
Luc och Jean-Pierre Dardenne om 'Två dagar, en natt'
    - Idén till Två dagar, en natt föddes ur den ekonomiskt och socialt ansträngda situation som Europa 

befinner sig i just nu. Vi har under många år tänkt göra en film om en person som hotas av att bli 

avskedad och där beslutet ska avgöras genom en omröstning bland kollegorna. Sandra och hennes 

arbetskamrater utsätts för en konkurrenssituation där de förväntas se sina kollegor som rivaler. Vi 

ville berätta om en sådan situation där någon blir utesluten på grund av sin påstådda svaghet, pga 

att den personen inte anses prestera tillräckligt mycket. Men vi vill inte framställa Sandra som ett 

offer. Hennes kollegor är inga skitstövlar som hon “avslöjar”, de är människor som alla har sina 

orsaker till att säga ja eller nej till Sandra. Filmen är ingen rättegång för att döma människor som 

goda eller onda, det ser vi som helt ointressant, vi vill berätta om människor på ett nyanserat sätt.

Se Oscarbelönade franska storstjärnan 
Marion Cotillard  i rollen som 

fabriksarbetaren Sandra
Efter en sjukskrivning riskerar Sandra att blir bortrationalise-
rad och arbetslös. Hennes jobb ska försvinna till förmån för 
andras årsbonus, ett beslut hon möts av samma dag som hon 
ska återvända till jobbet. Sandra lyckas övertala ledningen att 
genomföra en omröstning som kan upphäva beslutet , och nu 
har hon två dagar och en natt på sig att övertala kollegorna att 
tacka nej till sin bonus.

Bröderna Dardenne, med en rad internationellt prisbelönade 
filmer bakom sig, visar sig återigen mästerliga i att fånga       
arbetarklassens vardag och förstora upp det till stor och 
berörande filmkonst. Två dagar, en natt tävlade om Guldpalmen 
i Cannes 2014 och vann Sydney Filmfestivals filmpris 2014.

Les Films du Fleuve & Archipel 35 presenterar

Ett nytt mästerverk 
av bröderna Dardenne
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 Marion Cotillard         Fabrizio Rongione

HQQDWW                       
                 en film av 
    Jean-Pierre & Luc Dardenne

TVÅ DAGAR, EN NATT

Kort om Jean-Pierre och Luc Dardenne
Bröderna Dardenne (Jean-Pierre född 1951 och Luc född 1954 i Belgien) regissörer och producenter, har ett 

digert filmarbete bakom sig. De tillhör en liten skara regissörer som tilldelats Guldpalmen i Cannes två gånger. 

Med sin nya film Två dagar, en natt lämnar de den tyngd och svärta som tidigare präglat många av deras 

filmer och väljer istället att föra in mer lättsamhet och feelgood. Filmen avspeglar brödernas erfarenhet och 

hantverkskunskap inom film.
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Filmografi Bröderna Dardenne
 
1996   -   ETT LÖFTE
 1999   -   ROSETTA
 2002   -   SONEN
 2005   -   BARNET
 2008   -   LORNAS TYSTNAD
 2011   -   POJKEN MED CYKELN
 2014   -   TVÅ DAGAR, EN NATT
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