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12 HAZİRAN’DA SİNEMALARDA 



 

Konusu ve Karakterleri  

THOMAS JANE (İnfazcı), BRUCE WILLIS (Red 2) ve AMBYR CHILDERS (Zorlu İkili) Vice’ta 

seyirciyi film boyunca koltuklarının ucunda oturtacak. Bir mühendislik harikası olan yapay kadın 

(kopya), haz yaşatmak için kurulmuş olan Vice dünyasından kaçar ve kendini orada tutanlardan 

intikam almaya adar. Anti-ütopik bir gelecekte geçen, zengin müşterilerine en vahşi fantezilerini 

yaşama imkanı sunan kompleks, Julian Michaels (Willis) tarafından yönetilir .  

Kelly (Childers) bu komplekste yaşamını sürdürürken bir gece Vice’ın haşin bir müşterisinin 

saldırısına uğrar. Bu geceden sonra yöneticiler Kelly’nin hafızasını yenilemeye karar verirler fakat 

bunun Kelly’e flashbackler göstermeye başlayacağından haberleri yoktur. Kelly’nin eski yaşantısından 

gördüğü flashbackler Vice’tan kaçış planını kurmasını sağlar. Eski bir suçlu olan dedektif Roy 

Tedeschi (Jane) ortada kaçmış bir kopyanın olduğunu duyunca zamana karşı verdiği kopyayı 

yakalama savaşı başlar. Eğer kopya yakalanamazsa Vice içerisinde izin verilen vahşi davranışlar, 

dünyada kabul edilen normal davranışlar olarak yayılabilir.  

 

Filmin yazarı Jeremy Passmore: “Vice konseptini oluştururken sorguladığımız asıl soru şuydu: 

Teknoloji sürekli ilerliyor ve limitler kırılıyor. Eğer yapılan robotlar bizler gibi hissedebilseydi ve 

düşünebilseydi o zaman onları köle gibi kullanabilecek miydik?” 

 

Andre Fabrizio: “Film, insanlar tarafından yapılmış bir kopya robotun ilk defa kendini fark 

edebilmesi ve düşünebilmesi üzerine ortaya çıkan intikam savaşını anlatmaktadır. Bu düşünce 

ilerleyen teknolojide üzerinde durulması gereken bir konudur. Eğer robotlar hissedebiliyorsa onlara 

nasıl davranmalıyız?”  

 

Yönetmen Brian A. Miller: “Julian Michaels Şirketi Vice adında bir kompleks kurar ve burada zengin 

insanlara istedikleri her şeyi yapabilecekleri bir ortam yaratır. Burada öldürmek ve tecavüz etmek bile 

serbesttir. Hikaye Vice’ta yaşayan bir kopya robotun başına gelen kötü olayları hatırlamasıyla 

başlıyor.  Senaryoyu okuduğumda hemen bu işi kabul ettim çünkü hikaye anti-ütopik bir yerle 

bugünün Amerika’sını birleştiriyor.”  

 

Bruce Willis’in canlandırdığı Julian’ın suratı Vice’ın girişinde bir ekranda belirir ve izleyicilere bu 

soruyu sorar: “Hiç ulaşılması imkansız bir şey istediniz mi? Sınırların, kanunların ve yaptırımların 

olmadığı bir dünya hayal edin, Vice’a hoş geldiniz.”  

 

Filmde incelenen asıl sorun Vice’ın şehir merkezinin içerisinde kurulu olması. Vice’ın üyeleri orada 

bütün suçları işleyebiliyor ve sonra oradan çıkıp şehirdeki hayatlarına devam ederken bu suçları 

gerçek dünyada da işlemeye başlıyorlar. Vice’ın kuruluşundan yüksek vergiler kazanan devlet 

otoriteleri bu sebeple olaya karışmıyor. Fakat kendini burayı yok etmeye adamış eski suçlu bir polis 

(Roy) Vice sınırlarının içerisine girerek bir plan geliştiriyor.  



 

Kelly rölünü canlandıran Ambyr Childers “Ben ve bütün robot kopyaların 24 saatte bir hafızaları 

siliniyor ve her şeye yeniden başlıyorlar. Kollarında taşıdıkları bilezik onları insanlardan ayırıyor. 

Kopyalar bu bileziği göremiyor fakat insanlar görebildiği için kopyaları kolayca ayırt edebiliyor. 

Sisteminde bir hata oluşan Kelly flashbackler görerek kopyalardan farklılaşıyor ve Vice’ı bitirmek 

üzere bir plan kuruyor.”  

 

Aynı bir gece öncesi gibi Kelly ve Melissa barda içki içerken, Kelly bir önceki gece uğradıkları 

saldırının flashbackini görüyor. Vice kontrol odasında, bir teknisyen Kelly’nin normal dışı olan beyin 

sinyallerini fark ediyor ve bunun üzerine bütün hafızasını silmeye karar veriyor. Bu sırada, Kelly 

kapısı açılan kontrol odasından kaçmayı başarıyor. 

 

Kaçmaya devam ederken Vice’taki bardan tanıdığı Evan (Bryan Greenberg) ile karşılaşıyor. Evan, 

Kelly’nin kolundaki bileziği sökerek onu bu bilezik ile takip ettiklerini, ve bu bileziğin sadece insanlar 

tarafından görülebildiğini anlatıyor. Evan’ın planı Kelly’i insanların arasında asimile olup mutlu 

yaşayabileceği Karayip adalarına götürmektir. Fakat Vice’ı yıkmak için kendini adamış bir başka kişi, 

Roy’u bu denklemin içerisine katmayı unuturlar. 

 

PRODÜKSİYON 

Alabama’da çekilen film için yönetmen: “Şehirin eski yapısı anti-ütopik bir geleceğe çok uygundu. 

The Prince filminin çekimlerinde aklım Vice için uygun bir mekan bulmaktaydı. Büyük şehirlerdeki 

teknoloji merkezlerinde de çekim yaptık, bu mekanlar seyircileri teknolojik bir geleceğe götürebilmek 

için gerekliydi. Vice’ın girişi bize biraz Las Vegas havası vermeliydi bu sebeple her yere büyük 

ekranlar yerleştirdik.” 

 

Miller’ın ekibine yeni katılan kostüm tasarımcısı Bonnie Stauch: “Senaryo çok heyecan verici ve 

farklıydı. Filmdeki karakterler için teker teker çalıştık. Vice’ın içerisinde renk paletlerini gri, beyaz ve 

siyah olarak belirlerken, Vice dışarısında kahverengi, bej, yeşil gibi daha sıcak renkler kullandık.” 

 

KAST 

Thomas JANE (Roy Tedeschi): 

Baltimore 1969 doğumlu olan oyuncu, bir çok başarılı film ve televizyon yapımlarında rol almıştır. 

Kariyerini sağlamlaştıran projeleri: Buffy the Vampire Slayer, The Crow: City of Angels, Boogie 

Nights, The Thin Red Line ve Deep Blue Sea.  

2010-2012 sezonunda HBO ile anlaşan Thomas, Hung dizisi ile televizyon ekranlarına döndü. 3 Sene 

boyunca bu dizi ile Altın Küre Ödüllerinde Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu adaylığı kazandı.  

Son dönemde oyuncuyu; Reach Me, Broken Horses, Pawnshop Red Machine Chronicles gibi 

yapımlarda gördük. Thomas kendi yazdığı ve yöneteceği “A Magnificent Death from a Shattered 

Hand” isimli proje üzerinde çalışıyor.  



 

Bruce WILLIS (Julian Michaels)  

Bruce Willis kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterleri canlandırdı. Quentin Tarantino’nun Pulp 

Fiction, Cannes’da ödül kazanan Nobody’s Fool, Terry Gilliam’ın 12 Monkeys, Oscar adaylığı 

kazanan The Sixth Sense ve Die Hard’daki ikonik rolü ile Bruce Willis en başarılı aktörler arasına 

adını kazımıştır.  

 

Willis kariyeri boyunca Emmy, ve Altın Küre gibi bir çok ödül kazanmıştır. Rol adığı diğer filmlerden 

bazıları: Armageddon,  Unbreakable, Mortal Thoughts, Breakfast Of Champions, Last Man Standing, 

The Fifth Element, Red, The Whole Ten Yards, The Kid, Tears Of The Sun, Hostage, 16 Blocks, 

Alpha Dog,, Lucky Number Slevin, Perfect Stranger ve Moonrise Kingdom. 

 

Ambyr CHILDERS (Kelly)  

Arizona doğumlu Ambyr geleceğin starı olarak görülüyor. Elizabeth Dodd rolünü aldığında 

milyonlarca rakibini geride bırakmıştı.  

Ambyr ‘’Dickie Roberts: Former Child Star’’ filmi ile ilk büyük rolünü almıştı. Son iki sene içinde 

Gangster Squad, Lay The Favorite ve 2 Guns filmlerinde rol almıştır.  

 

Bryan GREENBERG (Evan) 

Friends With Benefits, The Good Guy, Prime, Bride Wars, The Perfect Score gibi büyük filmlerde rol 

alan Bryan, televizyonda başlayan kariyerini beyaz perdeye taşımayı başarmıştır.  

Başarılı televizyon kariyeri ABC yapımı drama dizisi October Road, HBO yapımı Unscripted ve How 

to Make It In America ve en uzun dizisi One Tree Hill  

 

FİLM YAPIMCILARI  

Brian A.Miller (Yönetmen) 

Los Angeles doğumlu yazar ve yönetmen Miller, 2011’de ‘’Officer Down’’ isimli aksiyon filmini 

yönetmiştir. Bir sonraki sene nefes kesen bir aksiyon filmi olan The Outisder’ı yönetmiştir.  

 

Andre Fabrizio (Yazar) 

İtalya doğumlu olan Fabrizio, Avusturalya’da avukatlık eğitimini tamamladıktan sonra Los Angeles’a 

taşınarak film okumaya karar vermiştir. Bugüne kadar katkıda bulunduğu film ve televizyon şovları: 

Special, I Shouldn't Be Alive, Buffy The Vampire Slayer, Angel, San Andreas ve The Prince. 

 

Randall Emmet (Yapımcı)  

Eğelence sektörünün en büyük yapımcılarından Emmet toplamda 50’den fazla filmin yapımcılığını 

üstlenmiştir. Emmett’in son filmleri: Lone Survivor, 2 Guns, Escape Plan, Broken City ve End Of 

Watch. 
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