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Jag dödade min mamma är en semibiografisk skild-
ring av regissörens egna turbulenta förhållande till sin
mamma. Filmens Hubert härleder all sin tonåriga ån-
gest till mamman vars beteende pendlar mellan att
irritera sin son till vansinne och att helt strunta i
honom. Han klagar bittert till pojkvännen, en förstå-
ende lärare och vem som helst som orkar lyssna.

”Sluta jämför mig med andra i min ålder”. Huberts ord
till mamman i filmen kunde lika gärna vara regissö-
rens egna. Jag dödade min mamma är den då 19-årige
Xavier Dolans regidebut, som samtidigt skrivit manus,
producerat, stått för scenografin och hoppat in och sytt
kläderna.

Med en grundplåt av pengar han tjänat som barnskå-
despelare kunde Dolan finansiera sin film. Filminspel-
ningen satte igång och Dolan fick lära sig under
arbetets gång. Kanske kan man ana ett visst kontroll-
behov, eller som Dolan uttrycker det : ”Om det inte blir
som man har tänkt sig blir man så besviken.”
Trots bristen på erfarenhet hade Dolan inga som helst
problem att regissera sina skådespelare. Han är inte
rädd för att be om det han vill ha, och ser också till att
få det.

17-årige Hubert Minel älskar inte sin mamma.
Han ser bara hennes noppiga tröjor, kitschiga
inredning och brödsmulorna som fastnar på
hennes läppar när hon äter. Utöver det tycker han
inte om hennes manipulerande och skuld-
beläggande sätt. Förbryllad av sina känslor går
Hubert genom tonårens fasor inklusive konst-
närliga utsvävningar och upptäckter inom vän-
skap och sexualitet.


