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Om filmen
Frances (Greta Gerwig) är 27 år gammal, delar lägenhet i Brooklyn med sin bästa vän
sedan collegetiden, Sophie (Mickey Sumner), och drömmer om en karriär inom
modern dans. Sophie arbetar i förlagsbranschen och blir alltmer engagerad i en rik
pojkvän. När Sophie yttar till fashionabla Tribeca krockar Frances romantiska idé om
New York med den ekonomiska verkligheten. En ofrivillig turné genom tillfälliga
bostäder gör hennes tillvaro alltmer prekär. Under en veckoslutsresa till Paris sover
hon bort tiden på grund av jetlag och hon får inte tag i dem hon känner. Efter två
helt ensamma dygn i den franska huvudstaden återvänder hon hem. Men så vänder
det.

Om regissören
Noah Baumbach är idag ett av den amerikanska independent ﬁlmens största och
mest kritikerrosade namn. Sedan debutﬁlmen Kicking and Screaming 1995 har hans
ﬁlmer berört relationsproblem av varierande slag: sönderfallande familjer (The Squid
and the whale), svåra mödrar (Margot at the Wedding) och känslomässigt omogna
män (Greenberg). Noah Baumbach menar själv att det ﬁnns stoff ur hans eget liv i
allt han gör.
Filmintresset fanns i hemmet. Baumbachs intellektuella New York-föräldrar är
författare och har i perioder varit ﬁlmkritiker. När hans pappa tog med honom på
Francois Truffauts Jules och Jim blev han säker på att han ville bli regissör.
Han är uppvuxen i Brooklyn liksom Woody Allen som sedan unga år varit en stor
förebild.
En annan förebild är Ingmar Bergman och när Baumbach var 30 såg han alla
Bergmans ﬁlmer och älskade dem. På Bergmanveckan 2013 på Fårö var för övrigt
Noah Baumbach och huvudrollsinnehavaren i kvällens ﬁlm, Greta Gerwig,
hedersgäster.
Baumbach är 43 år och har regisserat 7 ﬁlmer.
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