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Zilveren Leeuw en UNICEF Award op het Festival 

van Venetië 2009,  

De cineaste van deze film is Shirin Neshat, een Iraanse 

die in de VSA woont. In feite is ze fotografe en 

videokunstenares. Haar film is het gevolg van een reeks 

video-installaties die ze in 2003 en 2008 wijdde aan de 

vier hoofdpersonages van het Iran verboden boek van 

Shahrmush Parsipur. Men without Women speelt zich af 

tegen de politieke achtergrond van 1953, toen de Britten 

en Amerikanen de Westers gezinde sjah aan de macht 

brachten. De Iraanse oliebronnen mochten immers niet 

genationaliseerd worden. De repressie door de sjah 

leidde in 1979 tot de islamitische revolutie met alle 

gevolgen tot vandaag. Shirin Nashat verweeft de 

lotgevallen van vier vrouwen in de zomer van 1953 met 

elkaar: Fakhri is een kunstzinnige dame die uit een 

liefdeloos huwelijk stapt, de ongehuwde Munis 

ontvlucht de strikt religieuze tirannie van haar broer, 

Zarin is een jonge prostituée die kapt met haar beroep en 

Faezeh verliest na een aanranding haar huwelijksdroom. 

De vier vrouwen komen terecht in een ommuurd 

landgoed met een schitterende boomgaard… Met haar 

film wil Neshat onze stereotiepe gemeenplaatsen en 

misverstanden in verband met Iran corrigeren. Ze doet 

dat op een ongemeen filmische manier: de visuele pracht 

spat van het scherm door de magistrale 

breedbeelfotografie en bovendien is er de beeldtaal. In 

de magistrale tuin verwijst de levensboom naar de tuin 

van Eden, een mythologie die behoort tot de Perzische 

cultuur. Bovendien zorgt de soundtrack met onder meer 

authentieke Perzische melodieën voor de perfecte sfeer. 

De film is opgedragen aan alle strijders voor vrijheid en 

democratie in Iran.(WdP) ‘Een filmisch kunstwerk met 

universele allure!’  
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