UGE 40
Glenn Close på rollelisten i Byens Bio
Ditte og Louise vises mandag til onsdag, se sidste uges omtale her.

I dramaet The Wife spiller Glenn
Close og Jonathan Pryce
hovedrollerne som Joan og Joe
Castleman. Efter næsten 40 års
ægteskab er de blevet
komplementære med hinanden.
Joe nyder sin rolle som offentlig
person, kendt forfatter, mens Joan
lægger alle sine talenter ind I
rollen som en kendt mands hustru. I ægteskabet er alt bare ikke som det umiddelbart
syner. Fra det øjeblik, hvor Joe opdager at han har vundet Nobel Prisen i litteratur,
begynder trådene, som har bundet parret tæt sammen gennem årtier, at trævles op.
Glenn Close portrætterer en kvinde som har givet mere til sit ægteskab, end hun måske
skulle have gjort. Det er som at se en tåge løfte sig fra en strandet skilift. I slutningen af
filmen, kan publikum se helt tydeligt, hvad der foregår, men udsigten er stadig lidt af et
sjok.
”Som en tikkende bombe inden den eksploderer, sidder Glenn Close i filmens centrum.
Stadig formidabel og helt umulig af få øjnene fra.” skriver Jon Frosch, The Hollywood
Reporter.
Iqbal og den indiske juvel kan ses i
weekenden. Filmen er nummer tre om den livlige
dreng Iqbal og hans familie. Iqbals tante Fatwa
tildeles hæderstitlen Vogter af Den Indiske Juvel,
og familien skal med til Indien for at overvære
ceremonien. En uheldig episode med Iqbals
klasse får ham bortvist fra skolen, og hans far
bestemmer, at sønnen skal blive hjemme. Iqbal
aftaler hemmeligt med Fatwa, at han kan starte i
en skole i New Delhi. Men da juvelen bliver
stjålet, og Iqbals far sigtes, må Iqbal og hans
venner gå i aktion, og jagten går gennem New
Delhis gader!
Oliver Zahle har instrueret filmen der baserer sig
på Manu Sareens bøger.
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