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ZEYNEP İYİGÜN

READY FOR BOND?
BOND'A HAZIR MISINIZ?

Sinema dünyasının klasiklerinden James Bond, 
24. filmiyle beyaz perdede boy göstermeye hazır. 
Bugüne kadar izlediğiniz klasik Bond’lardan görsel 
doygunluğu, karakterleri ve dramatik örgüsüyle 
ayrılan Spectre, sık sık yer verdiği aksiyon 
sahneleriyle serinin hayranlarını yine memnun 
ediyor. Filmin en önemli özelliklerinden bir diğeri, 
seyirciyi şu ana kadarki en olgun Bond kadınıyla 
buluşturuyor olması. Tüm dünyada ve Türkiye’de 6 
Kasım’da vizyona giren Spectre’nin oyuncuları, 
Londra’daki galanın ardından Skylife’a özel bir 
röportaj verdi.

One of the classics of cinema world, James Bond, is 
ready to show up on the silver screen. Spectre, 
different from other Bond movies that you’ve watched 
till today with its visual satisfaction, characters and 
story arc, pleases its enthusiasts of the series again 
with its frequent action scenes. One of the most 
important features of the movie is that it meets the 
audience the most mature Bond woman ever. The 
actors and actresses of Spectre, which comes out on 
November 6 in Turkey and all over the world, gave a 
special interview to Skylife after the movie’s premiere 
in London.
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 Spectre’de izleyeceğimiz Bond daha mı 
zorlu?

 Benim oynadığım Bond rolleri hep biraz 
zorlu oldu. Onu gerçekçi bir şekilde yansıtmaya 
çalışıyorum.  Bond uçlarda olaylar yaşadı; bu 
nedenle oldukça hassas ve zorlu olması gerekiyor.

 Tüm aksiyon sahnelerinde kendiniz mi yer 
aldınız?

 Çoğu sahnede ben rol aldım ama bazıları 
benim için fazla tehlikeliydi. Yine de bina 
üstünde yürüyen, o yükseklikten atlayan, 
pencereden çıkan – evet, onların hepsi bendim!

 Bond’ın otomobil tutkusunu hepimiz 
biliyoruz. Gerçek hayatta hangi arabayı 
kullanıyorsunuz?

 Birkaç arabam var. 1959 model bir Land 
Rover’ım, 1978 model bir Jaguar’ım, Aston 
Martin’im ve Audi’m var.

 Bond’un kadınlarla özel bir bağı 
var. Spectre’de Monica Bellucci ve Lea 
Seydoux’yla birlikte rol almak nasıldı?

 İkisi de harika. Monica’nın da dâhil olacağını 
duyduğumda şöyle düşündüm: “Evet, bir Bond 
kadını için yaşı biraz büyük ama çok güzel 
ve muhteşem bir kadın.” Lea’yla çalışmak da 
harikaydı. Çok başarılı bir oyuncu.

 Was Bond more conflicted in Spectre?
 My Bond has always been a bit conflicted. 

I just try to make him real. He’s been going 
through such extreme moments. He has got 
to be quite sensitive and conflicted. 

 Have you played all these extreme 
scenes yourself?

 I played most of the scenes myself but 
some of them were way too dangerous for 
me. But walking on the building, jumping 
from that height, coming out the window, 
yeah they were me!

 We know Bond’s passion for cars. 
What car do you drive in the real life?

 I’ve got a couple of cars. I’ve got 1959 
Land Rover, 1978 Jaguar, Aston Martin and 
an Audi. 

 Bond has a ‘special’ relationship with 
women. How was playing with Monica 
Belluci and Lea Seydoux in Spectre?

 They were just great. When Monica’s 
name came up, yes, she’s a little bit older 
for a Bond girl but she is beautiful and 
fantastic. Having Lea is also another thing. 
She is a tremendous actress. 

DANIEL CRAIG 
JAMES BOND

Bond is older and wiser 
now. I am enjoying more 
than ever I used to.

Bond artık daha olgun ve 
bilge. Her zamankinden 
çok daha fazla keyif 
alıyorum.
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 Sizce bir Bond filminin 
sanatsal anlamda 
tatminkâr olması mümkün 
mü?

 İlginç bir bakış açısı bu, 
çünkü bence her şey sanatsal 
anlamda tatminkâr olabilir. 
Bir projeyi gerçekleştiren kişi 
için tatminkâr olan, karşı taraf 
için de öyle olmak zorunda 
değil. 

 Bu, Lea Seydoux’la ilk 
projeniz değil. Tanıdığınız 
bir insanla birlikte rol 
almanın ne gibi avantajları 
var?

 Tanıdığınız biriyle 
çalışmanın birçok avantajı 
var ama en önemlisi kendinizi 
meydana çıkarmadan 
zayıf yanlarınızı ortaya 
koyabilmeniz. Evli olmaya 
benziyor aslında; birlikte 
yaşamayı öğreniyorsunuz.

 Swann gerçek bir 
karakter ve neredeyse 
Bond’la eşdeğer. Swann’ı 
bu kadar güçlü kılan ve 
diğer Bond kadınlarından 
ayıran şey nedir?

 Bence günümüz kadınını 
iyi bir şekilde yansıtıyor. 
Kendine has bir gücü var; 
daha akıllı ve bağımsız. Ait 
olduğum nesildeki kadınları 
temsil eden bir karakter.

 En sevdiğiniz Bond 
kadını kim ve neden?

 Eva Green’i çok 
beğeniyorum. Casino 
Royale’deki tutarsızlıklarını 
çok sevmiştim. Aşkta 
gizemli, çekici, hoş ve zalim; 
aynı zamanda gerçek bir 
savaşçı.

 Do you think that a Bond 
movie can be artistically 
fulfilling?

 That’s interesting. I think 
everything can be. What is 
artistically fulfilling for the 
person who execute does 
not necessarily have to be 
fulfilling for the person who 
perceives it. 

 This is not the first time 
that you played with Lea 
Seydoux. What kind of 
advantages are there that 
playing with a person you 
already know?

 There are a lot of advantages 
of working again. The most 
important thing is that you 
can open your vulnerabilities 
without exposing yourself. It’s 
like a marriage. You learn how 
to live together. 

 Swann is a real 
character and nearly 
equal to Bond. What 
makes her so strong and 
different from other 
Bond girls?

 I think she is a good 
reflect of the girls today. 
She is strong in her 
own way, smarter and 
independent. I think I 
represent a girl of my 
generation.

 Who is your favorite 
Bond Girl and why?

 I love Eva Green. I like 
her contradictions in 
Casino Royale; mysteries, 
womanly, nice and mean, 
in love and also a fighter. 

CHRISTOPH WALTZ 
FRANZ OBERHAUSER

LEA SEYDOUX 
MADELEINE SWANN
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 Bond kadını olmanız 
teklif edildiğinde nasıl bir 
tepki verdiniz?

 Çok şaşırdım. Menajerim 
beni aradı ve “Gülmeye 
hazır mısın?” diye sordu. 
“Evet.” dedim. “Sam 
Mender, Bond’da yer almanı 
istiyor.” “Emin misin? 
Benim gibi 50 yaşında 
bir kadının Bond’da yer 
almasını mı istiyor?” diye 
sordum.

 Sizce Mendes’in sizi 
seçmesinin özel bir sebebi 
var mıydı?

 Olgun bir kadın arıyordu. 
İlk kez bir James Bond 
filminde olgun bir kadın 
izliyoruz. Bence bu çok güzel 
bir örnek çünkü kadınlara 
dair yeni bir bakış açısı 
getiriyor.

 How did you react when 
you were proposed to be a 
Bond woman?

 I was very surprised. 
Actually it was my agent 
that called me and said, “Do 
you want to laugh?” I said, 
“Yes.” Then he said; “Sam 
Mendes wants you in James 
Bond.” I reacted like, “Sure? 
Fifty years old me in James 
Bond?”

 Do you think that there 
was a special reason that 
Mendes chose you?

 He was looking for an 
adult woman. It’s the first 
time that we saw a mature 
woman in James Bond. 
I think it is a beautiful 
example because it’s a new 
way to look at women. 

 İkiniz de Skyfall’da rol 
aldınız. Rollerinizin o 
filmdeki yorumlarını ne 
kadar değiştirdiniz?

 Aslında son derece doğal 
bir değişim. Çok da farklı 
şeyler yapmadık ama bu 
kez hikâyede daha büyük 
rol oynuyoruz.

 Bir sonraki filmde yer 
almak ister misiniz?

 Kesinlikle evet. Çok 
eğlendik. Ama bir sonraki 
filmin ne zaman geleceğini 
ve kimlerin dâhil olacağını 
bilmiyoruz. Tıpkı sizin 
gibi, serinin geleceği 
hakkında hiçbir şey 
bilmiyoruz.

 How far have you 
adapted former 
representations of your 
roles into your version 
as both of you were in 
Skyfall as well?

 It’s quite natural 
development. We did not 
cross anywhere different 
but we are more integrated 
to the plot. 

 Would you like to get 
involved in the next 
movie?

 Absolutely yeah! We had 
so much fun. But we don’t 
know when it will be and 
who is going be there. We 
know nothing for the future 
of the series just like you. 

MONICA BELLUCCI 
LUCIA SCIARRA

BEN WHISHAW & NAOMIE HARRIS
Q & MONEYPENNY
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 Sam Mendes’le çalışmak 
nasıldı?

 Muhteşemdi. Neyle 
karşılaşacağımı bilmiyordum 
ama kendisi son derece titiz ve 
özenli çalışan bir yönetmen.

 Bu film için çok seyahat 
ettiniz. En sevdiğiniz şehir 
hangisi?

 En çok Roma’yı beğendim. 
Gece çekimi yapıyorduk ve 
şehir çok sakin, romantik ve 
güzel görünüyordu.

 Filmdeki en nefes kesici 
sahnelerden biri araba 
kovalama sahnesiydi. Sizin 
oynamayı en çok sevdiğiniz 
sahne hangisi?

 Bence en ilginç kısım 
karakterimin tanıtıldığı 
bölümdü. Çok gergin bir 
sahneydi ve bir karakteri 
tanıtmanın uç bir örneğiydi.

 How was working with 
Sam Mendes? 

 It was incredible. I didn’t 
know what to expect but he was 
very detailed and precise. 

 You travelled a lot for this 
movie. Which city was your 
favorite?

 Rome was the one I enjoyed 
the most. We were shooting at 
night; the city was very relaxed, 
romantic and beautiful.  

 One of the extreme 
moments was the car-
chasing scene for sure. 
Which part did you like 
playing most?

 I think the introduction 
scene of my character was the 
most interesting for me. It was 
very eery and it was such an 
extreme way to introduce a 
character. 

 What was the most 
challenging time while 
shooting the movie?

 Getting through each day! 
Working with the director, 
writers, choosing locations 
and actors... Every one of 
them is a challenge. 

 Are there basic 
elements on Bond’s 
character that not change 
during all those year?

 Bond is loyal, 
incorruptible, and 
relentless. Those are the 
main characteristics that 
any of Bond actors played. 
But each Bond interprets the 
character through himself.

 Filmi çekerken sizi en 
çok zorlayan neydi?

 Her bir günü atlatmak 
başlı başına bir zorluktu! 
Yönetmenle ve senaristlerle 
birlikte çalışmak, mekânları 
ve oyuncuları seçmek... Hepsi 
büyük birer mücadele.

 Tüm bu yıllar boyunca 
Bond karakterinde 
değişmeyen bazı temel 
unsurlar var mı?

 Bond sadık, dürüst ve 
amansız bir karakter. 
Bond rolünü üstlenmiş her 
oyuncuda görebileceğiniz 
özellikler bunlar ama her 
bir Bond, karakteri yeniden 
yorumlayıp kendinden bir 
şeyler kattı.

DAVE BAUTISTA 
MR. HINX

MICHAEL G. WILSON & BARBARA BROCCOLI 
YAPIMCILAR / PRODUCERS
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