ANNONCE

’Det sværeste var at instruere
vores skænderier,’ siger
Angelina Jolie Pitt om sin
dobbeltrolle som instruktør
af og medspiller til Brad Pitt
i ”By the Sea”.
’Det er en film af den slags, jeg gerne
selv ser, men sjældent får roller i,’
siger Angelina Jolie Pitt om “By the
Sea”. Så måtte hun jo selv skrive den
til sig selv og Brad Pitt.

Brad,
Angelina
&kærligheden
En mand og en kvinde: ’Hav en god dag!’
’Det ved du, jeg ikke får …’ ’Jeg elsker dig!’
’Det ved jeg’. Hollywoods mest berømte
ægtepar – Brad Pitt og Angelina Jolie –
mødes på lærredet i ”By the Sea”. Og det
er ikke fryd og gammen det hele!

Vanessas og Rolands ægteskab hænger i tovene.
Hun er apatisk og spiser piller som bolsjer.
Han har mistet inspirationen som forfatter og
drikker for meget. Sammen er de på ferie i Sydfrankrig for at ’komme væk fra det hele’, men
’det hele’ indhenter dem, da et ungt par på en
forsinket bryllupsrejse flytter ind i suiten ved
siden af. Den unge kærlighed både fascinerer
og skræmmer dem, og da et hul i væggen lader
Roland og Vanessa være hemmelige tilskuere,
begynder de at spejle deres liv i dem. Men ét er
spejlbilleder, noget andet er, hvad de vil med
deres virkelige liv.

Angelina instruerer Brad Pitt
Angelina Jolie Pitt er efterhånden en erfaren
instruktør, men det er første gang hun instruerer sin mand Brad Pitt. Man kan ikke lade være
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med at spekulere på, hvordan det afspejler
deres ægteskab:
– Det sværeste var at instruere vores skænderier, indrømmer hun. – Det var ikke let
for nogen af os, men når vi gik hjem, var vi
tættere på hinanden end nogen sinde!

Kærlighedens styrke
– ”By the Sea” er en fortælling om et forhold,
der har lidt skibbrud, men også om kærlighedens styrke og vejen til heling og accept,
fortsætter Angelina Jolie Pitt. – Det har været
en fornøjelse at udforske disse universelle
menneskelige erfaringer med Brad og de
øvrige skuespillere.
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