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Emanuelle Riva och Jean-Louis Trintignant, 

Amour (2012) 
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V
i ser dem i dem i både amerikansk och europeisk 
film: Helen Mirren, Judy Dench, Meryl Streep, 
Charlotte Rampling, Isabelle Huppert. Vi ser 
dem i nyproducerade serier på Netflix som Grace 
och Frankie (med Jane Fonda och Lily Tomlin) el-

ler dramer som Our Souls at Night (med samma Fonda och 
Robert Redford). 

Och vi ser dem i filmer där åldrandet och ålderdomen är 
ett centralt existentiellt tema, gestaltat av åldra(n)de skåde-
spelare, allt från populärfilmer som Hotel Marigold (2011) till 
Michael Hanekes Amour (2012), med skådespelarveteraner-
na Emanuelle Riva och Jean-Louis Trintignant. Nu senast 
såg vi Lucky (2017), med den nittioårige Harry Dean Stanton 
i sin sista roll.

Genrefilm, åldrande hjältar – och kvinnor
Men man skulle kunna spåra trenden – för en trend är det 
– ett par decennier bakåt i tiden, och till populärfilmen. 
Ett avgörande ögonblick kom med I skottlinjen (1993) med 
Clint Eastwood. Här var hans rollfigur 
Frank Horrigan i vanlig ordning en 
traditionell hjälte: livvakt åt amerikan-
ske presidenten. Men att Frank hade 
blivit för gammal för uppdraget po-
ängterades med nästan masochistisk 
ackuratess: han gör fatala missbedöm-
ningar, blir sjuk och tvingas springa sig 
andfådd bredvid presidentens bil inför 
yngre kollegors hånfulla blickar. När 
filmen hade sin premiär uppmärksam-
mades också det nästan oerhörda i att 
Eastwood – Dirty Harry! han av alla! – 
vid ett känslosamt tillfälle nästan tog 
till lipen.

Det som gör just denna film intressant är att den på me-
ta-nivå kom att handla om Clint Eastwood själv och hans 
åldrande som manlig filmikon. Och det var av allt att döma 
fullt medvetet. Det Eastwood gjorde var i själva verket en 
sorts populärkulturell Gorbatjov: han steg frivilligt ned från 
tronen som manlig actionhjälte, en position han hade inne-
haft i decennier, samtidigt som han såg till att skräddarsy en 
roll för sin åldrande screen-persona. 

Samtidigt blev I skottlinjen i sin samtid (ännu) ett symtom 
på den vite, västerländske hetero-mannens degradering i fe-
minismens kölvatten, något som redan hade spårats (av bland 

andra författaren Susan Faludi) i andra publikt framgångsrika 
filmer. Hit hör inte minst Farlig förbindelse (1987) och Falling 
Down (1993), som med nästan allegorisk kraft degraderade 
den vite, medelålders amerikanske mannen (båda för övrigt 
med Michael Douglas i minnesvärda porträtt).

I kölvattnet på Eastwoods dekonstruktion av sin ma-
cho-image kom några år senare en våg med en hel genera-
tion amerikanska manliga aktörer som sökte göra detsam-
ma. De befann sig alla då i i karriärens svanesång: Al Pacino 
och Robert De Niro i Righteous Kill (2003), Sylvester Stal-
lone i Rambo (2008) och The Expendables (2010), Mickey 
Rourke i The Wrestler (2008), Harrison Ford i Indiana Jones 
och dödskristallens rike (2008). För att nu inte nämna den-
sammes återkomst som den åldrade Deckard i Ridley Scotts 
trendsättande framtidsskildring Blade Runner från 1982, nu 
kallad Blade Runner 2049 (2017).

Men kvinnorna då? Som redan antytts verkar det som 
även deras tid har kommit. Och bland nutida amerikanska 
skådespelerskor är det kanske främst Meryl Streep som är 

på väg att lyckas med konststycket att få respektabla film-
roller och åldras med värdighet på film. Det började strängt 
taget redan när hon som medelålders tvåbarnsmor navige-
rade en kanot nedför de symboliskt strida forsarna i River 
Wild från 1994, och året därpå spelade lantbrukarhustrun 
som får uppleva en så kallad mogen romans med Clint East-
wood i den bitterljuva Broarna i Madison County. För att nu 
inte nämna Streeps på alla sätt sagolika rehabilitering av det 
medelålders fruntimret i Mamma Mia! (2008), och känsliga 
rendering av den åldrade, demensdrabbade Margaret That-
cher i Järnladyn (2011).

Film och åldrande: 
Från ålderism till catwalk
Åldrande och ålderdomen har under de senaste åren varit ett tema som tagits upp i ett antal 

olika populära filmer. Men vad har man sagt genom att konstatera att äldre skådespelare gör 

roller i stora filmer? Maaret Koskinen borrar djupare i diskussionen och hävdar att en viktig 

dimension av diskussionen om åldrande är vår egen upplevelse av tidens gång. 

ARTIKEL

Filmen har ett mångfacetterat 
förhållande till tid. Enligt vissa 
hör film till de främsta tids-
fenomenologiska medierna.
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Film och tid
Men vad är därmed sagt? Vid sidan av faktorer som den 
mångbesjungna rockgenerationen född på 1940-talet och 
filmstjärnesystemets* inre lagar kanske detta visar något om 
film och tid.

Filmen har ju ett mångfacetterat förhållande till tid. En-
ligt vissa hör film till de främsta tids-fenomenologiska me-
dierna. Här tillåts åskådaren uppleva inte bara ett förflutet, 
via exempelvis återblickar, samtidigt som de gör det i och 
genom ett evigt alstrande nu: i film ser vi tiden bokstavligen 
materialiseras framför våra ögon, för att citera den ryske 
filmskaparen Andrej Tarkovskij. Vi tillåts uppleva (en illu-
sion) av realtid och närvaro i ett här och ett nu, och i samma 
ögonblick erövra känslan av att ta igen förlorad tid: minne 
och förflutet, förväntningar och framtid griper in i vartannat.

Tiden manifesteras och registreras också på ett mer kon-
kret sätt: i skådespelarens fysionomi, i deras ansikten. För att 
citera den danska medieforskaren Anne Jerslevs artikel ”The 
elderly female face in beauty and fashion ads” är ansiktet 
”the great index of time”. Och det är så sant. Skådespelare 
och filmstjärnor är ju inte bara måttstockar för skönhet och 
ideal under den beskärda tidsrymd som står till deras förfo-
gande. De utgör (just därför) själva den plats där söndervitt-
randet av ungdom och (det som uppfattas som) skönhet blir 
som mest påtagligt. 

I vilket fall måste man konstatera att åldrandet för en 
filmaktör, beundrad för sitt utseende, sker i ständig konkur-
rens med en hel världs idealbilder av hen själv, både de som 
internaliserats i våra inre föreställningsvärldar och de kon-
kreta, externa idealbilder som bidragit till att skapa dessa 
inre bilder: alstrade av och fixerade i film, detta det grym-
maste av medier som för evigt fryser en människas olika fy-
siska uppenbarelseformer. 

Tiden är central förstås också för stillbildsfotografi. För 
att citera den svenske fotografen Georg Oddner (1923-2007) i 
Närvarande (2003), Jan Troells dokumentärfilm om honom: 
”Endast ögonblicket lever – och ögonblicket är evigheten […] 
Och det är tiden man vill titta på!” Just så: en stillbild handlar 
inte bara om den skärva (sam)tid som fastnar på plåten, utan 
lika mycket om den interna tiden, åskådarens upplevelse av 
tid. Därmed handlar stillbilden paradoxalt också om tidens 
dynamiska varaktighet, i den betydelse som filosofen Henri 
Bergson lade i begreppet (la durée).

I den nämnda artikeln kommer Anne Jeslev in på lik-
nande tankegångar när hon tittar närmare på äldre, kända 
kvinnor som plötsligt blivit attraktiva i nutida modefotogra-

fi. Hon radar upp ett antal exempel: Joan Didion (för mo-
demärket Céline), Joni Mitchell (Saint Laurent), Catherine 
Deneuve (Louis Vuitton), Helen Mirren (L’Oreal), med flera. 

Här pekar hon på det hon kallar spänningen mellan ”det 
synliga” och ”det osynliga” i det åldrade ansiktet: Vi har alla 
(och i vår kultur kanske främst kvinnor) en ”unwatchable de-
mon inside all of us”. Att se och inte (vilja) se, således? Fram-
tiden inom oss själva. 

Här finns det anledning att återvända till Georg Oddners 
fotokonst. Något år innan han avled ställde nämligen Natio-
nalmuseum i Stockholm ut en serie av hans ateljéporträtt. 
Speciellt minnesvärt var porträttet från 1960 av den svenska 
skådepelaren Ingrid Thulin, främst känd från Ingmar Berg-
mans filmer. Inte minst för att hennes klassiska skönhet 
var så medvetet förfulad: här lade en hård ljussättning hen-

nes ena ansiktshalva i mörker, medan varje befintlig och snart 
sagt obefintlig rynka och ojämnhet framhävdes i den synliga 
halvan. Det är som om fotografen hade försökt mejsla fram 
ett andra ansikte – en bokstavligen frånvänd sida som enligt 
gängse perceptionslagar borde ha förblivit i det fördolda. 

Det som Oddner åstadkom var inget mindre än ett 
slags kubistiskt fotomåleri, där de olika synvinklarna av mo-
tivet – som egentligen bara, utifrån ett linjärt tidsbegrepp, 
kan ses en i taget – nu alla framträdde samtidigt; som hade 
ett framtida, ännu icke existerande ansikte i det här- och 
närvarande manats fram: en åldrande fysionomi, uppenba-
rad i den fortfarande unga.

Anne Jerslev skriver i sin artikel att det är just därför bil-
der av åldra(n)de ansikten är estetiskt och kulturellt värde-
fulla: ”därför att de påminner oss om tiden som pågående 
– som varaktighet”. Det medierade ansiktet kan, menar hon, 
till och med förstås som ett slags ”teknologi för att arkivera 
tiden själv”, som ett slags karta i flera tidsdimensioner: ”ett 
gåtfullt nätverk av linjer och fåror som inte omedelbart låter 
sig avkodas”.

Det är en vacker tanke: den medierade bilden på ansiktet 
som index på tidens gång och därmed som en “förkroppsli-
gad praktik”, omfattande både det förgångna och nuet.

Maaret Koskinen

är professor i filmvetenskap vid 
Stockholms universitet

Skådespelare och filmstjärnor är inte bara måttstockar för 
skönhet och ideal under den beskärda tidsrymd som står till 
deras förfogande. De utgör (just därför) själva den plats där 
söndervittrandet av ungdom och (det som uppfattas som) 
skönhet blir som mest påtagligt.

* Med ”stjärnsystem” avses i filmsammanhang sätten på vilka filmstjärnor systematiskt skapas och marknadsförs i Hollywood, så att tonvikten ligger 
på stjärnan. Begreppet syftar ofta på Hollywoods klassiska period (20-tal till tidigt 60-tal). Red.


