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İLİŞKİ DURUMU KARIŞIK

Biri modern zaman aşkları mı dedi? Günümüz aşk hayatına
eğlenceli bir bakış açısı getiren, başarılı oyuncularıyla adından söz
ettiren, bu yazın en samimi dizilerinden...

BAŞROLDE AŞK
Heyecan, tutku, romantizm... Yaza tat katan sadece deniz,
kum, güneş değil elbette! Aşkın tadı bu mevsimde bir başka.
Eğer başınıza geldiyse keyfini çıkarın, gelmediyse de içinde
bolca aşk barındıran dizilerle avunun.
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PAMİR PEKİN

EDA ECE

Hayatımıza çok renkli çok tatlı bir
giriş yaptı. Seren Şirince; bundan
sonra adını sık sık duyacağız. Aşık
olduğunda ise bambaşka biri
oluveriyor.

Sadece yetenekli ve yakışıklı bir
adam demek büyük haksızlık
olur. ‘Farklı bir şeyler var’ dersiniz
bazen, anlamlandıramazsınız. Bir
o kadar da hep tanıyormuş gibi
hissedersiniz, o kadar da sizdendir.
Pamir Pekin tam da bu tanıma
uyuyor. Peki aşkı acaba nasıl
yaşıyor?

Müthiş bir enerjiye sahip. Objektifin
karşısında işini çok iyi yapan,
özgüven sahibi bir kadın var. Peki
ya aşkla arası nasıl dersiniz?

Nasıl başladı oyunculuk serüveni?
İzmir’de lise sondayken Han
Tiyatrosu’nda başladım. Daha sonra
konservatuvara hazırlandım. Yeditepe
Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü kazandım.
İlk yılımda, kısa dönem Dot Tiyatrosu’nda
asistanlık yaptım. Daha sonraları
workshop’lara katıldım. Şimdi, Talimhane
Tiyatrosu’nun ‘Göl Kıyısı’ adlı oyununda
oynuyorum. ‘Aşk Emek İster’ dizisinde
oynamıştım ama kısa sürmüştü. Bir de
halen yayınlanan Benimo reklamlarında rol
alıyorum.
Diğer yaz dizilerinden farkınız ne?
Samimi, farklı diyebilirim.
Bu karakterin hangi yönü sizi çekti?
Enerjisi ve karakterin özellikleri.
Gelelim aşka... Nasıl yaşarsınız aşkı?
Her yerimde hissederek yaşarım.
Nasıl erkekler sizi etkiler?
Bana her zaman ‘kusur’ diye tanımlanan
şeyler daha çekici gelmiştir.
Bir ilişkinin olmazsa olmazı neler?
İlişkide bütünlükten çok bireyselliği
öğrenmek gerekiyor. Daha sağlam adımlar,
tek başınalığı içselleştirip, yol arkadaşımızı
kabul etmekte.
Sizi ne mutlu eder?
Her şey mutlu edebilir.

KISA KISA
Sevgi: Huzur
Aşk: 7/24 adrenalin
Platonik aşk: Hırs
Cinsellik: Tutku
Nefret: Kısır döngü
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ZAMANSIZDIR. BIÇAREDIR, DIVANEDIR. SAVAŞLARIN,
TARIHIN, EDEBIYATIN, INSANLIĞIN EN ÖNEMLI
PARÇASIDIR ‘AŞK’. BIR VARLIĞA DUYULAN BÜYÜDÜR.
Turgut’tur, Tomris’tir, Nazım’dır, Piraye’dir. Sınırsız ve
sonsuzdur. Kışın yakan güneşi, yazın dev dalgalarıdır. Her
dönemin kuşkusuz içine düştüğü bir andır ‘aşk’...
Yaz deyince deniz, kum, güneş kadar yaz aşkları gelir insanın
aklına elbette. Bizim de kadrajımızda ‘aşka ait’ diziler var bu
kez. İçlerinde bolca bizim yaşadıklarımız, şaşkınlıklarımız,
mutluluğumuz, gözyaşımız, karmaşamız var. Yazın başarılı
yapımlarına tabii ki kayıtsız kalamazdık! ‘İlişki Durumu
Karışık’, ‘İnadına Aşk’, ‘Çilek Kokusu’ ekipleriyle bir araya
gelerek biraz aşka daldık.
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SEREN ŞİRİNCE

Nasıl başladı oyunculuk serüveni?
Marmara Üniversitesi’ni bitirdikten
sonra bir tekne atölyesi kurdum.
Üniversitedeyken de modellik yapıyor
ve reklamlarda oynuyordum. Atölyeyi
kurduktan sonra görsel sanatlarla ilgili
bir şey yapmayacağım diye bir karar
almıştım. Buna rağmen eski resimlerim
sağda solda dolaşıyordu. Sektördekilerin
az çok kafalarında vardım yani… 2007
yılında, yönetmen Veli Çelik ve Most Yapım,
ben tekne yapmaya devam ederken, bir
dizi teklifi ile geldi. Bana da cazip geldi
açıkçası…
Diğer yaz dizilerinden farkınız ne?
Diğer dizileri izlemedim ama bizim dizi
gerçekten güzel.
Murat karakterinin hangi yönü sizi
çekti?
Daha önce rol aldığım karakterler, daha
halktan, daha mülayim kişilerdi. Şimdi epey
zengin, burjuva ve kendinden emin birini
oynuyorum
Aşkı nasıl yaşarsınız?
Bilmem, önce görmem lazım.
Yeni çıkan dizilere baktığımızda
esas oğlanlar hep daha sevimli ve doğal
kadınlardan hoşlanıyor. Bu sizin için
gerçek hayatta da böyle mi?
Kesinlikle.
Bir ilişkinin olmazsa olmazı neler?
Pek becerebildiğim şeyler değil ama
ilgi ve sadakat. Çok seviyorum demekle
olmuyor yani…
Sizi ne mutlu eder?
Doğal ve yapmacıksız olan her şey.

KISA KISA
Sevgi: Yaşama nedeni
Aşk: Heyecan
Platonik aşk: Karın ağrısı
Cinsellik: Önemli
Romantizm: Güzel duygulardan… Sadece çiçek
ve mum ışığı değil.
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Diğer yaz dizilerinden farkınız ne?
Bizim hikayemiz adı gibi karışık. En
temelde bir aşk dörtgeni var. Karakterlerin
birbirleriyle ilişkileri, hem karışık hem merak
uyandırıcı. Bu karışık durum sayesinde
çıkan heyecanla, seyircinin sıradaki bölümü
merakla bekleyeceğini düşünüyorum.
Bu karakterin hangi yönü sizi çekti?
Elif çok tutkulu ama kontrollü, zaman
zaman bencil algılanacak olsa bile
istediklerini çekinmeden söyleyen, dürüst,
sevdiklerini sahiplenen, bazen duygularına
yenik düşen, karmaşık bir kız. Seyirci
zamanla Elif’in bu karışıklığını ve gerçek
olmasını sevecek.
Siz aşkı nasıl yaşarsınız?
Aşk, iyi hissettiren, büyüten, besleyen
bir duygu ve çok kıymetli. Ben de aşıkken
tüm bu hisleri hissediyorum. Kıymetini
biliyorum.
Nasıl erkekler sizi etkiler?
Dış görünüşten çok; anlaşabilmek,
iletişim kurabilmek, enerjilerin tutması gibi
etkenler insanları bağlıyor. Ben de doğru
iletişim kurabildiğim, çevresinde olmaktan
hoşlandığım kişiden etkileniyorum.
Bir ilişkinin olmazsa olmazı sizce ne?
Karşındaki insana güvenmek, onu
koşulsuz sevmek, bunu ona göstermek,
birbirine destek olmak ve hayatı beraber
paylaşabilmek… Bunlar olduğu zaman,
ilişkinin temeli sağlam ve uzun ömürlü
oluyor.
Sizi ne mutlu eder?
Denge beni mutlu ediyor. Hayatta
her şeyin dengeli olması, insanı huzurlu
yaşatıyor. İşime ayırdığım zaman kadar,
arkadaşlarıma, aileme de zaman ayırmak
hatta kendime de zaman ayırabilmek
istiyorum. Dengeli bir hafta geçirdiysem
mutlu oluyorum; sırf işle ya da sırf gezerek
geçirirsem de mutsuz olurum.

KISA KISA
Sevgi: Merhamet
Platonik aşk: Çocuksu
Romantizm: Severim
Nefret: Uzak olsun

KIYAFETLER İÇİN; V2K DESIGNERS,
CHRISTIAN LOUBOUTIN,
DI-FASHIONBRANDING, FABRİKA,
W COLLECTION, KOTON, İNCİ, DERİMOD,
HOTİÇ, DAMAT, FLO, RAMSEY, MON REVE,
PIERRE CARDIN, GAMZE SARAÇOĞLU’NA
TEŞEKKÜR EDERİZ.
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