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Chantal Akerman var kun 18 år, da hun lavede sin første kortfilm, 
Saute ma ville (1968). Den unge kvinde, spillet af Akerman selv, 
nedbryder på radikal og voldsom vis køkkenet i sin lejlighed og 
overskrider dermed den huslige pertentlighed, som senere skildres i 
sin langstrakte nøjagtighed i Jeanne Dielman, 23, quai de Commerce, 
1080 Bruxelles fra 1975. Af de Akerman-film, jeg har set, er det altid 
denne vrede, unge, nynnende kvinde, som vender tilbage til mig. 
Det er en fremstilling fuld af burlesk, eksplosiv og fanatisk vrede: 
en lunefuld tilstand af selvoprør, der også brænder under overfla-
den på mange af Akermans øvrige billeder. Saute ma villes engelske 
titel er Blow Up My Town. Men i virkeligheden er der ikke tale om 
en urban ødelæggelse. I stedet er det en lille, radikal selvudslettel-
se, udført af en ung kvinde, hvis gestik afslører en flig af hendes 
stadig kejtede og klodsede ungpigekrop. Under filmens mørklagte 
epilog er den unge kvindes sidste selvdestruktive handling end ikke 
synlig. Lyden af en eksplosion står enligt tilbage efterfulgt af hendes 
triumferende, tonedøve nynnen. I 1968 tager Akerman livet af den 
18-årige kvindeskikkelse. Hendes allerførste film er et forvarsel om 
hendes egen død. Det ville være en betragtelig tilsnigelse at sam-
menligne den barokke, oprørske og rasende repræsentation i Saute 
ma Ville med omstændighederne for hendes egen død som 65-årig 
i oktober 2015, da hun besluttede at tage sit eget liv. Men måske bør 
man anskue det på en anden måde. Den unge kvindes avatar-skik-
kelse svæver igennem mange af Akermans film. Denne aldersløse 
figur fungerer igen og igen som en stedfortræder for Akerman, hvis 
egen krop ikke længere ældes, eftersom aldring forudsætter, at man 
er i live, i stadig forandring og bevægelse. Aldring er et livstegn, 
selvom det på samme tid varsler dødelighed. Derfor er det på sin vis 
det modsatte af døden, på trods af, at aldringen går døden i møde. 
Det aldersløse, som en ambivalent form for filmisk modstand, er et 
gentagende motiv i Akermans film, og det udspringer af og drages 
mod forskellige former for individualitet.

Igennem hele sit liv var Chantal Akerman forfatter, foto-
graf og installationskunstner, men hun lavede også film, og det er 
dem, hun er mest kendt og hyldet for. Der hersker en særlig tendens 
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til blot at anføre én type kreativt rum for kvindelige kunstnere og 
på den måde fornægte deres mangeartede kreative bestræbelser. 
Som Rozsika Parker og Griselda Pollock pointerede i 1981, så har 
Kunsthistorien (og dens artsfælle Filmvidenskaben) en overvejende 
tendens til at kategorisere, afbøje og indsnævre kvindelig kunst-
produktion. Det er i højere grad grundlæggende en konsekvens af 
de ideologiske strukturer for frembringelsen af viden, end det er 
en definition af de kunst-udøvende kvinder. Som forsker i kvinde-
lige kunstnere har det været både fristende, men også forvirrende 
for mig at betegne Akerman som filmskaber, på samme måde som 
Agnès Varda er det (udover at de begge er fotografer, forfattere 
og installationskunstnere); Shirin Neshat som installationskunst-
ner (selvom hun også er maler, fotograf og filmskaber) og Marina 
Abramović som performancekunstner (selvom hun også er filmska-
ber, flermedial stjerne og berømthed). De værker, som disse kunst-
nere har skabt, er komplekse og undsiger sig en singulær opsum-
mering af deres enkeltdele: De er mangeartede, transmedielle og 
interpersonelle. De slører grænserne mellem selvet og subjektet, 
gennemtrængt som de er af følelser og kropslighed. At skrive om 
kvindelige kunstnere er derfor ingen singulær handling: Deres skrift 
bliver en del af deres kreative kompleksitet, og den blander sig med 
min som akademisk forfatter. Det er denne kreative kompleksitet, 
som jeg arbejder med og reagerer på. Ved at lægge min stemme til 
deres, kan jeg søge efter mønstre, der muligvis bliver til tankegan-
ge, jeg som kvindelig forfatter kan forfølge. For mig er skriften ikke 
en litterær handling, men en kunstnerisk handling. At skabe kunst 
er derfor en polyvalent, genstridig og modstandsdygtig størrelse.

Spørgsmålet om aldring og det aldersløse er på en og sam-
me tid selvindlysende for og uforeneligt med skikkelsen Akerman, 
set i lyset af hendes tidlige bortgang. Det er også overraskende 
svært at forløse i mit eget arbejde. To af de skikkelser, jeg beundrer 
mest, Agnés Varda og Louise Bourgeois, var aktive ind i deres 9. 
og 10. årti. Deres meditationer over aldring er forskellige: Varda 
betragter sin krop som stedet for en autoetnografisk udforskning, 
særligt i hendes kendte film Les Glaneurs et la glaneuse (Fuglen og den 
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fattige, 2000), og senere blev synets og erindringens begrænsnin-
ger behandlet i hendes samarbejde med den globale street-artist og 
fotograf, JR, i Visages, Villages (Faces Places, 2017). Bourgeois blev 
kunstner som 50-årig: Aldringen gav hende en følelsesmæssig styr-
ke, som drev hende til uophørligt at analysere og dermed overleve 
den vrede, hun nærede til sin familie. Og disse familiære relationer 
er kernen i dette essay, men ikke, som det ofte er blevet udforsket i 
Akermans tilfælde, i forhold til moderskikkelsen, hvis aldrende krop 
og pludselige forfald skildres med så knusende klarhed i Akermans 
sidste film, No Home Movie (2015). Dette essay vender sig i stedet 
mod spørgsmålet om datterskab, uanset om Akerman er synlig in-
den for billedrammen eller ej.

Simone de Beauvoirs eksistentielle, feministiske fænomen-
ologi anskuer aldring som endnu en levet erfaring, der adskiller 
magtudtrykkene mellem mænd og kvinder. Ifølge Beauvoir er alder-
dom en formindskelse af magt, netop fordi det er et fænomen, som 
fremhæver livets ustabilitet, og herved udfordrer hun den antagelse, 
at aldring skulle være en langsommelig form for uddøen:

Alderdommen er ikke et statisk faktum; den er en proces, 
der forlænges og afsluttes. Hvori består den? Med andre 
ord, hvad betyder det at ældes? Dette begreb er knyttet til 
forandringen. Men fosterets, den nyfødtes og barnets liv er 
også en konstant forandring. Skal man heraf slutte, som no-
gen har gjort, at vores liv er en langsom død? Bestemt ikke. 
Et sådant paradoks miskender den væsentlige sandhed om 
livet, at det er et ustabilt system, hvor ligevægten hvert 
øjeblik tabes og genvindes: det er inertien, der er ensbety-
dende med døden.

Uophørlig forandring er således også en del af aldring, akkurat 
som det er en del af hver levet dag: forskellen er det magtdifferen-
tiale, som fastholder, at aldring er et tegn på forfald: Måske er det 
en fejl i min tænkning, at jeg blandt andet ser aldring som en ku-
mulativ kilde til kritisk refleksion uadskilleligt fra andre kulturelle, 
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(1-2) No Home Movie (2015), Chantal Akerman. Icarus Films
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sociale og kropslige tegn på forandring. Forsøger jeg at isolere 
aldring som en mekanisme, der kan bruges til at reflektere over 
Akermans film, åbner det for en nuanceret linse, hvorigennem jeg 
kan få øje på en række andre problemstillinger: selvproduktion, 
affekt, legemliggørelse, køn, synlighed, generationelle forhold, 
moderskab (eller dets fravær), datterskab, dødelighed.

Jeg vil i hvert fald fremsætte følgende påstand: Igennem 
Akermans produktive karriere som filmskaber er aldring noget 
fornægtet og afvist, noget, der udveksles gennem den spøjst per-
manente og udskiftelige relation mellem generationer af kvinder 
på skærmen. Aldersløshed, en ophævelse af liv og død, fornægter de 
indeksikale sammenhænge mellem aldring, livlighed og dødelighed, 
og i Akermans værker er denne ophævelse kædet tæt sammen med 
rummet for intimitet og forskydning. Filmene, jeg nævner i dette 
essay, Saute ma ville (1968), Les Rendez-vous d’Anna (The Meetings 
of Anna, 1978), Aujourd’hui, dis-moi (Tell Me, 1980), Demain on 
déménage (Tomorrow We Move, 2004), La Folie Almayer (Almayer’s 
Folly, 2011) og No Home Movie (2015), fornægter, ophæver eller 
kæmper på anden vis med alder, dødelighed og tidens gang ved at 
bruge alsidige men gensidigt resonerende taktikker. Modstanden 
mod hjemmeliv og transit, skildret ved udvendige urbane topogra-
fier, er tæt forbundet med en intim opmærksomhed, som rettes mod 
indvendige rum og rummet for relationer mellem mødre og døtre. 
I alle eksemplerne er modstanden mod aldring så stærk, at de unge 
kvinder fra hver film bliver udskiftelige avatarer – udskiftelige med 
hinanden, men også i en mere diffus forstand for den subjektivitet, 
der i Akermans film er gennemtrængt af selvbiografiske træk. Selv 
om begrebet ‘avatar’ oftest associeres med virtual reality og com-
puterspil, knytter dens mere generelle betydning sig til kropslige 
inkarnationer og stammer oprindeligt fra betegnelsen for ‘nedstig-
ning’ på hinduistisk sanskrit. Ældre forståelser af avatarens ikoniske 
værdi knytter sig til, hvordan den kan manifestere sig i bestemte 
personer. Derfor virker det særligt nærliggende at benytte sådan et 
begreb for de udskiftelige erstatninger af den ene unge kvindeskik-
kelse med den anden, som løber igennem næsten hele Akermans 
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samlede filmiske virke. Nedstigning, som en queer genealogi for 
kvindelige avatarer, bliver en måde at undgå den ‘nedgang’ på, som 
Beauvoir identificerer som aldringens ondsindede følgevirkning. 
De ældre skikkelser afskaffes ikke – hvilket tydeliggøres i både 
Aujourd’hui, dis-moi og No Home Movie – men de skifter umærkeligt 
position i forhold til deres yngre jeg. Denne modstand imod tidens 
gang og dens affektive følgevirkning er det gitter, jeg tænker igen-
nem i dette essay. 

AT MODSÆTTE SIG ALDER

Jeg har i en tidligere tekst betegnet Akermans œuvre som et, der 
tilbyder en form for “modstand på film”: modstand overfor katego-
rier som nationalitet, medie, generiske dokumentar-konventioner og 
fiktionsfilm i spillefilmslængde. Akerman lavede multifacetterede in-
stallationer og musicals, epistolære, selvbiografiske film og vidnes-
byrd. Hendes værker smyger sig ikke bare ind imellem forskellige 
filmanskuelser, men også imellem emner som selvhed, hukommelse, 
familie, seksualitet, køn, identitet og fortrængning. Denne ‘mod-
stand’ knytter sig også til bestridelsen af en singulær subjektiv po-
sition: fornægtelsen af en konsekvent jeg-stemme i Akermans værk, 
og herved udfordrer hun selvbiografiens evne til at skildre individu-
alitet og subjektivitet, netop fordi hendes værker også omfavner de 
kategorier. Rosamund Murray har på tankefuld vis udvidet denne 
forestilling om modstand til en positiv og radikal queer-feministisk 
tidslighed. Hun beskriver modstand som udøvelsen af magt igen-
nem kønnede og seksuelle forskelle, som skildret i Je tu il elle (1975): 
“Det er gennem kropslige, seksuelle handlinger snarere end subjek-
tive identiteter, at filmen udøver en queer-modstand.” I den film ud-
øves de kropslige, seksuelle handlinger af to unge kvinder – hand-
linger, der, som Murray og Ivone Marguiles har bemærket, udligner 
forskelle i positionen af ‘elle’, som titlen ellers gør sit for at afgrænse. 
Det er problematisk i den forstand, at det skaber en nærmest kval-
mende nærhed mellem muligheden for et jeg og muligheden for et 
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du i Akermans film. Denne besnærende nærhed mellem selvet og 
andre manifesterer sig andetsteds i Akermans film, nemlig uden for 
de seksuelle relationer og i helt andre former. Alisa Lebow argu-
menterer overbevisende for Akermans livslange bekymring for – 
ja, sågar besættelse af – hendes mor, Natasha Akerman, også kendt 
som Nelly, og kombinationen af en kvælende nærhed og forkætret 
afstand, som udspiller sig gentagne gange i hendes film. Hun hæv-
der, at Akerman dermed skaber et skred mellem hendes eget jegs 
stemme og andres personlige stemmer, hendes mors som den mest 
betydningsfulde, en kvinde som bevarer den levende erindring om 
Akermans fortid. Lebow beskriver dette som “et komplet og gen-
nemgående skred i forholdet mellem subjekt og objekt, hvori der 
ikke længere kan være et artikuleret “jeg”, og derfor ingen grænse 
mellem “jeget” og den “moderlige anden [m/other].” Akerman både 
bliver og er ét med sin egen mor. Men måske skal det også forstås i 
et bredere perspektiv: Jeg-subjektet i Akermans film og skrift bliver 
på en måde til andre subjekter, selvom det stadig adskiller sig fra 
dem. Kvælende nære og alligevel ikke identiske.

Den modstand, der glider væk fra kategoriseringer og skil-
dringer i Akermans værk, lader til at fungere på to måder. Der er en 
modstand overfor genreklassificeringer, overfor selve mediet, tyde-
ligvis overfor narrative konventioner, modstand overfor den direkte 
selvbiografiske fremstilling og en modstand overfor heteronormati-
ve grænsedragninger af køn og seksualitet. Men modstanden over-
for grænser skaber også skridninger og udeladelser, hvor man ikke 
ved, eller ikke får vist, hvor én person slutter og den anden begyn-
der. Dette bliver så en modstand overfor distinktioner mellem du og 
jeg, selvet og den anden, individ og kontekst. Når Akermans 18-åri-
ge avatar springer sig selv i luften, ryger byen i samme ombæring. 
Der er ingen nævneværdig distinktion mellem det ene individ og de 
andre. Måske er det nøglen til at forstå den unge kvindefigur, der 
går igen i flere af Akermans fiktionsfilm. Akerman som den unge 
kvinde på lærredet i Saute ma ville og Je tu il elle erstattes af Aurore 
Clément i Les Rendez-vous d’Anna, og Aurore Clément erstattes så 
af Sylvie Testud i Demain on déménage. Og skikkelsen af den hvide, 
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fransk/belgiske storbykvinde fordrives på mere komplekse måder 
i Akermans filmatisering af Joseph Conrads roman Almayer’s Folly 
af den belgisk-rwandisk-græske skuespiller Aurore Marion. Denne 
suite af unge kvindefigurer bevarer spøgelsesagtige reminiscenser af 
individualitet. De er alle spillet af forbløffende talentfulde skuespil-
lere, som hver især bibringer fysiske og følelsesmæssige kvaliteter 
til deres roller. Ikke desto mindre, virker skredet mellem de unge, 
kvindelige performere og Akermans modstand overfor individuelle 
subjektive positioner ikke tilfældig. 

DØTRE, TRANSIT, TID

Mens nogle kvinder bliver mødre, starter mange (men ikke alle) som 
døtre – nogle bliver det undervejs. Og selvom jeg ikke selv udeluk-
kende defineres ud fra mit datterskab, udgør min position som datter 
en del af den relationelle pagt, der skaber forståelsen af mit jeg som 
en kvinde i verden. Datterskab er et magtfuldt og dominerende 
(dog uden at være ekskluderende) kendetegn ved femininitet, som 
er meget mere udbredt end moderskab. Men hvor moderskab ofte 
forudsætter en vis reproduktiv alder, gør datterskab ikke. Tidslig-
heden for disse to relationer er forskellige. Den unge kvindefigur 
er implicit datteren, særligt i mange af Akermans film. Alle unge 
kvinder i hendes film er barnløse, omvandrende, ofte forbundne, 
men endnu oftere fordrevne. Kvinden – mor eller datter – vandrer 
igennem mange af Akermans film fra 70’erne: selv Jeanne Dielman, 
den berømte mor i Akermans film af samme titel, hvis bevægelsers 
omfang kvæles af Bruxelles og lejligheden, hun bor i, vandrer fra tid 
til anden: til skrædderen, hvor hun søger en makker til en forsvun-
den knap. Til markedet for at købe kartofler. Til skomagerne for 
at reparere sko. I brevene begræder Jeannes søster hendes ensom-
hed og hendes manglende evne til at komme videre med hendes 
liv efter mandens død. De binder hende til hendes konestand og 
hendes status som voksen, datter og søster, hvilket Jeanne modsæt-
ter sig, først i det små, siden i det altomsluttende. I en af Akermans 
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semi-selvbiografiske korte romaner, Une famille à Bruxelles (1998), 
skriver hun om kvinder, der forbliver i det nære og kvinder, som 
rejser langt væk, fra et perspektiv der smyger sig ind imellem en mor, 
efterladt i Bruxelles, og en datter, der befinder sig andetsteds:

Enhver har sit eget liv. Især når man er langt væk. Endog 
når man er tæt på, men når man er det, kan man mærke det gennem 
telefonen og man kan sige vi ses snart og nogle gange ser man hin-
anden. Man siger også vi ses snart i telefonen til dem, der er langt 
væk, men man ved at man ikke ser hinanden snart og andre gange 
ringer man ikke til dem, der er langt væk, i hvert fald sjældent, selv 
hvis det er nær familie.

Det tætte og det fjerne, nærhedens indtryk og distancens 
fakticitet, bekymringer, som mødre og døtre deler. Men døtrene er 
altid langt væk. Jeg fornemmer en dobbelthed i Akermans skrift; 
gennemsigtigheden ved at skrive i den nære 3. person – så nær at 
det næsten er umuligt at skelne mellem tredje og første; mellem 
hende og jeg. Men der er også tristessen, tilbageholdenheden og 
frustrationen over den opløste familie. Det paradoksale indtryk af 
distance gennem nærvær og af intimitet gennem distance går igen 
i Akermans film. Som i Les Rendez-vous d’Anna, hvor den unge 
kvinde Anna (Aurore Clément) opererer langt fra den tidslige 
påmindelse af hendes ophav, nemlig hendes mor. Vi ser Anna, der 
er på turné for at promovere sin nye film, vente på tog i hendes 
evindelige pendling mellem europæiske byer. Hun er alene, men 
forbundet til sin mor gennem telefonen – det samme gælder for 
hendes mandlige elskere. Selv hendes kvindelige partner, som hun 
aldrig rigtig når frem til, udgør en del af netværket af kommunika-
tionsmedier og togspor. Hendes vandring og hendes paradoksale 
afskæring inden for sammenslutningen af europæiske forbindelser 
placerer hende i en form for stilstand. I den tid hun rejser, er hun 
uden alder: hendes tidslighed er sat på pause. Denne aldersløshed 
står skrevet i hendes ansigt, som en slags elendighedens træghed i 
midten af bevægelse.

Det, jeg ser i Annas unge, glatte ansigt er en stille, ab-
sorberet elendighed. Jeg gransker det for tegn på bedrøvelse, for 
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antydningen af tårer i de blanke øjne, den lette justering af kæben 
og den åbne mund som ville hun udtrykke smerte, akkurat som 
jeg søger efter vartegn i byen, som er den uudtalte genstand for 
Annas blik. Den matchende indstilling fra bilens instrumentbræt 
som følger efter det lange stille portræt af Anna, viser et affolket, 
knapt oplyst Paris, befolket af baglygter og kofangere fra den en-
deløse strøm af biler. Næsten intet af menneskelig form og størrel-
se er synligt inden for rammen: Biler og bygninger, gadelamper 
og gadeinventar danser på lærredet og udsender lys i det menne-
skelige mørke, undertiden reflekteret i den ellers usynligt tilstede-
værende forrude. Både kameraet og Annas antydede blik demon-
strerer en trøstesløs absorbering i bevægelsen gennem Paris, hvor 
Madeleinekirken og sexbutikkerne på Pigalle sammenblandes med 
bilers forlygter og regnvåde gader. Hun betragter, hun lytter, hun 
venter, imens hun rejser. Men ved at se udad, forbi billedrammen, 
ser hun også indad; hendes åbenlyse ulykke er lige så uigennem-
trængelig som de slørede konturer af en by i bevægelse. 

Giuliana Bruno har beskrevet denne sammenblanding 
af indvendige og udvendige rum som en metode til at spore ‘den 
intime rejse’. For Bruno er de teknologiske aspekter ved rejser og 
kommunikation nært forbundet med intimitet: “En familie eller 
personlige historier kan kun fremmanes i et virtuelt rum for transit 
– tidligere på togstationer og hoteller, i dag på en smartphone eller 
en bærbar – steder som ‘dag og nat’ bebos af forskellige historier”. 
Bruno beskriver transit som et rum for affektiv intensitet, men det 
kombineres i Akermans film, og endnu tydeligere i hendes in-
stallationer af levende billeder, med en fornemmelse af forsinket 
tid, en form for ikke-tidslighed, som strider imod muligheden for 
den flydende, sømløse forbindelse. Hun finder særligt udtryk for 
denne egenskab af stilstand eller dødtid i en af Akermans sidste 
flerskærmsinstallationer, Femmes d’Anvers en novembre (2008), som 
for hende fornyer Akermans filmiske fornemmelse for at bebo en 
by ved at dvæle særligt ved de øjeblikke af ophold og overgang, 
refleksion og angst, når kvinder på egen hånd slentrer omkring, 
går i regnen, tøvende, fanget i mellemliggende zoner. Værket 
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(3-5) Les Rendez-vous d'Anna (1978), Chantal Akerman. Janus Films
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(6) Les Rendez-vous d'Anna (1978), Chantal Akerman. Janus Films

 (6)



32 (04)BALTHAZAR

suspenderes mellem et før og efter, i den urovækkende tid ved 
overgangens øjeblik.

Transit og overgang [transition] lader til at være nært for-
bundet for de unge kvindelige avatarer i Akermans film. Men hvad 
nu hvis denne mellemliggende zone– både zonen for vandring samt 
zonen for det hjemlige rum – var fremskridtets zone, hvor psykiske 
ting sker, særligt i forbindelse med subjektivitetens følelsesliv og 
legemliggørelse? Hvad hvis den hverdagslige zone for arbejdsmæssig 
og professionel aktivitet var det sted, hvor det legemliggjorte liv op-
hørte. Hvor det at stoppe og ikke foretage sig noget særligt, ikke så 
meget er et middel til at modstå aldring, som det blot er en anderledes 
form for forandring? Mellemliggende zoner – for vandring og stil-
stand – tilbyder muligvis en måde, hvorpå forholdet mellem aldring, 
menneskelig temporalitet og modstandsdygtig subjektivitet som be-
står i de kvindelige protagonister i Akermans film, kan gentænkes.

AKERMAN PÅ TVÆRS  
AF GENERATIONER

En sjældent omtalt tv-film, som Akerman lavede som 30-årig i 1980 
med titlen Aujourd’hui, dis-moi, sammenvæver vandring, hjemlig 
stilstand og forholdene på tværs af generationer mellem yngre og æl-
dre kvinder. Det er en form for fiktionaliseret dokumentar, der skil-
drer en række interviews med kvindelige holocaust-overlevere, bosat 
i Paris, hvor de fortæller om deres familieforhold, mens de sidder i 
deres hjem og spiser kage og drikker kaffe eller te. Kvinderne svarer 
uhyre velformuleret; de fortæller deres historier med en sådan ele-
gance, at det er svært at forestille sig, at billederne og lydoptagelserne 
skulle være andet end formelt nedskrevne og koreograferet. Og alli-
gevel giver disse hjemlige omgivelser, og den umiddelbare ærlighed, 
ømhed og indføling, som kendetegner kvindernes tale, en kraftfuld 
følelse af forstærket autenticitet. Hvor det hos Walter Benjamin lyder, 
at “originalens her og nu modsvarer begrebet om dens ægthed”, har 
både performancestudier og dokumentarfilmsteori andre måder at 
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forstå autenticitet på, særligt når “originalen” er ontologisk ustabil. 
Rebecca Schneider hævder, at temporaliteten af ‘autentisk’ perfor-
mance, i hvert fald i de levende billeders tilfælde, hvor det performa-
tive og selvrepræsentative sammenfalder, er ude af takt:

Den eksplicitte gengivelse af den tidsbaserede kunstform 
udfordrer enkelte kunstneres privilegier, særligt forestil-
lingen om den fremadskridende tid (...) Ved at spille tid ud 
mod sig selv, ved igen og igen at bringe tiden ud af takt og 
ind i et teatralsk, sågar anamorfisk, relief præsenteres det 
reelle, det virkelige, det rå og det sande som netop tidens 
zig-zaggende, diagonale og krumt upræcise genkomst.

I Aujourd’hui, dis-moi er positioneringen og udførelsen af hver 
indendørsscene nøje udtænkt til at maksimere screen space og rette 
opmærksomheden mod de ældre kvinder, når de fortæller deres 
historier. Måden, hvorpå disse beretninger fremstilles på skærmen, 
skaber lag af både autenticitet og kunstfærdighed: lag, som i kraft 
af kvindernes position som aldrende vidner, bringer den personli-
ge historiefortælling ind i et teatralsk relief, der agerer inden for en 
udefineret tidslighed, som Schneider så præcist beskriver.

Akerman er den lyttende protagonist og siger meget lidt i 
disse møder, hun nikker blot opmuntrende undervejs. Hendes til-
stedeværelse på skærmen vækker tydeligvis glæde for kvinderne, 
men der er ligeledes historiefortællingens beroligende rammer og en 
form for mundtlig overlevering i disse møder – en taler, en lytter. 
Selv om deres historier handler om død, folkemord og forsvinding, 
er der stadig en følelse af rolig glæde i udvekslingen på tværs af 
generationer – mellem en yngre og en ældre kvinde. Imellem hvert 
visit hos de ældre kvinder opdeler filmen indstillinger af Akerman, 
som bevæger sig gennem Paris via metro, mens fortællerstemmen, 
indtalt af Akermans mor, Nelly, beskriver sin egen historie om 
overlevelsen efter holocaust. Den beretning, som Nelly giver i de 
intervaller, hvor Akerman bevæger sig fra lejlighedskompleks til 
lejlighedskompleks, er afvæbnende; ærlig, autoritativ, dyb, kort og 
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intelligent. Der er en verden til forskel på, hvordan Nellys stemme 
lyder, når den fanges i Akermans sidste film, No Home Movie.

Titlen på filmen Aujourd’hui, dis-moi rummer både øje-
blikket og overleveringen som midler til at opretholde forbindelsen 
mellem generationer – ja, endog tiden mellem generationer. Over-
leveringen, som skaber forbindelsen på tværs af afstande; øjeblik-
ket, som giver adgang til overleveringens proces. Fortællerne af de 
historier er menneskelige beholdere og ved hver unikke og dyre-
bare beholder ændres historien – og i den forandringsproces er der 
tillige en tilstand af fortiet glæde. Jeg er ikke helt sikker på, hvad 
man bør stille op med denne idé om glæden ved aldringen på tværs 
af generationer og af at kunne bevidne den aldringsproces, udover 
at vende tilbage, som var jeg fanget i et evigt loop, til Beauvoirs 
påstand om at aldringens ideologier er så uendeligt lig den vedva-
rende forandring, som udgør selve livet. Denne glæde er knyttet til 
modstand, den kvindelige aldrings tidslighed er queer – ikke en pe-
riode af forfald og stasis, men i stedet en avatarisk afstamning: En 
markør for den konstante forandring, der, som Beauvoir minder os 
om, er en livsbetingelse. Hvis der er nydelse i aldring gennem kon-
takten på tværs af generationer, akkurat som der er en fornægtelse 
hos Akerman af at erfare eller repræsentere dette forfald igennem 
hende selv, så er det måske det, der spejles i Aujourd’hui, dis-moi og 
Akermans sidste film No Home Movie.

Når man ser disse to film umiddelbart efter hinanden, er 
det chokerende at opleve den dramatiske forskel i Nellys stemmes 
beskaffenhed og klang – fra nydelsens fyldighed til smertens spin-
kelhed. I No Home Movie udbasunerer hendes stemme alder på en 
dybfølt og særegen måde: Dens tempo og tonefald svinder gradvist 
ind til en hvislen, så en grynten og til sidst en gurglende hosten. I 
sammenligning med Nellys fortællerstemme i Aujourd’hui, dis-moi 
konstituerer den her en mere prægnant indikation på aldring gen-
nem lyd end et tilsvarende portræt kunne gøre gennem billeder. Det 
er muligt at spore aldring i Akermans film, men aldringen tilhører 
de andre, det er den gradvise overgang for dem, der konstituerer det 
hjemlige livs hukommelse og vidnesbyrd, fra levende materiale til 
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celluloid råfilm eller digitale billeder, som bliver synlige (eller hør-
bare) og kontekstualiseres på lærredet.

No Home Movie flyder over med lange sekvenser i Nelly 
Akermans lejlighed, hvor hun går ind og ud af rammen, vandrer 
formålsløst omkring. Hver sekvens afslører meget af Akermans ald-
rende mors kropslige tilstand og helbred. I filmens anden sekvens er 
kameraet fikseret i bordhøjde, og viser dermed det meste af Nellys 
krop, når hun går frem og tilbage foran det. Hendes venstre arm 
holdes akavet ind til kroppen, beskyttende, mens højre arm hænger 
løst ned langs siden. Ubalancen mellem disse to sider af kroppen 
leder straks tankerne hen på immobilitet og smerte: Jeg kunne se 
på Nelly, at hendes slæbende, uligevægtige gang og fastlåste arm 
indikerede kropskade, længe før nogen tale eller fortællerstemme 
informerede herom.

Den mellemliggende zone for afventning, forberedelse og 
lediggang er præcis det sted, hvor Nellys kropslige subjektivitet 
bliver synlig, akkurat som det gør for Akermans fiktive avatar-pro-
tagonister. Glæden og smerten ved at indkapsle hukommelse i 
Nellys aldrende krop skubbes ligesom i forgrunden, akkurat som 
hendes position som mor, som mindernes vogter, lader til at fasthol-
de Akerman i det samme mønster af nærmest usynligt datterskab; 
det samme aldersløse øjeblik. Nu aldersløs i en dødelig forstand, 
eftersom dette er den sidste optagelse af både Nelly og Chantal, som 
taler, ånder og lever sammen. Derfor er det måske ikke overrasken-
de, at vi næsten ikke ser Chantal Akerman i No Home Movie. Kun 
sjældent fanges hun af det kamera, hun selv har opstillet i Nellys 
lejlighed i Bruxelles. Men ved andre lokationer på Akermans rejser, i 
hotelværelser og lejligheder, er hun bag kameraet, hvorfra hun opta-
ger de sukkersøde skype-samtaler, hun har med sin mor. Men også 
her bliver menneskelige kroppe undertiden totalt opløst i nogle af de 
filmsekvenser, hvor skype-kameraet eksempelvis pixelerer mode-
rens ansigt og bringer det ud af fokus. Eller når det digitale billede 
bevidst er så undereksponeret, at morens svagelige krop knapt er 
synlig. Eller hvor Akerman filmer det israelske ørkenlandskab eller 
tomheden i moderens lejlighed i filmens sidste stumme sekvenser.



36 (04)BALTHAZAR

Jeg anerkender, at der er et skred i min argumentation ved-
rørende de kvindelige skikkelser, som bebor skærmen i Akermans 
film. Jeg er gledet fra at tale om de øjensynligt aldersløse og ditto 
udskiftelige, men dog stadig gennemgående figurer af den unge 
kvinde i Akermans film, til at tale om et intimt portræt af Akermans 
mor, Natalia – Nelly. Jeg er klar over, at jeg hermed undviger min 
pointe om at italesætte aldringen, altså, at det er essentielt at udpege 
de sociale, kulturelle, fysiske og æstetiske forskelle mellem skildrin-
gerne af unge kvinder og skildringerne af aldrende kvinder. Men jeg 
bliver ved med at vende tilbage til Simon de Beauvoirs indledende 
bemærkninger – at aldringen ikke er et afgørende punkt, men deri-
mod en forlængelse af en konstant forandring. Konstant forandring 
er imidlertid potentielt alarmerende og medfører sociale signaler på 
magtens indskrænkning. Samtidig fremsætter jeg den pointe, at det-
te skred i Akermans egne film – især mellem kvindelige hovedka-
rakterer, er et middel til at yde modstand mod forståelsen af aldring 
som forfald. At kalde det perverst er nok ikke at misforstå pointen: 
Akermans værker er længe blevet lovprist som udtryk for en queer 
og modstandsdygtig filmkunst. Hvis hun blotlægger datterskabets 
og moderskabets temporalitet som queer, så gør hun det samme med 
aldringen, særligt kvindelig aldring.

At hævde at aldring og temporalitet er nært forbundne er 
en indlysende pointe. Men hvis det er sandt, bringer det også an-
dre former for temporalitet i spil. Dødtid i det hjemlige og dødtid 
igennem transit lader, paradoksalt nok, til at sammenbringe den 
følelsesmæssige intensitet i voksne mor-datter forhold. Måske er det 
centrale spørgsmål, jeg her rejser, hvordan udskifteligheden mel-
lem unge (og gamle) kvindelige protagonister i Akermans film er 
forbundet med, eller nedstammer fra, overgangens følelsesmæssige 
topografier som de, kvinderne, udsættes for i filmenes narrative 
strukturer? Der er genkommende mønstre i Akermans film. Møn-
strene udspringer af de unge kvindelige avatarers møde med de 
ydre rum for transit og de indvendige rum for hjemlig følelsesmæs-
sig refleksion på tværs af generationer. Når man tænker på filmene 
i forhold til hinanden, på tværs af dette tidsrum på næsten 50 år, 



skaber disse formers vedholdenhed et betydningsmønster på tværs 
af hendes œuvre. Hvad er så dette mønsters tidslighed? Hvordan 
anfører disse rum, som indrammer og bebos af Akermans avatarer, 
subjektivitetens (aldring og datterskab) tidslige forhold? Måske an-
føre er det forkerte ord, i lyset af den betydning, jeg har tillagt den 
glidende modstand i Akermans værker. Filmene anfører ikke steder 
for datterskab eller for aldring, ej heller for subjektiviteten, nær så 
meget som de nægter at anføre eller lokalisere relationer på tværs 
af generationer – i virkeligheden enhver form for subjektiv relation 
– i aflukkede og ekskluderende former: ikke som gradvist forfald, 
men som den faldende, transformative nedstigning. I stedet for 
at anskue skredet i måden, hvorpå man tiltales i enten første eller 
anden person, eller filmenes udskiftelige avatarer som en form for 
filmisk psykopatologi, tænker jeg, om det mon er muligt i stedet at 
betragte disse skred og modstande som noget andet: en anderledes 
form for queer-slægtskab, hvor afstanden mellem det feminine jeg 
og det feminine du er i evig forandring, overlappende, trodsigt og i 
sandhed aldersløst.
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