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HANDLING
Romain Gary (Pierre Niney), der var født Roman Kacew i det gamle russiske kejserrige,
levede tusind liv; hvert og ét fyldt med eventyr, mystik og passion og alt sammen
orkestreret for at gøre sin mor stolt. Hans mørke barndomsår i det nuværende Litauen,
Moskva og Polen blev afløst af herlige, solskinsfyldte ungdomsoplevelser ved den franske
middelhavskyst og som voksen bød livet på dramatiske begivenheder som pilot i Afrika
under 2. verdenskrig og efter det, en periode som fransk diplomat. Hans mor, Nina
(Charlotte Gainsbourg) var selv mærket af livets op og nedture; hun havde først en karriere
som teaterskuespillerinde og siden en solid social position som en af de førende haute
couture syersker i Vilnius, hvor hun fik sønnen, Roman, i 1914. Men deres relative lykke
varede kun indtil 1. verdenskrig vendte op og ned på tilværelsen for dem. De flygtede fra
krigen og Nina begyndte en ny tilværelse som ejer af et lille hotel i Nice. Hun havde en
utrolig evne til at vende livets udfordringer til nye muligheder og hendes ukuelige sindelag
smittede af på sønnen. Men hendes grænseløse kærlighed til Roman udviklede sig også til
en emotionel byrde for ham, der gennem hele livet hvilede som et usynligt åg på hans
skuldre. Alt han gjorde, gjorde han for at vise Nina sin kærlighed og leve op til hendes
forventninger. Som voksen blev Roman under 2. verdenskrig pilot i Afrika, skiftede navn til
Romain Gary og endte efter mange eventyrlige oplevelser med en målrettet og stålsat
karriere som en af det 20. århundredes store forfattere.
BAGGRUND
”Løfte ved daggry” er et episk drama af Eric Barbier efter Romain Garys hovedværk
"Morgenrødens løfte", inspireret af sin egen opvækst. Roman Kacew (Romain Gary) blev
født 8. maj 1914 og døde 2. december 1980 i Paris (selvmord). Efter sin karriere som pilot
under 2. verdenskrig blev han først diplomat, bl.a. i FN og siden fransk generalkonsul i Los
Angeles. Han skrev "Morgenrødens løfte" i 1960 og blandt hans øvrige romaner er "Du har
jo livet for dig" (filmatiseret med Simone Signoret i 1977) og "Lady L" (filmatiseret med
Sophia Loren i 1965), ligesom han var med at til at skrive krigsfilmen "Den længste dag"
(1962). Han instruerede også selv filmene "På en strand i Peru" i 1968 og "Den beskidte
vej" i 1971. Han var gift med den amerikanske skuespiller Jean Seberg 1962-70 og skrev
og instruerede ”Den beskidte vej” (1971) med hende i hovedrollen. Da han fandt ud af, at
Seberg havde en affære med Clint Eastwood, udfordrede han ham til duel, men Eastwood
afviste at stille op. Gary var medlem af juryerne på filmfestivalerne i Cannes i 1962 og
Berlin i 1979 og er den eneste, der har vundet den franske litteraturpris Prix Goncourt (der
ellers kun kan tildeles én gang til en forfatter) to gange, under navnet Romain Gary i 1956
(for ’Les racines du ciel’) og igen under pseudonymet Émile Ajar for ”Du har jo livet for dig” i
1976.

SKUESPILLERE (linket til ImdB)
Charlotte Gainsbourg (Nina Kacew) er født 1971 i London og debuterede i Élle
Chouraquis ”Paroles et musique” (1984). Blandt hendes mest markante film, er ”Piger på
spil” (1985, César-pris vinder, mest lovende skuespiller), ”Den lille tyvetøs” (1988, Césarpris nomineret, bedste skuespiller), ”Love, etc” (1996, César-pris nomineret, bedste
skuespiller), ”La bûche” (1999, César-pris vinder, bedste birolle), ”Prête-moi ta main” (2006,
César-pris nomineret, bedste skuespiller), ”The Tree” (2010, César-pris nomineret, bedste
skuespiller) og ”Løfte ved daggry” (César-pris nomineret, bedste skuespiller). Blandt
hendes øvrige film er ”Antichrist” (2009, Bodil-vinder, bedste skuespiller, nomineret fil
European Film Award, bedste skuespiller), ”Melancholia” (2011, Bodil-nomineret, bedste
birolle, nomineret til European Film Award, bedste skuespiller) og ”Nymphomaniac; Vol. I &
II” (2013, Bodil-vinder, bedste skuespiller, nomineret til European Film Award, bedste
skuespiller). Charlotte Gainsbourg modtog i 2016 den prestigiøse franske kultur hæder,
Ordre des Arts et des Lettres.
Pierre Niney (Roman Kecew/Romain Gary) er født 1989 i Boulogne. Han debuterede i
miniserien ”Le dame d’Izieu” og har siden spillet med i bl.a. ”J’aime regarde les filles” (2011,
César pris-nomineret, mest lovende skuespiller), ”Comme des frères (2012, César-pris
nomineret, mest lovende skuespiller), ”Yves Saint Laurent” (2014, César-pris vinder, bedste
skuespiller), ”Frantz” (2016, César-pris nomineret, bedste skuespiller) og ”Jacques – En
mand af havet” (2016).

BAG FILMEN (linket til ImdB)
Eric Barbier (instruktør, manuskript) er født i 1960. Han har skrevet manuskript til, og
instrueret ”Le brasier” (1991), ”Toreros” (2000), ”Le Serpent” (2006) og ”Le Dernier
diamant” (2014). Han var i 2018 nomineret til en César-pris for bedste versionerede
manuskript fra et andet medie for ”Løfte ved daggry”.
Jérôme Seydoux (producer) er én af Frankrigs mest markante filmproducenter. Én af hans
første film var ”Dykkerklokken og sommerfuglen” (2008, César-pris vinder, bedste film, 4 x
Oscar® nomineret, for bedste instruktion, bedste manuskript, bedste filmfotograf, bedste
filmklip) siden har han bl.a. produceret ”Asterix og de olympiske lege” (2008) ”Le prénom”
(2012, César-pris nomineret, bedste film), ”Den store skønhed” (2013), ”Quai d’Orsay”
(2013), ”Youth” (2015), ”Snowden” (2016) og ”Ordets magt” (2017).

MEDVIRKENDE
Romain Gary/Roman Kacew ............................................................................ Pierre Niney
Nina Kacew ........................................................................................Charlotte Gainsbourg
Alex Gubernatis ............................................................................................ Didier Bourdon
Zaremba .......................................................................................... Jean-Pierre Darroussin
Lesley Blanch ................................................................................... Catherine McCormack
Capitaine Langer ......................................................................................Finnegan Oldfield
BAG FILMEN
Instruktør ........................................................................................................... Eric Barbier
Manuskript .................................................................................. Eric Barbier, Marie Eynard
Baseret på roman af ........................................................................................Romain Gary
Producer ............................................Eric Jehlmann, Philippe Rousselet, Jérôme Seydoux
Fotograf ................................................................................................... Glynn Speeckaert
ORIGINALTITEL ............................................................................. La promesse de l’aube
VARIGHED ............................................................................................................. 130 min.
CENSUR ..................................................................................................................... 11 år
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