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50 år, nyskild, arbetslös och snart mormor. Aurore står 

inför en helt ny fas i livet. Att klara sig själv och ha lite 

knackigt med pengar är hon van vid. Men åldern… 

När hon av en händelse springer in i sin gamla ung-

domskärlek bestämmer hon sig. Hon vägrar att 

acceptera att livet är slut. Det är kanske nu det börjar? 
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Bakgrunden till filmen är högst personlig för regissören Blandine Noir. 

När hon fyllt 40 började hon få ångest över sin ålder. En känsla hon 

delade med sina kvinnliga kompisar medan det inte verkade vara 

något som helst problem för hennes manliga vänner. Kvinnor över 

50 syns mycket sällan på film menar regissören Blandine Lenoir och 

frågar sig hur man ska kunna identifiera sig med sitt åldrande om 

man aldrig ser det representerat.  

- Jag har massor med  underbara, vackra,

 fantastiska  kompisar som känner sig ensamma och 

oälskade medan deras före detta män lever upp och 

skapar sig nya liv.  Jag ville ge dem – och mig själv – ett   

 bättre förhållande till åldrandet. Filmen är också ett   

 sätt för mig att hantera min egen ångest, säger 

Blandine Lenoir och skrattar.

Filmens hjältinna Aurore lever ensam, problemen hopar sig från alla håll och hon är mitt i klimakteriet. Men 

hon tar itu med sitt liv. Hon är stark och när hon konfronteras med fördomar och blir orättvist behandlad 

upptäcker hon att det finns en pålitlig kvinnlig solidaritet som påminner henne om att allt fortfarande är 

möjligt, och att allt blir så mycket lättare om man orkar skratta åt eländet. Filmen kastar oss rakt in i ett 

samtal om klimakteriet mellan Aurore och yngsta dottern Lucie. En diskussion mellan generationerna som 

Blandine Lenoir gärna skildrar.

-Det är viktigt att komma ihåg hur det var för våra mammor och mormödrar, säger hon. Mycket har  

 blivit bättre. Rösträtt, rätten till arbete och att använda preventivmedel. Men fortfarande råder   

 stor ojämlikhet, och i vissa avseenden går det till och med bakåt.

Lucie vill sticka iväg med sin kille och äldsta dottern  Marina förklarar för sin mamma att 

graviditeten är det bästa som hänt henne. Knappast de frigjorda kvinnor deras mamma 

uppfostrat dem till att vara. Blandine Lenoir konstaterar att det ibland känns som att den yngre 

generationen tagit ett steg bakåt. Det är inte 50-åringarna vi ser i anti-abortdemonstrationerna,  

 utan 19-20 åringar. 

Aurore och hennes döttrar befinner sig alla tre i ett av livets många vägskäl. När Aurore och 

Marina bråkar med varandra  kan man nästan se hormonerna studsa omkring - den ena gravid   

 och den andra i klimakteriet.

Aurore måste också acceptera att hon ska bli mormor, som gör att hon verkligen känner sig 

gammal. Samtidigt har hon börjat träffa sin ungdoms kärlek och känner sig som femton år igen.   

 Hon befinner sig i ett skede  där hon måste bygga om sitt liv.  Det är en stor förändring när barnen  

 flyttar ut ochdet tar tid innan man riktigt kan omfamna sin nyvunna frihet.

Det är som en ny frigörelse och alla inblandade får nya roller.


