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Om filmen
Den irländska sjuksköterskan Philomena (Judi Dench) bestämmer sig efter 50 år för
att äntligen försöka bringa klarhet i sitt livs stora trauma och hemlighet. Som ung
och ogift katolsk kvinna blev hon gravid, en synd och stor skam, och födde sitt barn
på nunneklostret där hon arbetar och sliter. Nunnorna tvingade henne att mot sin
vilja adoptera bort sonen och Philomena vet sedan inte vad som hänt honom. Hon
träffar Martin Sixsmith (Steve Coogan), tidigare framgångsrik BBC-reporter och
journalist, numera arbetslös. Sixsmith lovar hjälpa henne med efterforskningen i
utbyte mot möjligheten att få en bra story som kan sätta fart på hans karriär igen.
Den cyniske, världsvane, intellektuelle journalisten påverkas i sin syn på tillvaron av
den fromma, förlåtande Philomena. Lysande spel av Coogan och Dench i denna
varma tragikomiska ﬁlm som baseras på boken ”The lost child of Philomena Lee”.

Om regissören
Stephen Frears föddes 1941 i Leicester, UK. Efter juridikstudier har han ägnat sig åt
ﬁlm och TV-produktion. Han började som assistent åt regissören Lindsay Anderson
på London ́s Royal Court Theatre. Genom åren har han regisserat en mängd
ﬁlmer, från början med små medel, ganska snart även Hollywoodproduktioner med
stor budget. Hans ﬁlmograﬁ-lista är onekligen imponerande. Trots denna mångåriga
stora erfarenhet har han i intervjuer beskrivit hur han ändå under varje ny
ﬁlmproduktion fortfarande våndas och undrar om han verkligen ska lyckas få till
någon ﬁlm. Han ägnar sig bara åt att regissera ﬁlm, aldrig manusskrivande, eftersom
han inte tycker att han kan skriva. Det är Steve Coogan som har skrivit manus till
Philomena och han spelar själv den manliga huvudrollen. Coogan, som i England
mest är känd som komiker, har utvecklats alltmer till en ﬁn karaktärsskådespelare.
Han älskar när humor och tragik kolliderar såsom i denna ﬁlm. Coogans eget
drömval till motspelare var just Judi Dench som Philomena. Judi Dench, som ju
gärna annars har en aura av sträng överklass kring sin persona, skulle hon kunna
gestalta den milda Philomena? Det klarar hon utmärkt och dessutom med perfekt
irländsk accent tack vare rötter i Irland. Judi Dench är Oscarsnominerad till bästa
kvinnliga skådespelare för denna roll.
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