğun ve yerel tiyatro deneyiminin 

ardından, 14 yaşında New York’a gelerek, kariyerine profesyonel olarak devam etmeye karar 

verdi. Başarıyı elde etmesi ise çok uzun sürmedi ve New York’a geldikten çok kısa bir süre 

sonra cast direktörlerinin dikkatini çekmeyi başardı. 

 

Robert De Niro (Pat Sr.) 

 

Robert De Niro oyunculuk kariyerine Brian De Palma’nın yönetmenliğini yaptığı 1969 

yapımı The Wedding Party isimli filmle başladı. 1974 yılına gelindiğinde ise New York Film 

Eleştirmenleri Ödülleri’nde en iyi yardımcı erkek ödülünü Bang The Drum Slowly filmindeki 

performansıyla kazandı. Aynı yıl The Godfather, Part 2 filmiyle de En İyi Yardımcı Erkek 

Oscar’ına layık görüldü. Kariyerine hızlı ve başarılı bir giriş yapan De Niro, daha sonraki 

yıllarda da birçok kez Oscar’a ve diğer prestijli ödüllere layık görüldü. Aktörün akıllardan 

silinmeyen ve sinema tarihine damgasını vuran diğer filmlerine  en güzel örnekler Taxi Driver, 

Awakenings ve Cape Fear gösterilebilir. Tüm başarılarına ek olarak ünlü oyuncu 2011 yılında 

Golden Globe Ödüllerinde Cecil B. DeMille ödülüyle onurlandırıldı ve 64. Cannes Film 



Festival’inde jüri başkanlığı yaptı. Başarılı aktörün ses getirmiş diğer filmleri ise şöyle; Meet 

the Parents, Once Upon A Time In America, Goodfellas, The Untouchables, Great 

Expectations, Men of Honor, Hide and Seek, Righteous Kill. 

Robert De Niro aynı zamanda sahibi olduğu Tribeca Productions ile yapımcılık 

kariyerine de devam ediyor.  

 

Jacki Weaver (Delores) 

2011 yılında Jacki Weaver Animal Kingdom filmiyle en iyi yardımcı kadın oyuncu 

dalında Oscar ve Golden Globes adaylığı da dahil toplamda 10 tane ödüle aday gösterildi. 

Jacki ilk profesyonel çıkışını 1962 yılında Sindirella oyunuyla  yaptı. Bu tarihten itibaren 100’e 

yakın oyunda yer aldı ve sayısız televizyon ve sinema filminde  boy gösterdi. 

 

 

 

Chris Tucker (Danny) 

 

Chris Tucker, ilk olarak izleyicinin karşısına, HBO tarafından yapılan Def Jam isimli 

Stand-Up’la çıktı. Sonrasında ise House Party 3 filmi ile oyunculuğa geçiş yaptı. Friday filmiyle 

de artık başrolleri kaldırabileceğini kanıtladı. Jackie Brown, Fifth Element, Money Talks, Dead 

Presidents, Rush Hour gibi birçok hit filmde de yer aldı.  



 

UMUT IŞIĞIM – EKİP BİYOGRAFİLERİ 

 

David O. Russell (Yönetmen) 

 

David’in yönetmenliğini yaptığı Fighter filmi 2010 yılında vizyona girdikten sonra 

Oscar’da tam olarak 7 adaylık aldı ve  bu adaylıklardan 2 tanesini de kazanmayı başardı. Aynı 

başarıyı 1999 yılında Three Kings filmiyle de yakalayan ünlü yönetmen sayısız başarıya imza 

attı. Yönetmenin I Heart Huckabees (2004) ve Flirting With Disaster (1996) filmleri uzun süre 

Box Office’te ilk 10 film içerisinde kalmayı başardı. 1994 yılında ki filmi Spanking The Monkey 

ise Sundance Film festivalinden 3 adet ödülle döndü. 

 

Donna Gigliotti (Yapımcı) 

 

Donna,  Oscar’da en iyi film ödülünü alan 7 kadından  biri. 1998 yılında Sheakespeare 

In Love filmi ile Oscar kazanan Donna, Golden Globe and Bafta’da da aynı başarıyı 

gösterdi.2009 yılında ise The Reader filmi ile birkez daha Oscar’a, Golden Globe’a  ve Bafta 

Ödüller’ine  aday olmayı başardı. Yapımcılığını üstlendiği diğer filmler ise şöyle; Let Me In, 

Two Lovers, Shanghai, The Good Night, Vanity Fair.  

Gigliotti, 2010 yılından itibaren Weisntein Company’de prodüksiyondan sorumlu 

olarak başa getirildi. 

 

Bruce Cohen (Yapımcı) 

 

Filmin diğer yapımcısı ise yine çok ünlü ve başarılarla dolu bir kariyere sahip olan 

Bruce Cohen. 2000 yılında Oscar’da büyük başarı elde etmiş olan American Beauty filminin 

de yapımcısı. Diğer öne çıkan filmleri arasında yine Oscar’da iddialı olmuş olan Milk filmi var. 

 

Mark Bridges (Kostüm Tasarım) 

 

Mark Bridges son olarak Artist filminde kazanmış olduğu Oscar ve BAFTA ödülleriyle uzunca 

bir süre gündemde kaldı. David O. Russell ile daha önce de The Fighter ve I Heart Huckabees 



filmlerinde birlikte çalışmış olan Mark  Bridges, Stony Brook Üniversitesi Tiyatro Sanatları 

bölümünden mezun. Üniversiteden sonra efsanevi isim Barbara Matera ile çalışmalarına 

devam etmiş ve bugüne kadar Magnolia, Punch Drunk Love, There Will Be Blood, Yes Man, 

The Italian Job, Blow gibi filmlerinin  kostüm tasarımını yapmış. 

 

Mandy Moore (Choreographer) 

 

Dünyaca ünlü  yönetmen, koreograf , dansçı ve 2 defa Emmy ödüllerine aday gösterilen 

Mandy Moore, aynı zamanda da So You Think You Can Dance filminden de dansları ve 

koreografileri ile tanıdığımız bir isim.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


