AŞK TESADÜFLERİ SEVER 2 - LIEFDE JUIST EEN TOEVAL 2
Liefde Juist Een Toeval 2 vertelt nogmaals hoe toevalligheden dienen tot liefde. De film staat
voor ons met een liefdesverhaal dat geweven is met toevallen en dat zeer sterk is om alle
obstakels en schommels te overwinnen...
Onze film begint aan het begin van het jaar 1960, in İstanbul, Balat, een wijk vol met vrede
en rust waar Turken en Grieken samen leven, kerk aan de ene kant, moskee aan de ene
kant staat.
De knappe jongen van die buurt Niko ziet Sema voor het eerst voor de school…
17-jarige mooie schoonheid Sema charmeert Niko op het eerste gezicht in een sfeer van het
liedje dat afspeelt op de radio...
Hetzelfde liefde brengt ons in een parallelle fictie van İstanbul naar Ankara, naar het heden
waar Defne en Kerem eşlaar ontmoeten. Defne begint met het zingen van hetzelfde liedje en
Kerem kan zijn ogen niet van haar wegnemen. Het geroezemoes en lawaai in de bar
verdwijnen, alleen de stem van Defne klinkt in de ruimte. “Een wonderbaarlijk moment dat
een geheim contract is tussen twee personen om elkaars leven voor altijd te veranderen
zonder dat zij weten dat zij lot van elkaar zullen zijn, waarin zij denken dat zij zomaar elkaar
hebben ontmoet…” Een kennis uit verleden, misschien een aantrekking, wat het ook is, geen
van beiden kan zich van de andere afhouden...
Dit is het moment dat een noodlottige liefde wordt aangewakkerd en de knooppunten van het
verleden zullen in deze liefde worden opgelost.
Terwijl de eerste stappen van twee liefdes met deze magische momenten beginnen en
doorgaan in parallelle fictie, neemt de film ons mee naar de veranderingen die zijn ontstaan
door de tussenliggende 50 jaar en neemt ons mee op een levendige reis die de relatie en
familie thema's van de twee periodes combineert, een combinatie van nostalgie en
modernisme.

