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Festival van Berlijn 2011: Gouden Beer
en Zilveren Beer voor de cast,
Scheiden doet lijden. Ook in Iran. Nader
en zijn vrouw Simin zien hun huwelijk op
de klippen lopen. Zij heeft alles al
geregeld en staat erop om in het
buitenland een nieuw leven te beginnen
om hun dochter Termeh betere kansen in
het leven te bieden. Hij laat alles liever bij
het oude in Teheran. Nader heeft echter
zijn bedenkingen. Bezorgd over zijn
demente vader , wil hij hem niet aan zijn
lot overlaten. Daarom besluit hij dat het
gezin thuis moet blijven. Simin is het hier
niet mee eens en weigert nog langer met
hem samen te wonen. Ze vertrekt naar
haar moeder en laat haar man en dochter
alleen achter, met de zorg voor haar
dementerende schoonvader. Om de oude
man te verzorgen nemen die de arme
Razieh in dienst. Zij aanvaardt de job
zonder medeweten van haar echtgenoot en
verzwijgt dat ze zwanger is. Wanneer een
ruzie tussen Nader en Razieh uit de hand
loopt, verliest ze het kind. Nader komt al
snel terecht in een web van leugens,
manipulatie en confrontaties en wordt
zelfs aangeklaagd voor moord wat een
slopende procedureslag in gang zet… A
Separation is een film die verschillende
tegenstellingen in de Iranese samenleving
blootlegt. Vrouwen leiden een zelfstandig
leven maar blijven aan het einde van de rit
afhankelijk van hun echtgenoot. Het
contrast tussen rijk en arm wordt scherp
gesteld. De middenklasse heeft het geloof
grotendeels van zich afgeschud en wentelt
zich in westerse weelde. Daar tegenover
staat de doorsnee mens, sterk onderhevig
aan Allah en gebod en die ziet zijn
beweegruimte gelimiteerd door talloze
sociale codes. De universele problemen
worden door de Iranese context alleen
maar complexer… Actueel en zeer sterke
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