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Publieksprijs Sundance Film Festival USA 
2011,  

Hoewel de film waarschijnlijk nooit zal spelen in het land waar 

het verhaal zich afspeelt, hebben we met het Filmfestival 

Oostende het geluk om Maryam Keshavarz’ debuutfilm te 

kunnen brengen. Circumstance ontrolt zich in het moderne 

Teheran, Iran dus. Twee vriendinnen uit het burgerlijke 

progressieve milieu volgen les op de middelbare school. 

Shireen en Atafeh, gespeeld door Sarah Kazemy en Nikohl 

Boosheri, maken hiermee hun filmdebuut. Hoewel de meisjes 

in een land wonen waar vrouwen behandeld worden als 

tweederangsburgers, maken zij slim gebruik van hun charmes 

en talenten om zo vrij als mogelijk te leven.. Geconfronteerd 

met een toenemende repressieve sfeer in de Iraanse 

maatschappij, zoeken zij een ondergrondse wereld op van 

geheime bijeenkomsten van jongeren. Daar ontdekken zij hun 

seksualiteit, experimenteren met drugs, en maken kennis met 

westers-geïnspireerde muziek en films. De vriendinnen komen 

uiteindelijk tot meer dan vriendschappelijke gevoelens. Het 

hoeft geen betoog dat zoiets in Iran niet kan. Maar wanneer 

Atafehs broer Mehran (Reza Sixo Safai) thuiskomt, worden zij 

met zijn conservatieve en godsdienstige opvattingen 

geconfronteerd. Circumstance is een in toenemende mate 

claustrofobisch liefdesverhaal waarin de relatie geen schijn 

van kans heeft en zich afspeelt in een angstaanjagende 

culturele context. Het is binnen deze verpletterende context 

dat mensen zoals Atafeh en Shireen hun best doen om een 

zekere mate van vrede en hoop te vinden, maar dat lukt 

blijkbaar niet altijd. Keshavarz schoot de film in Libanon om 

voor de hand liggende redenen. Deze cineaste is geboren in 

Iran en opgegroeid in de VS en dus goed geplaatst om met een 

scherp oog, ook de cultuur van binnenuit te bekijken.  
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