
1

PARADOXAAL IRAN
 Vrouwelijke Iraanse diasporakunstenaars

Thesis master moderne&eigentijdse kunst
Marloes van der Weide (0487821)

11 juni 2010
Thesis begeleider: Dr. H. Bavelaar
Tweede lezer: Drs. I. van Santen



2 3



2 3

1. Inleiding

2. Korte historische inleiding

• Qajar dynasty tot de revolutie

• De revolutie van 1979 en de tijd erna

• Het hedendaagse kunstklimaat in Iran

3. Vrouwelijke Iraanse diasporakunstenaars

• Shirin Neshat

• Parastou Forouhar

• Mandana Moghaddam

• Tala Madani

4.  Thema’s Vrouwelijke Iraanse diasporakunstenaars

• Gender

• De Ander

5. Oriëntalisme

6. Conclusie

7. Bibliografie

5

19

11

8

41

37

33

29

24

16

45

48

Inhoudsopgave

52



4 5



4 5

1. Inleiding

Iran, een paradoxaal land. Een vriendin vertelde mij ooit over de tegenstrijdigheden 
die ze in Iran voelde en onderging. Ze mocht zich niet uitbundig gedragen, moest 
een hoofddoek op, werd gevolgd door een spion en mannen gaven haar geen hand. 
Ze voelde zich absoluut niet op haar gemak. Ze mocht er naar toe, omdat Iran haar 
universiteiten verder wil ontwikkelen. Iran heeft de ambitie de beste studenten 
van het oosten af te leveren. Verrassend genoeg, vertelde ze mij, is meer dan vijftig 
procent van de afgestudeerden in Iran een vrouw. Vrouwen krijgen in Iran wel de 
mogelijkheid om zich te ontwikkelen, maar zij krijgen ook beperkingen opgelegd. 
De sharia, de islamitische wetgeving, zorgt dat er een strikte scheiding tussen man en 
vrouw is. Daardoor mogen vrouwelijke artsen en advocaten alleen andere vrouwen 
behandelen en geen mannen. Niets is wat het in eerste instantie lijkt. Ze vertelde ook 
dat zij Iran het mooiste land vond dat zij ooit had gezien, maar er voor geen goud 
wilde wonen. Ze mist de vrijheid zoals je die in Nederland hebt. De keus of je wel of 
geen hoofddoek draagt. Toch vinden de Iraniërs hun eigen weg in de strenge Iraanse 
censuur. De politiek heeft ondanks de vele door zichzelf opgelegde beperkingen een 
eigen ethiek ontwikkeld om mee te gaan met de moderne tijd. Zo is onderzoek naar 
stamceltherapie met behulp van embryo’s toegestaan, evenals het klonen van dieren 
en abortus bij levensgevaar van moeder of kind. Het is uitzonderlijk dat ondanks de 
censuur boven Teheran een plaats als Darwan kan bestaan waar bijna alles mag wat in 
Iran eigenlijk verboden is, zoals dansen en hand in hand lopen. De mensen leiden een 
paradoxaal leven en daarmee is een broeikas voor de kunst ontstaan. 

Tegenwoordig is het aandeel vrouwelijke kunstenaars in de kunstwereld groot, 
evenals in de jaren tachtig. Onderzoek naar deze vrouwelijke kunstenaars in Iran 
is bijna onmogelijk gebleken. De kunst die in Iran te zien is, ondersteunt voor een 
groot deel de politieke propaganda. De niet-politieke kunst is moeilijk te vinden. 
Veel kunst mag niet openbaar worden tentoongesteld en wordt daardoor in de 
undergroundscene getoond. Underground hangt in Iran direct samen met illegaliteit, 
waardoor deze bronnen vanuit het Westen onbereikbaar zijn. Daarnaast wordt bijna 
elke niet politiek ondersteunde kunst verboden. Een voorbeeld van een verboden 
expositie is een foto-expositie Blind Spot in 2002 van Parastou Forouhar in de 
Golestan Art Gallery in Teheran.1 Deze foto’s waren eerder al geëxposeerd tijdens de 
Berlijn Biënnale van 2001. Toch mocht Forouhar, van het Iraanse Cultuur Ministerie, 
haar werk niet in Teheran tentoonstellen. Als protest tegen deze censuur heeft de 
kunstenaar lege lijsten tegen de muur gehangen tijdens de opening. Veel bezoekers 
kwamen langs om haar te steunen. Helaas werd de expositie na een dag weer gesloten. 

1 Maura Reilly, ‘Introduction: Toward Transnational Feminism’, in: Reilly M. e.a., Global Feminisms: 
New directions is feminism contemporary Art, uitgave bij tent. Brooklyn (Brooklyn Museum) 2007 p. 41
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Logischerwijs is in dit kunstklimaat een grote groep vrouwelijke diasporakunstenaars 
ontstaan. Zij komen uit een land met gescheiden rechten voor mannen en vrouwen, 
worden vanuit westers oogpunt onderdrukt en hebben geen enkele mogelijkheid 
om vrij hun kunst te uiten. Juist deze diasporakunstenaars trekken de aandacht 
van het Westen. Het werk van de kunstenares Shirin Neshat levert op veilingen 
recordbedragen op. Zij was voor de revolutie van 1979 vertrokken naar Los Angeles 
met als plan ooit weer terug te keren naar Iran. Dit heeft ze niet gedaan, omdat Iran 
veranderd is in een conservatief land. Als gevolg daarvan voelt zij zich in Iran niet 
meer thuis, net zoals de andere diasporakunstenaars.

In deze thesis zal worden onderzocht wat de belangrijkste overeenkomstige thema’s 
van deze vrouwelijk Iraanse diasporakunstenaars zijn. Reageren of ontwijken de 
kunstenaars, in hun thematiek, op het beleid van hun eigen land of de positie die 
zij daarin hebben. Om het politieke beleid in kaart te brengen wordt eerst kort 
op de historie van Iran en daarna op het kunstklimaat ingegaan. Als laatste wordt 
ingegaan op de thema’s en hoe deze zich onderling en tot het Westen verhouden. 
Heeft het Westen invloed op het gebruik van de thematiek van de kunstenaars en 
is het daarmee vergelijkbaar met de Westerse kunst? Zijn er andere factoren die de 
thematiek beinvloeden, zoals de generatie van de kunstenaars?

Vanuit de Westerse critici en musea is er interesse in de diasporakunstenaar. In de 
afgelopen vijf jaar zijn er enkele tentoonstellingen geweest en catalogi verschenen. De 
meeste catalogi geven kort een beschrijving van de geschiedenis van Iran en geven hun 
idee over het huidige Iraanse kunstklimaat. Voor het merendeel bestaan de boeken 
uit illustraties van het tentoongestelde werk. De meeste catalogi gaan in op zowel 
de diasporakunstenaars als de Iraanse kunstenaars die in Iran zijn blijven wonen. Er 
is geen enkele catalogus die specifiek in gaat op de vrouwelijke Iraanse kunstenaar. 
De catalogus van het Chelsea Art Museum pretendeert een uitspraak te doen 
over de invloeden van het thuisland op de artistieke taal van hedendaagse Iraanse 
diasporakunstenaars. Zodra het boek wordt open geslagen zijn er voornamelijk veel 
afbeeldingen te vinden en weinig tekst. De kijker wordt geacht zelf verbanden te 
zien en het antwoord op de vraag, welke invloeden het thuisland op de artistieke 
taal van de hedendaagse Iraanse kunstenaars heeft, blijft het Chelsea Art Museum 
ons schuldig. De tentoonstellingscatalogi vormen een belangrijke bron voor dit 
onderzoek. Op basis hiervan is de keus gemaakt om verder in te gaan op de volgende 
vier kunstenaars: Shirin Neshat, Tala Madani, Parastou Forouhar en Mandana 
Moghaddam. Deze vier kunstenaars zijn samen een goede afspiegeling van de 
vrouwelijke Iraanse diasporagroep. Zij worden veelvuldig in tentoonstellingscatalogi 
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over Iran geplaatst en vullen elkaar aan door verschil in leeftijd en discipline. In de 
meeste tentoonstellingscatalogi wordt voornamelijk geschreven over de generatie 
vrouwen uit de jaren zestig en zeventig. De nieuwe generatie vrouwelijke kunstenaars 
is nog onderbelicht. Charles Saatchi, de kunstmagnaat uit londen, is één van de 
weinigen die de jonge Tala Madani presenteerde in een expositie over het Midden-
Oosten in 2009. Naast de tentoonstellingscatalogi zijn biografieën een belangrijke 
bron geweest. Niet van alle vier de kunstenaars bestaan biografieën, daarom is ook 
vaak gebruik gemaakt van recensies over tentoonstellingen waar deze kunstenaars bij 
betrokken waren. Feri Daftari was tot begin oktober conservator bij het Museum of 
Modern Art. Onlangs heeft zij ontslag genomen om een boek te schrijven over de 
hedendaagse Iraanse kunst. Hopelijk vormt dat boek en deze thesis een begin van een 
uitgebreider onderzoek naar de kunst van de hedendaagse Iraanse kunstenaars. 
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2. Korte historische inleiding

Iran kent een bewogen politieke geschiedenis. Het kent een conservatieve tijd waar 
religie regeerde en het kent progressieve tijden waarin het Westen als voorbeeld 
werd genomen. In de tijd van het financieel succes, door de ontdekking van de olie, 
ontstond een klimaat waarin grote ontwikkelingen in de kunst plaatsvonden. Sinds 
de Iraanse revolutie van 1979 is Iran een theocratie, waardoor het land conservatiever 
is geworden. In dit hoofdstuk wordt de geschiedenis van Iran van de 19e eeuw tot 
en met de 20e eeuw beschreven. De tijd na de revolutie van 1979 zal uitvoeriger 
worden beschreven, omdat dit de meeste invloed heeft op het Iran van nu en zijn 
kunstklimaat. Als laatste zal het moderne kunstklimaat met zijn beperkingen als 
gevolg van de huidige politiek worden toegelicht.

Qajar dynasty tot de revolutie 

De artistieke relatie tussen Iran en West-Europa dateert van 1785 tot 1925, waarin de 
Qajar dynastieën regeerden. Vooral in de late 19e en vroege 20e eeuw was de artistieke 
westerse techniek en visie van grote invloed in Iran. Jonge studenten mochten 
voor hun studie naar het buitenland, Europese docenten en specialisten werden 
aangenomen en Europese kranten en boeken werden voor het eerst gepubliceerd. 
Als Iran nog verder wilde moderniseren moesten er meer grote veranderingen 
plaatsvinden vond de Iraanse elite. Hierdoor ontstond een nationale opstand tegen de 
Sjah. Dit eindigde uiteindelijk in een constitutionele revolutie en de formatie van het 
parlementaire systeem in 1906. Met deze revolutie kwam er nieuwe Iraanse literatuur 
en daarmee een nieuwe bron voor de ontwikkeling van de visuele kunst. Kamal al 
–Mulk, de meest prominente kunstenaar, richtte in 1911 nadat hij terug kwam uit 
Europa in Teheran zijn eigen academie, Madrasa-i Sanayi –i Mustazrafa, op. Hier 
trainde hij onder andere de studenten in het gebruik van West-Europese academische 
methoden. In 1921 greep Reza Khan, een Iraanse officier van de Perzische Kozakken 
Brigade, de macht. Hij dreef de Qajar dynastie weg en benoemde zichzelf tot Sjah. 
Daarmee luidde hij het begin van de Pahlavidynastie in. Onder het regime van deze 
man, die zichzelf Reza Shah noemde, onderging Iran een proces van modernisering 
en secularisatie. De macht van de centrale regering werd versterkt. De regering nam 
controle over de economische, de sociale en de culturele ontwikkeling. Mohammad 
Reza Pahlavi, de zoon van Reza Shah, werd de nieuwe Sjah van 1941 tot aan de 
revolutie van 1979. 
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De periode na de tweede wereld oorlog wordt door Ruyin Pakbaz en Rosse Issa 
(beiden betrokken bij tentoonstellingen over de hedendaagse kunst in Iran) benoemd 
als het begin van de modernistische kunstbeweging in Iran. Issa noemt hiervoor 
expliciet de eerste expositie die gehouden werd in het Iran-Soviet culturele centrum, 
Anjoman Farhangi Iran va Shoravi. Zij vindt dat hier duidelijk de verandering van stijl 
te zien was, van academische portretten en landschappen naar de impressionistische 
stijl.2 De groeiende intellectuele atmosfeer versterkte het verlangen van jonge Iraanse 
kunstenaars om ervaring op te doen met het moderne Westen, zodat ze op zoek 
gingen zoek naar nieuwe benaderingen. In de naoorlogse jaren werd een groot aantal 
Westerse romans, gedichten en filosofisch werk vertaald in het Perzisch. Hierdoor 
ontstonden er intellectuele discussies en publieke debatten over de positie van 
moderne kunst in de Iraanse maatschappij. De kunstenaars van deze naoorlogse jaren 
waren de voortrekkers van de verandering.3 In 1949 werd onder andere de Fighting 
Rooster Society opgericht door Jalil Ziapour, geïnspireerd op het kubisme. Mahnoud 
Javadipour en Kazemi richtten de eerste kunstgalerie Apadana in Teheran op. Dit trok 
de aandacht van intellectuelen en de provocateurs van de maatschappij. 

In de late jaren vijftig keerde een energievolle generatie van kunstenaars terug naar 
Iran als gevolg van de politiek, met in hun bagage verschillende percepties van de 
Europese en Amerikaanse kunst. Marcos Grigorian nam bijvoorbeeld de Italiaans 
expressionistische beweging naar Iran. Hij had een grote invloed op de Iraanse 
kunst, door ook studenten in zijn galerie Esthetique in Teheran te doceren en ze 
daardoor in contact te brengen met Westerse en Amerikaanse kunststromingen. 
Veel overheidsinstituties en privébedrijven werden in deze tijd (midden jaren vijftig 
tot de late jaren zeventig) donateurs voor de kunst en zo kon de kunst zich verder 
ontwikkelen. De activiteiten en mogelijkheden die de Iran American Society mogelijk 
maakte verplaatsten zich van een balans tussen Iran - West-Europa naar een Iran 
- Amerika dialoog. De Abby Grey Foundation, uit Minesota-Minneapolis, zorgde 
ervoor dat Iraanse kunstenaars in contact kwamen met Amerikaanse verzamelaars en 
met fondsen voor lokale projecten, zoals bij de faculteit van beeldende kunst en bij 
het Teheran museum. Daarbij stimuleerde de stichting andere instituties in Amerika, 
zoals het Museum of Modern Art in New York, om betrokken te worden bij werken 
van Iraanse kunstenaars. Door deze contacten kwamen er invloeden van Pop Art, Op 
Art, Kinetische kunst en minimalisme. Abol Qassem Saisi, Parviz Tanavoli en Hossei 
Zenderoudi keerden in de jaren vijftig terug naar Iran. Zij vonden hun inspiratie in 
de traditionele bronnen van Iran, zoals de rijke iconografie van de nationale kunst die 
gevonden werden in heiligdommen, saqqakhaneh (waterfonteinen), taaziyeh (Shiite 
passie spelen) en processies. Waarschijnlijk ontstond hier Saqqakhaneh, de grootste 
beweging van het begin van de jaren zestig. 

2 Rose Issa ‘borrowed ware’ in: Rose I., Pakbaz R., Shayegan D, Iranian contemporary art, London 
(Barbican Art) 2001, p. 15
3 Issa 2001, p. 17
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Naast de terugkeer van enkele kunstenaars ontwikkelden de instituten zich, zoals de 
biënnale en de Iran Modern Art Gallery. In 1958 vond de eerste Teheran biënnale 
plaats in de Abyaz palace. Deze werd georganiseerd door Marcos Grigorian, van 
galerie Esthetique in Teheran. Dit was één van de belangrijkste activiteiten voor het 
Iraanse modernisme. Het doel van de biënnales was om een platform te bieden aan 
hedendaagse Iraanse kunst waar het gezien en bekritiseerd kon worden. Daarbij 
was het de bedoeling moderne stijlen te introduceren aan het publiek en enkele 
kunstwerken te selecteren om te exposeren op de biënnale van Venetië en andere 
tentoonstellingen.4 De vijf biënnales waren succesvol voor de ontwikkeling van de 
kunst. Jonge kunstenaars imiteerden uit interesse vaak de prijswinnaars. Na biënnales 
ontstonden er tendensen als expressionisme, abstracte kunst en neotraditionalisme. 
Alleen de laatste biënnale stond open voor Turkse en Pakistaanse kunstenaars. De 
reden waarom de biënnales na vijf jaar stopten, is nooit bekend gemaakt. Het duurde 
23 jaar eer de volgende biënnale opende. 

In 1961 startte de Sjah zijn zogenaamde ‘witte revolutie’, een programma van sociale, 
economische en administratieve hervormingen. De kern van dit programma was 
gebaseerd op landhervormingen. Deze modernisatie werd gevoed met de enorme 
brandstofvoorraden die Iran kon leveren aan de rest van de wereld, waardoor de 
economische groei extreem hoog was. In deze jaren zestig groeide de kunstwereld 
explosief. Het hof, hoge autoriteiten, organisaties van de overheid en enkele bedrijven 
en privébanken ondersteunden de moderne kunst. De meeste artistieke innovaties 
van het Westen vonden een echo. Ook werden er grote tentoonstellingen en festivals 
gehouden, zoals de Teheran biënnale. In 1961 werd het college van beeldende kunst 
opgericht en de Saqqakhaneh school had zijn impact. Daarnaast werden er links 
gelegd met internationale organisaties en buitenlandse docenten werden ingehuurd. 
Om de kunstenaars te stimuleren werden er prijzen uitgereikt en beurzen verleend 
om te studeren in Europa of Amerika. Opvallend is dat er contact werd gelegd met 
internationale organisaties en dat critici als Michel Tapie en Pierre Restany werden 
uitgenodigd. Daarbij opende het Teheran Museum of Contemporary Art (TMCA) 
zijn deuren in 1977 in het Laleh park. Kamran Diba, de museumdirecteur, startte 
de collectie met hulp van meerdere internationale adviseurs en adviseurs van Queen 
Farah Diba-Pahlavi. Een coherente collectie met grote namen werd aangelegd, zoals: 
Rothko, Bacon, Warhol, Dine, Johns, Oldenberg, Lichtenstein, Rauschenberg, 
Hockney, Nicholson, Twombly en Tapies. 

4 Issa 2001, p. 17
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De revolutie van 1979 en de tijd erna

Alle activiteiten in de jaren van de economische groei hadden een ongekende energie 
gecreëerd in de Iraanse kunstwereld. In 1978 zwollen de protesten tegen het regime 
aan. Voornamelijk de veiligheidsdienst, SAVAK, moest het ontgelden. Het regime 
van de Sjah was prowesters en bovendien autocratisch. Dit leidde tot irritatie bij de 
shjiitische geestelijken. In 1979 vluchtte de Sjah naar het buitenland. Vanuit het 
commentaar op de Sjah ontstond de islamitische revolutie met als gevolg het einde 
van het Sjah tijdperk en het begin van de Islamitische republiek. De eerder verbannen 
religieuze leider Ayatollah Khomeini keerde terug uit Frankrijk en installeerde zichzelf 
als hoog geestelijk leider van een nieuwe Islamitische Republiek. 

In de nieuwe grondwet die als gevolg van de revolutie in 1979 van kracht werd staat 
dat de maatschappij zich dient te ontwikkelen op basis van de Islamitische normen. 
De geschriften van het Sjiisme vormen hierdoor grotendeels de hedendaagse wetten 
in Iran. De staatsreligie is het twaalver Sjiisme. Iran is het enige Islamitische land 
waar meer Sjiieten dan Soennieten wonen. De Sjiieten zijn volgelingen van de 
Islamitische profeet Mohammed en geloven dat zijn opvolger Ali ibn Abou Talib 
voor zijn dood benoemd was door Mohammed. De Sjiieten verwerpen de eerste 
drie kaliefen van het Soennisme als politieke en religieuze leiders. Een belangrijk 
kenmerk van deze stroming is de plaats van de Iman. Hij wordt geacht de gelovigen 
krachtig te leiden in hun strijd voor de Islam en wordt gezien als spreekbuis voor 
de gehele moslimgemeenschap zowel op godsdienstig als sociaal en politiek vlak. 
Bij het Soennisme is hij enkel de voorganger van het vrijdagsgebed in de moskee. 
Sjiieten geloven dat de Koran het woord van god verwoord en in de Soenna als de 
overleveringen van Mohammed. Dit zijn de twee pilaren waarop de Sjiieten hun 
wetten en plichten baseren. In de Islam zijn mannen en vrouwen complementair aan 
elkaar. Dit houdt in dat vrouwen in de openbare ruimte beschermd moeten worden. 
De man is degene die de vrouw moet beschermen en draagt de verantwoordelijkheid 
binnen een gezin. Een moslimman mag bijvoorbeeld wel een christelijke of Joodse 
vrouw huwen, maar een moslimvrouw mag geen christelijke of Joodse man huwen. 
Als reden hiervoor wordt gegeven dat de man in de Islam wordt gezien als het 
gezinshoofd, waardoor de kinderen ook volgens de islam op zullen groeien. 

Sinds de nieuwe grondwet is er geen Sjah meer, maar heeft Iran een president die 
beperkte invloed in het land heeft. Hij is de eindverantwoordelijke voor de uitvoering 
van het beleid, de raad van ministers en coördineert regeringsbeslissingen. De 
belangrijkste persoon in politiek Iran is de Islamitische opperste leider. Hij heeft het 
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laatste woord over alle binnenlandse, buitenlandse en veiligheidskwesties in Iran. 
Hij is het hoofd van het gerechtshof, de zes leden van de raad van hoeders en de 
opperbevelhebber van de twee legers. Ook heeft hij de bevoegdheid om de president 
af te zetten. Direct na de revolutie was het Khomeini die zichzelf tot geestelijk leider 
benoemde. Daarnaast heeft de raad van hoeders een belangrijke rol. Zij hebben het 
vetorecht over iedere wet en controleren of het regeringsbeleid overeenkomt met de 
Islamitische staatsprincipes. 

De revolutie interrumpeerde tijdelijk de modernistische beweging en het 
kunstklimaat veranderde. Tijdens het bewind van de nieuwe geestelijk leider werden 
films, boeken en kunstwerken met commentaar op het regime niet toegestaan. 
Daardoor verlieten enkele leden van artistieke gemeenschappen het land. Moderne 
kunstenaars, docenten, verzamelaars en studenten verhuisden naar Europa en 
Amerika. Veel privé- en publieksgaleries werden geconfisqueerd of gesloten. 
Niet alleen waren de censuur en strenge regels van toepassing op de kleding, het 
importeren van westerse films, muziek en dans. Ook waren zij van toepassing op 
Iraanse muziek en performance kunst. Het werd vrouwelijke zangers en dansers 
verboden om publiekelijk op te treden. In elke kunstvorm werd het tonen van 
vrouwelijk haar verboden, evenals mannelijke en vrouwelijke naakten. Sculpturen 
van mensen en dieren werden afgeraden. Islamitische intellectuelen richtten de 
Cultural Society of Islamic Movement op en het Centre of Islamic Thought and 
Art. Het genootschap was gericht op de democratie van de kunst en moedigde 
expressie van sociale en religieuze toewijding aan, door terug te gaan naar de 
academische stijl van Kamal al-Mulk. Traditionalisme kreeg hiermee een nieuwe 
input. Ze gingen Perzische miniaturen imiteren en kalligrafie schilderen. Daarnaast 
richtten kunstenaars in de eerste jaren na de revolutie zich op de productie van 
propagandaposters en muurschilderingen. In deze posters en muurschilderingen 
werden de overwinning van de religieuze devotie weergegeven, werden de 
heldendaden van de oorlogsslachtoffers getoond en portretten van geestelijk leiders en 
anti-imperialistische slogans afgebeeld. De kunstenaars gebruikten vaak elementen uit 
het sociaalrealisme, symbolisme en surrealisme. Er ontstond een nieuw genre waarin 
vervormde gezichten en beelden uit fotografie met een surrealistische achtergrond 
van heilige plaatsen werd gecombineerd. Na het einde van de Iran-Irak oorlog 
(1980-1988) hielden enkele Iraanse schilders zich bezig met het Palestijnse gevecht 
tegen de vijand Zoïst, met daarnaast bijna altijd anti-Amerikaanse slogans. Onder 
deze omstandigheden ontstond ook een nieuwe generatie kunstenaars. Studenten 
van de faculteit van beeldende kunst sloten zich aan bij protesten. Zij werden de 
officiële postrevolutionaire schilders: Habollah Sadeghi, Kazem Chalipa en Hossein 
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Khosrowjerdi. Er kwam een toename van documentaire kunst op het gebied van 
fotografie en film. De fotografen en filmmakers vonden een simpele taal die iedereen 
begreep, hiermee kregen ze al snel internationale erkenning.

In het Teheran Museum of Contemporary Art werd voornamelijk kunst getoond die 
beïnvloed was door de politieke en propagandistische denkbeelden. Ook zag men 
er kunst die geïnspireerd was door de traditionele kalligrafie. De maanden na de 
revolutie werd de collectie van de familie van de Sjah en de privécollectie behorende 
bij privé-instituten en bedrijven in beslag genomen. De Bonyad Mostazafen va 
Jaanbazan Engelab Eslami was ten dele een private en ten dele een openbare stichting. 
Zij verkochten het in beslag genomen bezit aan publieke veilingen in Teheran en 
Europa. Daarnaast vernietigden zij kunstwerken en hielden een deel in opslag. De 
conservatieve stichting hield van 1990 tot 1992 veilingen in een kleine galerie. Nu is 
de stichting onder controle van de president Mahmoed Ahmadinejad. 

Aan het einde van de Iran-Irak oorlog in 1988 was er wederom een nieuw 
kunstklimaat ontstaan. Er kwam verandering in het politieke en sociale klimaat. In 
1989 stierf Khomeini. Hij werd opgevolgd door de geestelijk leider Ali Khamenei. 
In augustus 1989 werd Rafsanjani met een overweldigende meerderheid gekozen 
tot president en werd nog eens herkozen in 1993 en regeerde tot 1997. Mohammad 
Khatami-Ardakani volgde Rafsanjani op tot president. Hij kreeg steun van de 
geestelijke leider, waardoor een versoepeling van regels volgde. De nieuwe minister 
van cultuur, Mohajerani, versoepelde de wet. Hij stond bepaalde exposities en 
schilderijen toe. Deze werden toegestaan voor het publiek en behoeften geen 
toestemming van de regering meer. Galeries mochten hun programma publiekelijk 
aankondigen en toonden ook andere kunst dan politiek getinte ideologische kunst. 
Hierdoor ontstonden er een groot aantal erkende commerciële galeries, zoals de 
Niyavaran Cultural Centre en de Barg gallery. De continuïteit van de modernisatie 
leidde tot een groot aantal kunstliefhebbers en bewonderaars. Voornamelijk vrouwen 
keerden zich op grote schaal tot de kunst. Enkele kunstscholen, academies en een 
groot aantal privéklassen werden opgericht. Door de terugkeer van eerder verdwenen 
galeries en door de opening van nieuwe kwam de kunstmarkt weer op gang. Er waren 
veel galeries die kunstwerken van de eerdere post-revolutionisten toonden. Daarnaast 
werd ook werk getoond van jongere kunstenaars die de eerdere post-revolutionisten 
imiteerden. Na jaren van gecontroleerde activiteiten van het Teheran Museum of 
Contemporary Art, werd het programma verder ontwikkeld en werden er biënnales 
en triënnales van verschillende disciplines gehouden. Over een periode van acht jaar 
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maakte het museum opnieuw de connectie met de internationale kunstwereld. Het 
was niet zo dat het museum geheel de vrije hand kreeg, maar de controle verschoof 
naar de achtergrond.

Iraniërs vestigden alle hoop op de modernist Mohammad Khatami-Ardakani. Hij zou 
Iran hervormen en het aanpassen aan de nieuwe tijd. Hij voerde sociaaldemocratische 
hervormingen in door onder andere de lokale verkiezingen toegankelijker te maken 
voor alle burgers. Mohammad Khatami kon de hooggespannen verwachtingen 
volgens velen echter niet waarmaken. Toch werd hem in 2001 een nieuwe 
kans gegeven, maar hij stelde wederom teleur. Voor de kunst kwam hij de hoge 
verwachtingen wel na. Na de verkiezingen veranderde hij de hedendaagse Iraanse 
artistieke en culturele omgeving dramatisch. Tentoonstellingen en kunstactiviteiten 
vermenigvuldigden zich snel in de grote steden. Voornamelijk het Teheran 
Museum of Contemporary Art legde de focus op Iraanse hedendaagse kunst. In het 
Teheran Museum werden diasporakunstenaars tentoongesteld. Ook het museum 
en het centrum voor visuele kunst van Iran Markaz-i Hunar-hay-i Tajassumi-i 
Kishvar had een belangrijke rol in de promotie van hedendaagse Iraanse kunst. 
Deze musea steunden commerciële galeries in Teheran. In andere westerse steden 
legden ze samenwerkingsverbanden aan. Het aantal kunstpublicaties en publieke 
tentoonstellingen groeide. 

Tijdens de derde fase van de postrevolutionaire kunst ontstonden nieuwe visuele 
expressies, zoals de videokunst, installaties, multimedia en fotografie. Een nieuwe 
generatie van kunstenaars ontstond, onder wie veel vrouwen. Zij legden hun focus 
minder op de identiteit van de gemeenschap en meer op hun eigen identiteit.5 
Parastou Forouhar zegt hierover dat ze zichzelf terugtrok in de verzachtende 
omgeving van haar pasgeboren zoontje. Zoals veel vrouwen van haar generatie was 
ze diep verstoord en vond ze dat ze was beroofd van haar idealen en haar toekomst. 
Haar studie gaf haar de mogelijkheid om nieuwe plannen te maken door behoedzaam 
in de toekomst te kijken. Het was beter om te schilderen dan in de utopie van 
de revolutie te blijven hangen.6 De nieuwe generatie had weinig herinnering aan 
de revolutie en de oorlog, maar ervoer wel de overgebleven sociale en culturele 
belemmeringen. Ze keken naar de grote kunststeden, zoals New York, Londen en 
Berlijn. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop de eerste Iraanse modernisten 
waren gefascineerd door de artistieke ambiance van Parijs en Rome vijftig jaar eerder. 
De nieuwe generatie kunstenaars startte met een groep tentoonstellingen in 1992, 
reagerend op het conventionele gedrag.7 De kunstenaars wilden experimenteren 
en kregen steun van officiële kanalen. Snel vonden de nieuwe kunstvormen hun 

5 Hamid Keshmirshekan, ‘Modern and Contemporary Iranian Art: Developments and Challenges’, 
in: Amirsadeghi H. e.a., Different Sames: New Perspectives in Contemporary Iranian Art, London 
2009, p.35, 36
6 Forouhar, P., ‘Veiled – Unveiled’, van: website Parastou Forouhar, < http://www.parastou-forouhar.de 
> (2004)
7 Issa 2001, p. 25
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weg naar galeries en tentoonstellingen. Door mee te doen aan internationale 
biënnales en tentoonstellingen van westerse en Aziatische kunst was er, voor Iraanse 
kunstenaars, een omgeving gecreëerd waarin ze naast andere grote kunstenaars in 
de wereld konden staan. Ze deden mee in de kunstwereld en hun werk werd voor 
record bedragen op veilingen verkocht. 8 In de kunstwerken was een sterk statement 
verweven, voortkomend uit de persoonlijke en sociale observaties. Kunstenaars deden 
feministische uitingen en voelden zich betrokken bij hun omgeving. Ze raakten 
geïnteresseerd in de nostalgie van de oude ceremonies die sterk afstaken tegenover de 
conflictueuze realiteit van het hedendaagse leven in Iran. Los van deze bewegingen 
ontstonden er ook kunstgroepen rond de Iraanse diaspora. De tegenstrijdigheden 
in Iran speelden een grote rol in het werk van Iraanse kunstenaars die buiten Iran 
woonden.9 De kunstenaars stelden zichzelf vragen over context en identiteit en gaven 
kritische interpretaties van het ‘Zelf ’ en ‘De Ander’. Één van de bekendste van deze 
kunstenaars is Shirin Neshat. De overheid in Iran bleef zich richten op de religieuze 
ideologie en revolutionaire vooruitgang. Jonge kunstenaars waren verwikkeld in een 
paradoxale, onvaste en verwisselbare identiteit. Zij gaven met hun kunst kritiek op 
de werkelijke problemen en kwesties in de maatschappij. Door middel van satire en 
ironie gaven zij kritiek op de traditionele en culturele waarden. 

Tijdens de verkiezingen van een nieuwe president voor 2005, kreeg geen van 
de kandidaten onmiddellijk een meerderheid. Na de herverkiezingen won de 
conservatief Mahmoud Ahmadinejad op 24 juni het van Akbar Hashemi Rafsanjani. 
Tijdens het presidentschap van Khatami was het regime toleranter tegenover de 
politieke oppositie, maar sinds het aantreden van president Ahmadinejad is de 
handhaving weer strenger en zijn er minder vrijheden geoorloofd voor burgers en 
pers. Ahmadinejad wordt gezien als één van ultraconservatieven in Iran. Hij is een 
strikte volgeling van de religieus leider Ayatollah Ali Khomeini en heeft als ideaal Iran 
terug te brengen naar de beginselen van de Iraanse revolutie van 1979. Hij voerde 
als burgemeester van Teheran onder andere gescheiden liften in voor mannen en 
vrouwen.

Op 12 juni in 2009 won Mahmoud Ahmadinejad opnieuw de verkiezingen. Drie 
andere kandidaten hebben verzet aangetekend, omdat zij denken dat er met de 
verkiezingsuitslag is gefraudeerd. Veel Iraniërs steunden de kandidaten en dit heeft tot 
grote protesten in Iran geleid. Na onderzoek en gesprekken met de andere kandidaten 
is door de raad van Hoeders besloten dat er geen sprake van fraude is. Zodoende is 
Mahmoud Ahmadinejad de nieuwe president. 

8 Barbara Golshiti in interview met Keshmirshekan 2009, p.37
9 Keshmirshekan 2009, p. 31
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Het hedendaagse kunstklimaat in Iran

Door de censuur van de politiek na de revolutie is het de vraag of je als kunstenaar 
wel hoogwaardige kunst kunt maken. De uitdaging waar de kunstenaars in Iran voor 
staan is lastig, stellen Hamid Keshmirshekan en Hossein Amirsadeghi (auteurs over 
hedendaagse Iraanse kunst). De censuur wordt als één van de belangrijkste redenen 
genoemd. De beeldende kunst wordt door de politiek gezien als opponent van het 
systeem, tenzij ze zich voegt naar de ideologische principes van de overheid.10 Pouria 
Jahanshad (filmmaker en regisseur in Teheran) stelt dat hierdoor de beperkingen 
voor de kunstenaars in Iran groot zijn. Beperkingen kunnen creativiteit stimuleren, 
maar in Iran is dit volgens haar niet het geval. In Iran wordt de publieke ruimte 
zwaar beïnvloed door de macht van de landelijke politiek. De politiek is gebaseerd op 
een bepaalde definitie van nationale en religieuze identiteit. De invloed die mensen 
individueel op de openbare ruimte kunnen uitoefenen is, voor zover toegestaan, nihil. 
Kunstenaars krijgen nog minder de ruimte. Omdat in de publieke ruimte een groot 
publiek wordt bereikt en kunst van grote invloed kan zijn, is kunst niet toegestaan. 
Daarnaast moet alle kunst die wordt gepresenteerd in een galerie, bioscoop of op 
andere culturele locatie, worden goedgekeurd door de regering. Het publiek vat 
het gepresenteerde doorgaans op als een model van de gelegitimeerde grens aan de 
expressie van het individu binnen de samenleving.11 Kunst met een persoonlijke visie 
maken, is bijna onmogelijk. 

Keshmirshekan stelt dat in de huidige omstandigheden van Iran een grote 
uitdaging ligt voor de kunstenaars en de rest van het volk. Er kan juist een bloeiend 
kunstklimaat teweeg gebracht worden. De progressieve kunst is verborgen aanwezig, 
zoals een expositie van Forouhar in november 2009. De tentoonstelling vond plaats 
in een commerciële galerie, maar de uitnodigingen voor de opening werden selectief 
verstuurd. De expositie kon daardoor niet verboden worden, maar was hiermee ook 
illegaal. Het traceren van deze progressieve kunst is daarom zeer moeilijk. Deze vindt 
immers underground plaats. 

De definitie van underground in Iran verschilt ten opzichte van die in het Westen. 
In het Westen worden taboes doorbroken en wordt iets pas als illegaal beschouwd 
als het publiek er bezwaar tegen maakt en de bezwaren resulteren in een wettelijke 
ingreep. In Iran is de situatie echter bijna omgekeerd. Rockmuziek luisteren wordt 
niet gezien als iets dat sociale taboes doorbreekt. Het wordt als illegaal gezien, 
omdat het de westerse cultuur zou promoten. Dit geldt volgens Jahanshad voor alle 
undergroundkunst in Iran. De dominante tendens zich te richten op westerse vormen 
en stijlen van schilderkunst tot aan muziek en film, veroorzaakt doorgaans een 
allergische reactie in Iran. 

10 Tabatabai N., ‘Beperkt hedendaagse kunst in Teheran’, Metropolis M (2007) nr.1 (februari/maart), 
p. 50
11 Tabatabai 2007, p. 51
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Er zijn meerdere redenen waarom hoogwaardige kunst in Iran zelf ontbreekt. Nasrin 
Tabatabai (kunstenaar in Teheran) stelt dat de interesse van het Westen voor de kunst 
die in Iran wordt gemaakt, vooral zijn oorzaak vindt in het contrast van de kunst ten 
opzichte van het beleid in het land.12 Deze interesse heeft indirect een effect op het 
soort kunst dat in Iran wordt geproduceerd. Jahanshad vult dit aan. Hij vindt dat 
de overdreven aandacht heeft gezorgd dat jonge kunstenaars inspelen op het Iranees 
zijn en zich daarnaast niet meer concentreren op de ontwikkeling van hun werk.13 
Het ontbreken van hoogwaardige kunst ligt ook aan het gebrek van een werkelijke 
uitwisseling met de kunstwereld. Een dergelijke uitwisseling zou in Iran gestimuleerd 
moeten worden door een uitbreiding van artistieke activiteiten op internationaal 
niveau, zoals het organiseren van internationale tentoonstellingen. Het ingewikkelde 
in Iran is dat biënnales en andere kunstactiviteiten op internationaal niveau alleen 
via kanalen van de regering te regelen zijn. De keus om een activiteit te organiseren, 
hangt samen met wat de regering in relatie tot haar eigen culturele beleid het meest 
geschikt acht. 

Het culturele budget in Iran wordt verdeeld onder kunstenaars door het ministerie 
van Cultuur en de islamitische begeleiding. Dit heeft tot gevolgd dat de kunstenaars 
die politiek correct zijn een subsidie ontvangen. Over het algemeen zijn kustenaars 
economisch afhankelijk van de regering. Daardoor kan de regering de richtingen 
bepalen waarin de kunstenaars zich moeten bewegen en beslissen welke internationale 
tentoonstellingen of evenementen plaats mogen vinden in Iran. Tabatabai stelt 
dat zodra een kunstenaar zich onttrekt aan het beleid van de overheid, trends en 
de kunstmarkt, het niet wordt gesignaleerd. Daarmee gepaard is contact met de 
internationale kunstscene niet meer mogelijk. 

Er zijn beperkte mogelijkheden om de kunst te presenteren. In de laatste drie 
decennia, sinds de revolutie, is het belangrijkste deel van de kunst- en cultuurscene 
geconcentreerd binnen de 700 vierkante kilometer van de stad Teheran. Ondanks 
deze belangrijke functie van de stad voor de Iraanse hedendaagse kunstenaars, zijn 
de aanwezige tentoonstellingsruimten in menig opzicht volstrekt ongeschikt. Er is in 
Teheran maar één museum dat zich richt op hedendaagse kunst. Van de bijna 145 
galeries hebben de meesten min of meer vergelijkbare ruimtes en zijn ze gevestigd in 
voormalige woonhuizen of kantoorpanden die met weinig aanpassingen in een galerie 
zijn veranderd. De meeste van deze ruimtes zijn niet geschikt voor het exposeren van 
bijvoorbeeld installaties of videokunst. Het nieuwe politieke beleid heeft wel gezorgd 
voor nieuwe musea, zoals het Palestijnse museum en het museum van de revolutie, 
maar deze zijn niet bestemd voor moderne kunst. 

12 Tabatabai 2007, p. 51
13 Tabatabai 2007, p. 50
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Het voormalige bezit van de Sjah is opgeslagen. Hieronder bevindt zich keramiek, 
karpetten, textiel, Europese en Iraanse artefacten en zowel oude als nieuwe 
schilderijen, evenals kopieën van Europese meesters, verschillende beschadigde 
portretten van de Sjah en de Koningin en enkele minder hedendaagse Iraanse en 
westerse kunststukken. De meer prestigieuze hedendaagse kunst is eerder verkocht. 
De musea die er zijn, ondersteunen vooral de ideologische principes van de overheid. 
Toch is er een groeiende kunstmarkt stelt Kianoosh Vahabi (architect in Teheran), 
maar die kan niet worden vergeleken met de markten in Amerika en Europa.14 Er 
zijn bijna geen particuliere collecties van hedendaagse kunst. De enkelen die er zijn, 
richten zich vooral op moderne schilderkunst en sculptuur. De kunstgaleries besteden 
doorgaans weinig aandacht aan werk waarvan ze niet kunnen profiteren, zoals 
installatiekunst. Het ontbreekt hen daarnaast ook aan internationale contacten om 
deel te nemen aan internationale kunstbeurzen. Jahanshad stelt dat de kunst in Iran 
ook geen competente en professionele kunstkritiek heeft.15 Een verklaring hiervoor is 
het gebrek aan contact met andere kunstgemeenschappen en het gebrek aan toegang 
tot geloofwaardige bronnen en referenties. De critici moeten daarom terugvallen op 
definities die zijn ontleend aan hun eigen verbeeldingskracht.

De politieke en de praktische beperkingen van de kunst in Iran worden van officiële 
zijde opgelegd. De kloof tussen het publieke en het private domein is groot. 16 De 
processen van controle continueren, waardoor er uiteindelijk een soort traditie 
ontstaat. Deze traditie zorgt ervoor dat het mechanisme van acceptatie en afwijzing 
de norm bepalen. Elk kunstwerk dat buiten deze normen treedt heeft nauwelijks 
een kans om te overleven in het publieke domein. Het meest dramatische gevolg 
hiervan is dat het kan leiden tot zelfcensuur onder kunstenaars, omdat die geleidelijk 
aan leren hoe ze politiek correcte kunst moeten maken. Daarnaast wordt kunst die 
buiten deze banen treedt niet geaccepteerd en geweigerd. Afschuw ten opzichte 
van het Westen en gebrek aan contact met de internationale kunstwereld versterkt 
het ongunstige kunstklimaat in Iran. De kunstenaars hebben daarbij maar een 
kleine kans dat hun werk in het Teheran Museum of Contemporary Art wordt 
tentoongesteld. Daarom richten zij hun focus buiten Iran. Dit fenomeen levert de 
diasporakunstenaar op. Deze kunstenaars zijn volgens Amirsadeghi niet bang om 
te experimenteren, dikwijls zoeken ze de grens van de mogelijkheden op sociaal, 
cultureel, politiek en religieus gebied op.17 Deze nieuwe generatie kunstenaars is moe 
van de slogans van hun voorgangers en daarmee zijn de debatten van de jaren zestig 
en zeventig over authentieke identiteit niet langer van belang.18 Amirsadeghi stelt dat 
de hedendaagse kunstenaars met iconoclastische interpretaties op het paradoxale leven 
in Iran reageren. 19 Vrouwelijke kunstenaars geven bijvoorbeeld kritiek op de rol van 
de vrouw in de hedendaagse Iraanse maatschappij. 

14 Tabatabai 2007, p. 52
15 Tabatabai 2007, p. 52
16 Keshmirshekan 2001, p.37
17 Hossein Amirsadeghi, ‘Foreword’, in: Amirsadeghi H. e.a., Different Sames: New Perspectives in 
Contemporary Iranian Art, London 2009, p.8
18 Keshmirshekan 2001, p.37
19 Amirsadegh 2001, p.7
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20 Heytin, L., ‘Voorzichtig oogcontact’, NRC, Cultureel Supplement 30 juni 2000
21 Amirsadeghi 2009, p. 230

3. Vrouwelijke Iraanse diasporakunstenaars 

Het exacte aantal vrouwelijke diasporakunstenaars is lastig te benoemen. Opvallend 
is dat meer dan de helft van de diasporakunstenaars, zoals benoemd in de meest 
recente tentoonstellingscatalogi, vrouw is. Het streven is geweest om in dit hoofdstuk 
een zo goed mogelijke afspiegeling van de vrouwelijke diasporakunstenaars te 
tonen. Dit is gedaan door verschillende generaties en disciplines aan de orde te 
stellen om een zo breed en duidelijk mogelijk beeld te geven. De kunstenaars Shirin 
Neshat, Parastou Forouhar, Mandana Moghaddam en Tala Madani zullen worden 
besproken. Het werk van deze vier kunstenaars werd bijna allemaal geëxposeerd in de 
tentoonstellingen van afgelopen vijf jaar over kunst in Iran of het Midden-Oosten. 
Bij de laatste tentoonstelling in de Saatchi gallery in Londen werd voor het eerst werk 
van de jonge Madani getoond. Zij is hiermee een goede aanvulling op de andere, 
wat oudere en al gevestigde kunstenaars. New York is Madani’s thuisbasis. Zij heeft 
onder andere in Amsterdam haar onderwijs genoten. Haar werk bestaat uit sterk 
gestileerde en schetsmatig geschilderde mannen uit het Midden-Oosten. Neshat is de 
bekendste Iraanse diasporakunstenaar. Voor de revolutie van 1979 woonde en werkte 
zij al in Amerika. Haar oeuvre bestaat voornamelijk uit foto’s en video’s. Forouhar 
werkt grafisch en illustratief op verschillende materialen. Forouhar is niet alleen een 
gedreven kunstenaar, maar ook een gedreven essayschrijver bij tentoonstellingen. 
Enkele essays van haar hand over hedendaagse kunst in Iran waren een bron voor 
deze thesis. Moghaddam maakt levensgrote installaties en heeft daarmee op de 
biënnale van 2002 in Venetië geëxposeerd.

Shirin Neshat

Shirin Neshat, geboren in 1957 in Qazvin, ging net als haar vier broers en zusjes voor 
haar studie naar het buitenland. Vanaf 1974 woonde ze bij familie in Los Angeles en 
volgde aan de Berkeley University een opleiding tot beeldend kunstenaar. Toen in 
1979 in Iran de Islamitische revolutie uitbrak en het regime van de Sjah omver werd 
geworpen, woonde zij nog in Los Angeles. In 1990 bezocht ze voor het eerst weer de 
Islamitische republiek Iran. Ze trof een totaal veranderde samenleving aan. ‘Het was 
schokkend en beangstigend. Ik raakte er zo door gefascineerd dat ik besloot om daar uiting 
aan te geven. Ik koos voor fotografie omdat dit me het realisme gaf dat ik nodig had.’20 
Toen ze erachter kwam dat ze met fotografie geen verhalende vorm kon vinden, is 
ze overgestapt op film. Neshat zegt dat critici haar soms op de inhoud van haar werk 
wijze. Constant is zij in conflict met haar innerlijk en de buitenwereld. Haar kunst 
gaat hiermee over de balans tussen haarzelf en de buitenwereld.21 Wat mensen aan het 
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publiek van zichzelf laten zien, is vaak een façade. Haar werk laat haar echte ‘ik’ zien, 
beelden vertellen meer dan woorden. Neshat wil veel verder gaan dan een simpele 
politieke stellingname tegen de theocratie in Iran.22 Ze wil haar werk algemene 
zeggingskracht meegeven en mensen aan het denken zetten. De chador die ze in 
haar werk gebruikt, is voor haar een herkenbaar symbool geworden van religieuze 
onderdrukking. Vrouwen mogen wel aanwezig zijn in het openbare leven, in de 
mannenwereld, maar zijn onzichtbaar omdat die aanwezigheid problematisch is. De 
chador legt aan vrouwen niet alleen een beperking op, maar biedt ook bescherming. 
Neshat wil dan ook geen commentaar op de chador geven, want zij weet dat veel 
vrouwen er zelf voor kiezen die buitenshuis te dragen. Dat heeft met klasse en 
afkomst te maken. Ze wil geen feminist zijn. Ze heeft een hekel aan dat woord. ‘Je 
kunt toch ook niet ontkennen dat vrouwen in een moslimsamenleving het meest onder 
druk staan. Ze hebben meer reden om te rebelleren. Mannen hangen in ieder geval meer 
aan tradities dan vrouwen. Dat zie je ook in de westerse maatschappij. Het gedrag van 
vrouwen is niet voorspelbaar, dat vind ik interessant. Ik denk dat vrouwen ons meer te 
vertellen hebben over de Islam dan mannen en daarom zijn zij de sleutelfiguren in mijn 
werk. Maar ik wil me niet opwerpen als een soort expert van de Islam. Ik probeer te laten 
zien dat de werkelijkheid in een land als Iran veel ingewikkelder is dan men zich in het 
Westen kan voorstellen.’23

Opvallend is dat haar werk niet in Iran of andere islamitische landen wordt getoond. 
In het Westen raakt haar werk een Islamitische, feministische en multiculturele snaar. 
In haar eigen land wordt dit niet gewaardeerd. De verbeelding wordt als zondig 
beschouwd. In de fotoserie Women of Allah (1994) zijn de vrouwen met gedichten 
van de Iraanse feministische dichteres Forough Farrokhzad beschreven in Farsi, de 
taal van Iran. In bloedrode en zwarte inkt bedekken ze een hand, een oog of een 
heel gezicht. Doordat de vrouwen de loop van een geweer op je richten, een dolk 
dragen en een pistool in aanslag hebben worden het islamitische martelaren. In het 
oog van één van de gezichten in deze serie is het gedicht ‘I Feel sorry for the garden’24 
geschreven:

22 Heytin 2000
23 Heytin 2000
24 Edelstein S., Shirin Neshat: Women of Allah, Vancouver (Artspeak gallery) 1997, p.12

No one is thinking about the flowers

No one is thinking about the fish

No one wants to believe that the garden is dying

That the garden’s heart has swollen under the sun

That the garden’s mind is slowly

Being drained of green memories
Serie Women of Allah, 1994, 
z/w gelatine zilverprint met inkt
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De laatste zin is een allegorie voor de positie van Iraanse vrouwen in de maatschappij. 
Ondanks de inhoud van het gedicht, behoeft de toeschouwer de gedichten niet te 
kunnen lezen. Neshat wil enkel aanzetten tot nadenken zonder zelf commentaar 
te geven. Zij voelt verwantschap met de vrouwen en wil slechts hun gespletenheid 
tonen.

In de video-installaties van Neshat komen niet alleen vrouwen voor, maar ook 
mannen. Iraanse mannen in zwarte broeken en witte hemden. Turbulent (1998) is 
de eerste film van een reeks die Neshat wijdde aan de man - vrouw tegenstellingen 
in het Islamitische Iran. Een man in een wit overhemd zingt en wordt begeleid 
door instrumenten. Het publiek bestaat enkel uit mannen. Het is een traditioneel 
liefdeslied vol overgave op een tekst van de dertiende-eeuwse soefi-mysticus Roemie. 
Als de man zwijgt en het publiek luid applaudisseert, klinkt aan de andere kant 
van de zaal, waar een tweede videoscherm tegenover het eerste hangt, een zacht 
brommen. Het klinkt als een roep uit de diepste diepten der aarde. Daar staat een 
zangeres alleen voor een lege zaal zonder orkest. Tot op dat moment zagen wij haar 
op haar rug roerloos wachtend. Zij draagt een zwarte sluier van kant die haar gezicht 
onbedekt laat. Zij begint te brommen en te zingen. Zij weeklaagt, gromt, fluistert, 
krijst, jubelt, gilt en huilt. In deze film gaan de twee zangers, man en vrouw, met 
elkaar een krachtmeting aan. Het belangrijkste van deze film is dat er bij muziek in 
de openbare ruimte in Iran nooit vrouwen aanwezig mogen zijn en al helemaal niet 
mogen optreden. Op subtiele wijze maakt de kunstenares duidelijk dat de man alleen 
prachtig mag zingen binnen de grenzen van de traditie. Ondanks de beperkingen 
vindt de vrouw haar eigen weg.

Turbulent, 1998, video/geluidsinstallatie, 10 minuten
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In haar film fervor (2000) staat een man te oreren in het Farsi. Hij vertelt een 
verhaal uit de Koran dat te vergelijken is met dat van Adam en Eva. Hij zegt: ‘De 
vrouw is het kwaad’. Hij spreekt tot de hele menigte, waarin mannen en vrouwen 
door een zwarte vitrage van elkaar gescheiden zijn. Een man en een vrouw hebben 
voorzichtig oogcontact. Zij wil met dit werk een maatschappij laten zien waarin alles 
gecontroleerd is. Mannen en vrouwen moeten hun seksuele verlangens beheersen. 
Een toenadering is vrijwel onmogelijk. Voor haar is het verstaan van de oratie 
daarom niet essentieel. Voor het werk Rapture (1999) kreeg zij in 1999 de Golden 
Lion International Prize op de biënnale van Venetië. In Rapture, een dertien minuten 
durende film, is een groep mannen bijeen in een oud fort in de woestijn.25 Ze bidden, 
debatteren, spelen kaart, rollen tapijten uit en gaan geheel in hun gezamenlijke 
bezigheden en rituelen op tot ze plotseling worden afgeleid door jammerkreten van 
een groep vrouwen buiten in de kale vlakte. Rapture wordt geprojecteerd op twee 
schermen tegenover elkaar. Het ene scherm toont de mannen in hun bolwerk, het 
andere toont gelijktijdig de vrouwen. Net als de groep mannen lijken de vrouwen 
aanvankelijk verzonken in hun rituelen. Al knielend vormen ze in hun chadors een 
zwarte driehoek in de woestijn. Ze heffen hun handen ten hemel en buigen in het 
zand. Maar dan maken de vrouwen zich van elkaar los. Onder steeds bedwelmendere 
klanken en uitgezwaaid door de mannen op het andere filmscherm, hollen ze naar 
een strand. Ze duwen een motorboot in het water en varen weg met onbekende 
bestemming. De vrouwen nemen hun lot in eigen hand, terwijl de mannen 
machteloos zwaaiend toekijken binnen de vestigingswallen. 

25 Heytin 2000

Fervor, 2000, video/geluidsinstallatie, 10 minuten Rapture, 1999, video/geluidsinstallatie, 
13 minuten 
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De werken Rapture, Turbulent en Fervor gaan over de aan strenge regels gebonden 
verhouding tussen mannen en vrouwen in een islamitische maatschappij. De 
installaties vertellen een verhaal zonder woorden. Als er al gesproken tekst is, dan is 
die in het Iraans en voor westers publiek niet te volgen. De films worden begeleid 
door muziek. Een mix van oude Iraanse wijsjes en moderne elektronische klanken 
van de Iraanse componiste Sussan Deyhim, die net als Neshat in New York woont. 
Het werk van Neshat is in alle uithoeken van de wereld tentoongesteld, maar heeft 
nooit voor opschudding gezorgd. In Islamitische landen zouden deze werken juist wel 
voor opschudding zorgen. Voor Iraniërs is oogcontact tussen een man en vrouw een 
beladen contact, want het is verboden om elkaar recht in de ogen aan te kijken. 

26 De Vries, M,’Interview kunstenares Shirin Neshat: Ik ben geen ambassadeur van de Islam’, De 
Volkskrant, 2 februari 2006, p. 4
27 De Lange, H., ‘Politiek mag je het niet noemen. Maar wat is het video-oeuvre van Shirin Neshat 
anders?’, Trouw, 4 maart 2006

Haar laatste films zijn gebaseerd op het feministische 
politieke boek Women without Men (1989) van de in 
Iran verboden schrijfster Shahmush Parsipur. Deze 
serie vormt een vijfluik, waarin verschillende vrouwen 
vanwege hun situatie in waanzin dreigen te vervallen 
door het patriarchaat waarin zij leven. In Zarin (2006) 
voert Neshat voor het eerst openlijk een bordeel op. 
In de film verschijnen blote borsten en billen. Het is 
een karakterstudie van een schuldbewuste prostituee, 
die zich zelf tot bloedens toe van haar zonden wil 
reinigen. Zarin spreekt via een graatmager, van elk 
erotisch verlangen gespeend lijf. Voor Neshat was het 
maken van dit werk een moeilijke beslissing. Ze vond 

Zarin, 2006, video/geluidsinstallatie, 
20 minuten

dat dit deel zonder naaktheid minder impact zou hebben gehad.26 Zij maakt zich 
niet druk om haar eigen veiligheid, al weet ze niet wat er gebeurt indien ze terug zou 
willen terugkeren naar Iran. 

Het werk van Neshat gaat duidelijk over tegenstellingen tussen man en vrouw, 
cultuur en natuur, rationaliteit en ziel. Zij houdt van grootse dramatische effecten. 
Het werk lijkt vaak een feministische aanklacht tegen de positie van de vrouw in 
islamitische samenlevingen. In Rapture verwijderen de vrouwen zich van de mannen 
die doorgaan met hun traditionele rituelen. In Turbulent tart een vrouw het Iraans 
islamitische verbod door in haar eentje voor een zaal op te treden. Neshat gebruikt 
in haar werk duidelijke symboliek, zoals de Islamitische zwarte chador. Ondanks de 
onderhuidse kritische lading van haar werk, zegt Neshat geen politieke kunst te willen 
maken.27 Kunst mag volgens haar niet worden ingezet als instrument voor politieke 
propaganda of provocatie. Kunst moet de waan van de dag overstijgen.
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Parastou Forouhar

Parastou Forouhar werd in 1962 geboren te Teheran. Sinds 1991 woont en werkt zij 
in Frankfurt. Haar eerste bachelor in de kunst heeft ze in Iran behaald en haar tweede 
op de hogeschool voor design in Offenbach am Main. Ze heeft deelgenomen aan 
verschillende projecten welke allen als gemeenschappelijk thema ‘de vrouw’ hadden. 
Anja Czioska heeft bijvoorbeeld een film Superwoman oder was gemaakt waarin drie 
vrouwen worden geportretteerd. Allen zijn alleenstaand met kinderen en kunnen 
financieel moeilijk rond komen. Forouhar is één van deze drie. Zij is niet alleen actief 
met de man – vrouw verhouding, maar is ook een pionier voor de politieke kunst van 
Iran. Deze drijfveer komt voort uit de moord die de geheime dienst in 1988 op haar 
ouders heeft gepleegd. Zij waren leiders van de politieke oppositie in Iran. Nog altijd 
onderzoekt ze deze dubbele moord en verwerkt het thema in haar kunst om er een 
zo groot mogelijk publiek mee te kunnen bereiken. Ook publiceert ze verhalen over 
onder andere de herdenking aan haar ouders. Ieder jaar gaat ze terug naar Iran voor 
een herdenking en schrijft hierover. Tijdens deze reizen ondervindt ze hinder van het 
regime, maar daar laat ze zich niet door weerhouden. Telefoons worden afgeluisterd 
en camera’s worden geplaatst. In november 2009 werd als reden voor het verbod 
‘verwachte verkeershinder’ opgegeven. Ze is dus niet alleen kunstenaar, maar ook 
politiek activist. 

Forouhar begon haar carrière met werk dat gerelateerd was aan de moord op haar 
ouders. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met de relatie van de Perzische cultuur 
en zichzelf de ‘Ander’ ten opzichte van het Westen. Oost en West komen hierdoor 
samen in haar werk. Aan de ene kant laat haar werk ornamenten uit Islamitische 
landen zien en aan de andere kant de westerse voorkeur voor de schone kunst 
boven de toegepaste kunst. Volgens haar wordt de oriëntalistische kunst al jaren 
onderschat.28 Dit valt niet te ontkennen. Bijna ieder belangrijk boek met een 
overzicht van de kunstgeschiedenis, behandelt niet of nauwelijks de Islamitische 
kunst. Forouhar stelt dit aan de kaak. Zij mixt traditie en moderne techniek, 
tekening, kalligrafie, digitale manipulatie, film en installaties. 

In de levensgrote fotoserie Blind Spot (2000) die in 2002 in Iran verboden werd, is 
een figuur bedekt met een chador van zijn hoofd tot aan zijn voeten. Het werk is 
tentoongesteld op de biënnale van Berlijn in 2001. De figuren in deze fotoserie zijn 
omgeven door een witte achtergrond. De persoon lijkt de ene keer te bidden en op 
weer een andere foto staat de persoon met zijn borst vooruit richting de toeschouwer. 
Het zijn duidelijk computergemanipuleerde beelden. De figuur in de chador is een 

28 Forouhar, P., Reisebericht Nov., Dez., februari 2009
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man, maar zonder gezicht. Als toeschouwer wordt je geconfronteerd met een glad 
gezicht, zonder identiteit. Wij kunnen hem enkel nog als man herkennen door 
zijn stoppelbaard. Het beeld laat de man zien in de chador die de vrouw behoort te 
dragen. Dit is de nieuwe generatie mannen. Zij zijn anders, maar zitten ook gevangen 
in het totalitaire systeem. Blind spot wordt op grote billboards afgebeeld. Je kunt als 
toeschouwer niet om de beelden heen. Het zijn letterlijk verborgen vlekken in de 
maatschappij. 

In haar museumbehang Tausendunein Tag (2003-2009) laat zij taferelen zien van 
martelingen die zich herhalen. Het is gebaseerd op de sprookjes van ‘A Thousand 
and One Nights’. Door de stilering van de figuren en de esthetische uitvoering word 
je als toeschouwer misleid. Van een afstand lijken het gewone patronen, maar van 
dichtbij zijn het gruwelijke martelingen. Ieder figuur is anoniem. Door de gestileerde 
strip en computergegenereerde figuren ontstaan ornamenten van het geweld. Het is 
een vaststaande herhalende matrix die verwijst naar een gemeenschap waar ook geen 
verandering of individualisme mogelijk is. Het staat voor het totalitaire systeem. 
Van deze behangen heeft zij tevens flipboeken gemaakt. Deze confronteren de 
toeschouwers letterlijk met een marteling. Door het boek te flippen kan een steniging 
worden gezien en bewerkstelligd. De toeschouwer is hierdoor medeplichtig aan deze 
criminele actie. Dit verwijst naar de angstige realiteit. Een persoon kan in bepaalde 
situaties de martelaar zijn. Je weet bijvoorbeeld nooit of iemand in de oorlog aan de 
verkeerde of goede kant staat.

Blind Spot S6, 2000, foto’s, formaat verschillend Blind Spot P1, 2001, Billboard op de 2e Berlijn Biennalle
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29 Forouhar 2009

Tijdens de laatste reis naar Iran werd Forouhar gevraagd werk te exposeren in een 
galerie van vrienden.29 Eerder werd haar tentoonstelling Blind Spot hier verboden. 
Dit keer vond het illegaal plaats, zodat het niet weer verboden kon worden. Er 
werd een selecte groep uitgenodigd en er werd geen persbekendheid aan gegeven. 
Toch stond de galerie tijdens de opening vol met mensen en was de Iraanse politiek 
het onderwerp van het gesprek. De mensen voelden zich met elkaar verbonden en 
het werk van Forouhar versterkte dit. Er hingen Ballons (2007-2009) uit de serie 
Tausendunein Tag gevuld met helium. De ballonnen konden door de bezoekers 
verplaatst worden en een enkeling kocht er één. De ballonnen verbeelden de fantasie, 
dromen en mooie gedachten over haar ouders. Dit is enkel een illusie, want van 
dichtbij zijn illustratieve martelingen te zien. Niets is wat het lijkt. 

Take of your Shoes (2000), gaat over de bureaucratie waarin aanvragen een eeuwigheid 
duren. Het toont haar zoektocht naar de waarheid achter de moord op haar ouders 
en de bureaucratie waarin ze verwikkeld raakte. Haar ouders waren leden van de 
oppositie. De moord op hen zorgde voor een groeiende politieke oppositie in binnen- 
en buitenland. De zoektocht van Forouhar begon met het zoeken naar documenten 
over deze moord, die ze na een gevecht van enkele maanden in bezit kreeg. Zij had 
toen nog tien dagen om de documenten te lezen. Op grond van een beslissing van het 
gerechtshof moest dit in dezelfde ruimte als waar de moordenaars zaten. Tijdens deze 
dagen kwam het gerechtshof met een voorstel. Zij mocht ook bloedgeld in ontvangst 
nemen voor de moord op haar ouders. Voor haar moeder kon zij de helft van het 
bedrag ontvangen dan dat ze voor haar vader kon ontvangen, een vrouw is immers 
minder waard. De tekeningen van dit bureaucratische gevecht zijn verwerkt in korte 
films. De films herhalen zich voortdurend; evenals in de realiteit bestaat er geen eind. 
De sterke beelden en de schetsmatige kafkaëske dialoog laten de structuur van de 
bureaucratie zien. Bewust kiest zij ervoor om geen computergestuurd werk te maken, 

Tausendundeind Tag, 2003-2009, behang, formaat verschillend
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maar schetsen die veranderlijk zijn. Schetsen uiten het doolhof van de bureaucratie 
meer dan een vaststaand computergestuurd beeld. 

In haar serie Eslimi (2003-2009) staan op gekleurde stoffen fabriekspatronen in 
de vormen van genitaliën. Deze worden afgewisseld met objecten zoals messen 
en knijptangen. Ze zijn verwerkt in een patronenboek voor het interieur. Het is 
wederom niet wat het lijkt. In dit werk zien wij wat vaker in de werken van Forouhar 
te zien is: de esthetische pastelachtige patronen gemixt met verrassende en vaak 
bruut gepresenteerde voorstellingen. Haar fabriekspatronen staan symbool voor het 
totalitaire systeem.

Akten Lesen, uit de serie Take of your Shoes, 
2000, pen op papier, formaat onbekend

Warten, uit de serie Take of your Shoes, 
2000, pen op papier, formaat onbekend

Written Room, 2009, installatie op de Women Biennale - IncheonEslimie, 2003-2009, stof, patronenboek, formaat onbekend
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In de Written Room (1999-2009) van Forouhar zijn het niet de brute voorstellingen 
die tot een ornament zijn gemaakt, maar de Perzische taal: Farsi. Deze opdracht 
kwam van ‘The House of World Cultures’ met als thema homeland. Dit werk heeft 
ze sinds die tijd in meerdere musea of galeries gemaakt. Ze wilde een schuilplaats 
en de illusie van het begrip homeland tonen. In haar werk komt door de Perzische 
tekst zowel haar verlangen naar huis als de angst voor de Islam samen. Ze beschrijft 
de muren, vloeren en plafonds van whitecube ruimtes met Farsi teksten. Het zijn 
ongeordende fragmenten en teksten van onder andere Shiite begrafenisceremonies. 
‘De koning zonder leger en vergezeld door tranen en droefheid, de wond op zijn lichaam 
is meer dan de sterren aan de hemel… deze vis, verzonken in een zee van bloed, is jullie 
Hussein’. De teksten zijn voor een westerling onleesbaar en werkelijk tot een ornament 
geworden. De chaos van de teksten wordt versterkt door beschreven pingpongballen 
die op de grond liggen. Iemand die de teksten zou kunnen lezen, zou het nog steeds 
moeilijk kunnen volgen. Het zijn voornamelijk fragmenten die uitgerekt of gebogen 
in een hoek zijn geschreven. De teksten hoeven van Forouhar dan ook niet leesbaar 
te zijn. Het geschrevene verwijst naar de ‘Ander’. De Written Rooms zijn niet alleen 
kamers van herinnering, maar ook van het ontvluchten van het geschreven woord. 
Tekst heeft de kracht om te gebieden en verbieden. Die kracht is iedere dag in Iran 
aanwezig, voornamelijk voor vrouwen. 

Haar werk is verweven met het 
totalitaire en politieke systeem 
van Iran, maar zij wil daarmee het 
Westen geen spiegel voorhouden. 
Zij wil enkel het Westen hierop 
wijzen. Zij laat dit door middel van 
haar persoonlijke verhaal zien in de 
context van kunst. In de installatie 
Documentation (1999-2003) heeft zij 
bijvoorbeeld een kopieerapparaat in het 
museum geplaatst om documenten te 
kopiëren. In dit interactieve werk laat Documentation, 2001, installatie in Schirn Kunsthalle, Frankfurt

Forouhar wederom de vergeefse zoektocht naar de moord op haar ouders zien. Zij 
toont haar correspondentie met de overheid, mensenrechtenorganisaties en politieke 
vooraanstaanden. Met dit werk creëert zij een publiekelijk forum waarin ze de 
aandacht vraagt voor de structurele problemen in Iran. 
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30 Anoniem, Mandana Moghaddam / Bita Fayyazi Azar, uitgave bij 51e Venice biennale (Venetië) 
2005, ongepagineerd
31 Forouhar P. e.a., Iran.com: Iranische Kunst heute/ Iran.com: Iranian art today, uitgave bij tent. 
Freiburg (Museum für Neue Kunst)  2006, p.66

Al haar werken zijn vaker in musea of tentoonstellingen tentoongesteld, want 
nog steeds zijn haar onderwerpen de problemen van iedere dag. Het lijkt erop 
dat Forouhar doorgaat tot het bittere eind en misschien goed wil maken wat haar 
ouders niet meer kunnen. Forouhar presenteert haar werken in liefelijke kleuren en 
ornamenten. Het staat voor een land waar niets is wat het in eerste instantie lijkt.

Mandana Moghaddam

Mandana Moghaddam werd in 1962 in Teheran geboren. Zij is de enige van de vier 
kunstenaars die zowel woont en werkt in Teheran als in Gothenburg te Zweden. 
Haar vroegere werken zijn voornamelijk schilderijen, pas in de jaren negentig is 
zij installaties gaan maken. In 2005 wordt op de 51e biënnale haar werk getoond, 
waarna zij deel mag nemen aan grotere projecten. Iran zit als rode draad door haar 
werk verweven, zoals in haar laatste werk Sara’s Paradise, dat reageert op de Iran-Irak 
oorlog. Daarnaast richt zij zich vooral op het gendervraagstuk in de Islamitische 
cultuur. Haar installaties zijn levensgroot, imponerend en zorgen voor een 
overweldigende ervaring. Moghaddam assembleert en creëert gigantische installaties, 
zoals in Chelgis II een groot cementen vierkant object.

De serie Chelgis is de naam van een serie van vier installaties.30 Ieder werk in deze 
serie heeft zijn eigen vragen en perspectieven, het is het gelijkende thema dat hen 
bindt. Het werk is gebaseerd op haar levenservaringen in de 21e eeuw. De wortels 
van het gedicht zijn verwant met haar eigen ervaringen als vrouw.31 Het werk toont 
op verschillende manieren de op gender gebaseerde maatschappij, zoals de realiteit 
van iedere dag is. De gender is volgens Moghaddam door een reeks van officiële en 
culturele waarden beperkt. Veel van deze beperkingen bestaan al jaren en zijn een deel 
geworden van het vrouwelijk zelfbegrip. De ongelijkheid wordt gezien als natuurlijk 
en is volgens Moghaddam onlosmakelijk verbonden met de vrouwelijke schoonheid. 
Haar werk geeft vorm aan het samenspel van deze dubbele band. De titel Chelgis 
komt van een antieke Iraanse volksvertelling. Chelgis betekent: het meisje met de 
veertig vlechten. Het verhaal gaat over een bijzonder mooi meisje dat speelt in een 
prachtige tuin waar zij gevangen is genomen door een Div (een duivelse geest in de 
Perzische mythologie). Het meisje ziet of hoort de duivel nooit. De binnenplaats van 
het naastgelegen dorp is door de duivel beroofd van water. Iedereen wil de duivel 
vermoorden, maar hij is onaantastbaar. De betovering kan alleen worden vernietigd 
als iemand de fles van de levenskracht van de duivel vindt en deze breekt. Deze fles is 
een geheime en magische bron voor de kracht van het leven.
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In Chelgis I (2003) zien wij enkel een figuur in een glazen omheining, het meisje met 
de veertig vlechten. Zij zit vast in haar eigen haar en de mannelijke glazen vierkante 
vorm. Doordat het donkerbruin haar is, lijkt het een om een oosterse vrouw te gaan. 
Hetgeen opvallend is, omdat Islamitische vrouwen hun haar niet openbaar mogen 
tonen en het afbeelden van haar in kunst in Iran is verboden. De glazen mannelijke 
vorm lijkt haar thuis te zijn, waar zij aan regels is gebonden. De vrouw leeft in een 
patriarchaat, maar vindt deels haar eigen weg. Het haar is zelfs zichtbaar buiten de 
glazen omheining. Het beeld komt vooral beangstigend over, doordat het op ware 
grootte is. De vrouw moet gered worden, maar niemand kan erbij.

In Chelgis II (2005) hangt een groot betonnen blok aan het plafond met vier 
vlechten. Het cementen blok van 172x60x60 centimeter staat symbool voor de 
traditie van de patriarchale wereld. Het is een manifestatie van kilte en dorheid. 
De met rode linten verweven vlechten staan voor de vrouwelijke vrolijkheid en 
gevoeligheid. Zij is degene die het grote blok cement tolereert en houdt het in contact 
met het plafond. Het werk wordt getoond in vrouwelijke en mannelijke vormen. 
Hierdoor ontstaan complexe contradicties. Het werk reageert hiermee op de sociale 
gedragingen die soms al eeuwen lang onveranderd cultureel bepaald zijn. Man en 
vrouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zoals ook in de volksvertelling van 
Chelgis.

Chelgis II, 2005, beton en haar, 172x60x60 cm.Chelgis I, 2003, haar en plexiglas,
17ox50x50 cm.
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Chelgis III (2006) is een video-installatie die deels op de grond en deels op de muur 
wordt geprojecteerd. Er staat een vrouw, in een steriel wit bad, waarvan enkel de 
benen te zien zijn. In het stromende badwater drijven plukken afgeknipt haar. Steeds 
valt er weer een pluk bij en ondertussen probeert de vrouw met haar voeten het water 
en het haar te ontwijken. De mannelijke en vrouwelijke vormen komen wederom 
samen. De vrouw zelf en haar afgeknipte haar staan voor de schoonheid en het 
vrouwelijke. Het vierkante, kille en witte bad voor het mannelijke. De vrouw lijkt 
niks meer met haar eigen haar te maken willen hebben, zij wil er vanaf. Het water 
zuivert en spoelt, maar toch stroomt het haar niet door het putje weg. Ook zij zit vast 
en het lukt haar niet om hier uit te komen. Zij vecht en strijdt met het water en vindt 
deels een oplossing. Het werk staat wederom symbool voor de Islamitische vechtende 
vrouw. 

Het laatste werk van deze serie is de installatie Chelgis IV (2007). Het is een 
levensgrote installatie waar je in kunt lopen. Aan de buitenkant is de installatie 
bedekt met spiegels die het licht weerkaatsen. Je kunt de schoonheid van jezelf of een 
ander zien, maar vanbinnen wordt je overweldigd door de hoeveelheid gevlochten 
vrouwelijk haar. Niets is wat het lijkt. Iedere vlecht heeft zijn eigen kleur, maar de 
donkere haarkleur overheerst. Wederom zijn in dit werk mannelijke en vrouwelijke 
vormen gecombineerd. De vijfhoekige vorm is mannelijk en het haar is vrouwelijk. 
Aan de buitenkant heb je niet door dat van binnen de vrouwen zijn opgesloten. Wat 
binnenshuis gebeurt, is in de realiteit ook onzichtbaar. 

Chelgis IV, 2007, haar en spiegels, 
formaat onbekend

Chelgis III, 2006, videoinstallatie
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De laatste installatie van Moghaddam: Sara’s Paradise (2009) is een ode aan de 
geëerde begraafplaats van Behest e Zahra in Teheran. In dit werk gaat het haar niet om 
gender, maar om de levens die de Iran-Irak (1980-1988) oorlog hebben gekost en de 
nagedachtenis hieraan. Op de begraafplaats liggen de 800.000 martelaren begraven 
als gevolg van deze oorlog. De installatie bestaat uit een fontein, die voortdurend 
de wereld in bloedt. De bron van het bloed zijn de martelaren en hun families die 
altijd vanuit heilige overtuiging deelnamen tot het bittere eind. Ze waren gelokt 
met de belofte een plaats te krijgen in het paradijs. Om de fontein heen staan lege 
kannen in verschillende vormen en maten die beschenen worden met groen licht. Ze 
lijken geleegd te zijn in de fontein en staan voor de leegte die overblijft als iemand 
sterft. De groene kleur verwijst naar de groene revolutie. Dit is de revolutie die is 
ontstaat naar aanleiding van de laatste verkiezingen in 2009, waar vermoedelijk 
de verkiezingsuitslag is gefraudeerd. Door het geluid van de fontein kom je als 
toeschouwer tot rust. Echter de onnatuurlijke kleuren rood en groen geven een naar 
en ziekelijk gevoel. Iets klopt er niet. Deze ruimte geeft je de tijd om na te denken en 
te zien wat er aan de hand is. Komen de martelaren ooit in de hemel?

Moghaddam laat in haar installaties het contrast tussen de man en de vrouw zien. 
De traditie van Iran maakt een vrouw tot een tweederangsburger, maar zij vindt 
hierin haar weg. Het werk toont de sociale en culturele traditie die deze verschillen 
tussen de man en vrouw bepalen. Dit is volgens haar onlosmakelijk verbonden 
met de schoonheid van de vrouw. De installaties zijn vaak levensgroot en daardoor 
confronterend. De werken zijn serieus en tonen ons de problematiek voor een vrouw 
uit een Islamitische cultuur zoals Iran.

Sara’s Paradise, 2009, installatie, formaat verschillend
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Tala Madani

Tala Madani geboren in 1981 in Teheran, woont sinds haar dertiende in Amerika. 
Zij ging naar Yale voor een mastergraad in politieke sociologie en heeft onlangs de 
Rijksacademie in Amsterdam afgerond. De stempel Iraanse kunstenaar is volgens 
Madani dan ook onvolledig. Ze zegt dat ze in Amerika veel heeft geleerd van de 
schilderkunst en ze voelt zich verbonden met veel plekken.32 De westerse invloed 
is duidelijk terug te zien in haar manier van schilderen. Ze schildert met een grove 
streek, waardoor haar werk soms meer op schetsen lijken dan op een eindproduct. 
Ze zegt dat ze dit expres doet om het te laten lijken alsof ze de beelden op het canvas 
heeft uitgeademd.33 Ze maakt geen gebruik van fotografisch referentiemateriaal of 
levende modellen. De geest levert geen overbodig materiaal, enkel het idee. Haar 
beelden komen vanuit haar intuïtie, waardoor ze achter zich probeert te laten wat ze 
weet. 

Een belangrijk thema in haar werk is de ontkrachting van het stereotype beeld 
van de man uit het Midden-Oosten. Zij toont kale mannen met grote baarden, 
die in atypische en onverwachte omstandigheden verkeren. Haar techniek is bijna 
kinderlijk en haar figuren zijn tot het absolute minimum gebracht, bijna plat op 
papier. Ze beeldt het af in zoete, verleidelijke pastelkleuren. Hiermee wordt ze vaak 
als krachtige provocerende Iraanse mannenhaatster gezien. Haar mannen worden 
geschilderd in ongebruikelijke omstandigheden. Ze laat ze zien in houdingen op 
humoristische momenten met een sinistere ondertoon. Ze zijn bezig met voetenspray, 
verjaardagstaarten, klysma’s, bevinden zich in vreemdsoortige homo-erotische 
situaties, ze vlechten elkaars baarden, wachten in stille groepjes of staren onderdanig 
voor zich uit in het decoratieve niets. Als toeschouwer krijg je medelijden met deze 
mannen. 

In haar werk zie je zowel associaties met haar kindertijd als met de actualiteit. Ze 
houdt ervan te denken over mannen als fenomeen. Uit nieuwsgierigheid is ze in 
ordinaire zaken geïnteresseerd. Het veroordelen van mannen heeft niet haar interesse, 
het gaat haar om massagedrag versus privégedrag. Als een kind van de Iraanse 
revolutie en getuige van vele voetbalwedstrijden, is ze geïntrigeerd door wat mensen 
kunnen doen in een massa en wat ze allemaal niet zouden doen. Ze zegt dat het 
weglaten van vrouwelijke karakters een duidelijke keus is. De vrouwelijke figuur is erg 
beladen met betekenissen en in geen daarvan is ze geïnteresseerd. Het toevoegen van 
borsten zorgt bijvoorbeeld dat de beelden een erotische lading krijgen. 

32 Kopsa M., ‘Begoochelde mannen: over de schilderkunst van Tala Madani’, Metropolis M (2009) 
nr.2  (april/mei) 2009 p. 39
33 Falconer M., ‘Tala Madani’, Art World (2008) nr 3 (Feb/Mar) p. 68
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In haar serie Taartmannen (2005-2006) zien wij mannen die verlangen naar taart, 
die een taart worden of die taart op zich hebben. Doordat Madani in Teheran op 
een verjaardagfeest van een zes jaar oud geworden jongetje was, bleef de taart haar 
intrigeren.34 Op het feestje was een groep zakenmannen aanwezig die elkaar advies 
gaven via een microfoon. Na dit feest ging ze naar haar atelier, maar het beeld van de 
taart op dit ongewone feest bleef haar bij. Voor haar gaat de taart over ouder worden, 
vernieuwing, uitblazen van de kaarsen, opblazen, marteling, fantasieën en verlangen. 
De taart staat daarbij symbool voor het mannelijk ego. Op Madani’s Cake head with 
Knife (2006) zien wij een behaarde man met een taart op zijn hoofd. Deze man heeft 
een mes in zijn handen die hij richting een kale man met een baard steekt. De man 
met de baard steekt geschrokken zijn handen in de lucht. Op de achtergrond hangen 
twee kleine schilderijen, waarschijnlijk een Ayatollah. Ondanks het serieuze tafereel 
is het ook humoristisch. De één heeft een taart op zijn hoofd en de andere man lijkt 
een soort luier aan te hebben. Ondanks de verwijzing naar het martelaarschap en de 
vergankelijkheid zorgt de cynische ondertoon voor een gevoel van medelijden met 
deze mannen. Madani lijkt hiermee geen boze feminist te willen zijn, ze zorgt ervoor 
dat wij gaan nadenken en wekt daarmee empathie op. 

34 Falconer 2008, p. 68-73

Pink Cake, 2008, olieverf op canvas, 40 x 30 cm. Diving in Cake, 2006, olieverf op canvas, 31 x 24 cm. 
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In Madani’s, Hanging with the Tiger (2008) hangt een man aan een strop die gemaakt 
is van de afgehakte staart van een tijger. Vlak achter hem is het spel galgje getekend. 
In deze benarde situatie probeert hij de strop naar beneden te duwen om niet te 
hangen. Madani is hier specifiek bezig met taal en met het woordspel galgje. Taal 
is macht en als je het niet begrijpt, dan hang je. Misschien verwijst het werk ook 
naar haar eigen taalbarrières. Ze kan Farsi, spreekt Engels en ging uiteindelijk naar 
Nederland voor de academie. Zij heeft zelf letterlijk kunnen ervaren hoe het is als je 
de taal van een land niet spreekt. Het is een universeel onderwerp en daarmee niet 
specifiek gericht op de mannen uit het Midden-Oosten. 

Met het afbeelden van mannen verwijst ze naar de patriarchale wereld, evenals in 
haar werk Fork in Tattoo (2008). Daar wordt een man met een tatoeage afgebeeld, 
waarachter een andere man met een vork in zijn tatoeage prikt. Op de achtergrond is 
nog net een man met een behaarde rug te zien die wegloopt. Het werk verwijst direct 
naar de hedendaagse machocultuur. De grotere werken van Madani laten vaak een 
groep mannen zien. In Holy Light (2006) is een groep biddende mannen geschilderd, 
waar een gele gloed overheen valt. Ze speelt hier in op een religieus ritueel. God’s 
weldaad wordt vaak uitgebeeld als een douche van goud. In Holy Light lijken de 
mannen meer te worden overstroomd door een gloed van urine, waardoor ze hun 
hoofd en ogen moeten bedekken.

Fork in Tattoo, 2008, olieverf op canvas, 31 x 23 cm. Hanging with the Tiger, 2008, olieverf op canvas, 31 x 24 cm. 
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In enkele schilderijen van Madani speelt ze met stijlfiguren uit de westerse 
schilderkunst. Zij gebruikt deze om commentaar te geven op nieuwe sociale 
ontwikkelingen. In het schilderij Smiley (2008) houden enkele figuren een smiley 
gezichtje, het vredessymbool van de jaren zeventig, voor hun eigen gezicht. De 
dun geschilderde blauwe en rode strepen doen denken aan de Amerikaanse 
minimalistische traditie en Jasper John Flag’s schilderijen. Het uitpuilende gezicht dat 
door de smiley heen breekt en de lijnen die veranderen in druppels, spelen met het 
falen van de ideologie. In dit schilderij zijn de manfiguren minder herkenbaar, omdat 
hun gezichten bedekt zijn. De man is enkel nog te herkennen aan de platte vierkante 
vorm van de lichamen.

In besprekingen van de tentoonstelling Unveiled: New Art form the middle East wordt 
haar werk er door critici uitgepikt en omschreven als ‘geweldig’. De verfstreken 
worden vergeleken met de kracht van een vlammenwerper.35 Madani vindt het 
dan ook belangrijk om je eigen grenzen en die van de maatschappij op te rekken, 
vooral nu het conservatisme overal regeert.36 Zij noemt niet alleen de Islamitische 
wereld, maar ook de muziek en televisie van zowel Amerika als Groot-Brittannië. 
Er is volgens haar sprake van een terugval in zelfgenoegzaamheid. Haar gevoel over 
wat vandaag de dag dominant is, in veel samenlevingen, speelt ook door in haar 
werk: bijvoorbeeld macho’s, het verlangen om elkaars gedrag te kopiëren, zelfs in 
absurde situaties of kuddegedrag. Zij lijkt een liberale kunstenaar te zijn. Waar andere 
kunstenaars voor vrezen, voert zij uit: homoseksualiteit in het Midden-Oosten en 
martelaren. Haar beelden zijn letterlijk een parodie op de mannelijkheid en lijken 
daarnaast te gaan over de paniek die zou ontstaan als er geen vrouwen meer zouden 
zijn. 

35 Kopsa 2009 p. 35
36 Kopsa 2009 p. 36

Smiley, olieverf op canvas, 122 x 122 cm. 2008Holy Light, Markeerstift en olieverf op canvas, 122 x 122 cm. 2006
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4. Thema’s vrouwelijke Iraanse diasporakunstenaars

De zojuist besproken vrouwelijke diasporakunstenaars vertonen duidelijke 
overeenkomsten. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste thema’s van de 
vrouwelijke diasporakunstenaars in kaart gebracht en beschreven. Aan de hand van de 
onderzochte kunstenaars valt te stellen dat er twee grote gemeenschappelijke thema’s 
aanwezig zijn: gender en de ‘Ander’. Deze thema’s zijn gebaseerd op de vrouwelijke 
diasporakunstenaars uit de meest recente uitgegeven boeken en tentoonstellings
catalogi. Het verschilt per besproken kunstenaar bij welk thema het zwaartepunt 
ligt en hoe het wordt uitgebeeld. Eerst zal nader in worden gegaan op gender en de 
invloed hiervan op hun werk. Daarna zal worden ingegaan op de ‘Ander’ en wordt 
nader toegelicht hoe dit thema in de kunst is verwerkt. Beide thema’s worden aan de 
feministen van nu uit het Westen gespiegeld en theoretisch toegelicht. Is de thematiek 
gelijk aan of verschillend van het Westen en is er een verschil in de uiting van de 
thematiek ten opzichte van de generatie waar de kunstenaars uit komen.

Gender 

Simone de Beauvoir stelde in de jaren zestig ‘On ne naît pas femme, on le devient’. Dat 
betekent dat je als vrouw niet wordt geboren, maar dat je tot vrouw wordt gemaakt. 
Haar uitspraak is de essentie van de kunst van de Iraanse diasporakunstenaars. Zij 
zijn niet geïnteresseerd in sekseverschillen, maar in de politieke, sociale en culturele 
constructies verbonden aan een bepaald geslacht, die deze verschillen in Iran 
veroorzaakt. Ze verwijzen met hun kunstwerken naar eigenschappen die typisch 
mannelijk of vrouwelijk kunnen zijn en verwijzen daarmee naar de sociale verschillen 
die zijn aangeleerd, die met de tijd kunnen veranderen en die binnen culturen 
sterk kunnen variëren. Met andere woorden: de kunstenaars tonen gender. Door 
het theocratische Iran is de Iraanse vrouw, in de sociale en culturele constructie, 
een tweederangsburger. Hierdoor ondervindt zij grote belemmeringen. Vanuit de 
Koran worden de wetten en regels in het land bepaald. De sekseverschillen die 
daaruit ontstaan zijn niet biologisch bepaald, maar door de culturele en politieke 
omstandigheden zo geworden. De vrouw zit hierin vast en de kunstenaars brengen dit 
aan het licht.

Madani toont in een grove schetsmatige streek het thema gender aan de hand van 
religie. Haar culturele achtergrond drukt een belangrijke stempel op de manier 
waarop ze deze wereld vormgeeft. Zij schildert mannen uit het Midden-Oosten 
in onverwachte situaties. Zij ontkracht hiermee het stereotype van de Islamitische 
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man. Tezamen vormen deze beelden een stripverhaal van de Islamitische patriarchale 
wereld. Enkel de vrouw is veilig bij haar. Zij beeldt hen niet af, dit zou volgens 
haar een andere lading aan haar werk geven; een lading waarna zij niet op zoek 
is. Verder hangen er in haar schilderijen vaak kleine schilderingen van Ayatollahs. 
Ze verwijst hiermee naar een wereld waar door religieuze en culturele constructies 
de genderverschillen immens groot zijn. Madani zegt zelf dat haar werk geen 
commentaar op het systeem van Iran is, maar dat vanuit een nieuwsgierige fantasie en 
vooral vanuit verlangen producten maakt. 37

Neshat is sterk in haar Islamitische symboliek. Zij toont ons stereotype Islamieten 
door middel van behaarde mannen en vrouwen in zwarte chadors. De chador die ze 
in haar werk gebruikt is voor haar een herkenbaar symbool geworden van religieuze 
onderdrukking. Zij wil geen commentaar op de chador geven, maar slechts door 
middel van de Islamitische chador het verschil in gender tonen. Zij beeldt niet alleen 
mensen uit het Midden-Oosten, maar expliciet Islamieten af. Zij verwijst daarnaast 
vaak naar de ‘gescheiden sekse’ cultuur. Mannen en vrouwen worden in haar werk 
vaak letterlijk gescheiden getoond. Zelfs de muziek die zij gebruikt, verwijst naar de 
muziek in Iran. Haar beelden tonen ons de genderverschillen die door de cultuur en 
religie zijn ontstaan en de oplossing die de Islamitische vrouw zoekt. Vrouwen mogen 
namelijk wel aanwezig zijn in het openbare leven, in de mannenwereld, maar moeten 
onzichtbaar blijven omdat die aanwezigheid problematisch is.

Moghaddam gebruikt in haar installaties vormen die wij met mannelijkheid of 
vrouwelijkheid associëren. Ze toont het gevecht van vrouwen met de culturele 
waarden die in het dagelijks leven zitten verweven. In haar installaties gebruikt zij 
vrouwenhaar als symbool voor de schoonheid van de vrouw. Zij laat zien dat de 
schoonheid van de vrouw onlosmakelijk is verbonden met de culturele waarden en 
beperkingen. Het lijkt haar hier niet alleen om de Islamitische vrouw te gaan, maar 
om alle vrouwen ongeacht hun achtergrond. Omdat het haar van de Islamitische 
vrouw alleen binnenshuis getoond mag worden, zal het beeld in Islamitische landen 
krachtiger werken. Moghaddam laat net als Neshat zien, dat ondanks de beperkingen 
die culturele waarden een vrouw kunnen opleggen, ze haar eigen weg vindt. 

Forouhar laat het thema gender niet alleen aan de hand van culturele waarden en 
religie zien, maar ook aan de hand van de politiek. Zij geeft commentaar op de 
bureaucratie en het politieke en totalitaire systeem van Iran. Evenals haar vermoorde 
ouders vindt Forouhar dat religie en staat gescheiden moeten zijn. Door middel van 
haar kunstwerken wijst zij ons op de problemen en de verwikkelingen waarin je kunt 

37 Falconer 2008 p. 68-73
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geraken, indien van een dergelijke scheiding geen sprake is. Forouhar is een krachtige 
vrouw die eeuwig door zal gaan om het systeem van Iran aan de kaak te stellen. In 
haar werk Blind Spot komt het thema gender het duidelijkste naar voren. Forouhar 
gebruikt evenals Neshat de chador als sterke Islamitische symboliek. De chador 
behoort de schoonheid van de vrouw te beschermen, maar in de chador van Blind 
Spot zit een man verborgen. Het werk toont ons dat de nieuwe generatie mannen 
anders is en anders denkt dan de oudere generaties mannen in Iran. Niet alleen de 
vrouw zit vast aan opgelegde Islamitische politieke structuren; ook de hedendaagse 
man zit hierin gevangen.

De Iraanse diasporakunstenaars voelen zich geen feministen. Toch zijn er verbanden 
met de feministen van de jaren zeventig en negentig te leggen. De genderverschillen 
worden opnieuw door de Iraanse kunstenaars op de agenda gezet. Voor de westerse 
feministen van het heden is dit minder van belang. Zij leggen de nadruk vooral 
op de gewenste schoonheidsidealen die de maatschappij beheersen. Bijvoorbeeld 
de zusjes Liesbeth en Angeliek van Raeven, die beiden aan de stoornis anorexia 
lijden. Zij maken films waarin het spel van wel en niet eten te zien is. Het gaat in 
hun films niet om gender en het vrouw-zijn, maar om de invloed van reclame en 
het slanke schoonheidsideaal op het vrouw-zijn. Als de diasporakunstenaars naar 
schoonheid verwijzen, dan is het enkel om het stereotype vrouw te versterken. 
De diasporakunstenaars lijken een stap terug in de tijd te doen ten opzichte van 
de westerse vrouw. Zij zijn nog verwikkeld in een strijd voor gelijke rechten voor 
mannen en vrouwen, evenals de feministen van de jaren zeventig. De Beauvoir 
schreef in haar boek De tweede sekse (1965) dat vrouwen lieten zien dat ze hun 
tweederangspositie en hun beperkte mogelijkheden eigen gemaakt hebben. Uit 
hun keuzes zou blijken dat ze zich over het algemeen in hun rol schikten. Dit was 
onder andere te zien in hun huwelijk en (lesbische) seksualiteit. Veel Iraniërs lijken 
de politieke situatie in Iran en hun rol ook te accepteren en hun eigen weg in de 
politieke constructie van het land te vinden. Zelfs de kunstenaars beweren dat ze over 
het algemeen geen commentaar op hun land willen geven, maar enkel de gevolgen 
van de constructie aan het licht willen brengen. De kunstenaars lijken daarmee 
bijzonder gevoelig te zijn voor hun omgeving en onevenwichtigheden. Neshat en 
Moghaddam laten de dualiteit zien die plaats vindt in een vrouw die vast zit in 
een patriarchale wereld. Aan de ene kant probeert ze hieruit te ontvluchten en aan 
de andere kant tolereert ze deze patriarchale constructie, opgelegd door politiek 
en religie; soms op een overgevoelige en dramatische manier. Forouhar toont de 
problemen van een land met een totalitair systeem. Zij toont de constructies die 
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daaruit ontstaan waaruit je kunt ontsnappen of in vast kan komen te zitten. Forouhar 
is de enige die zich een feminist noemt en openlijk commentaar op Iran geeft. Zij is 
de herboren Dolle Mina die oneindig doorzet om problemen van Iran aan de kaak 
te stellen. De jongste kunstenaar Madani laat zien wat volgens haar vandaag de dag 
dominant is. Madani werkt deconstructief. Zij pelt de Islamitische stereotype macho 
man af, waardoor er een lachwekkende homo-erotische Islamiet over blijft. Wij 
worden daardoor geconfronteerd met de maakbaarheid van onder andere kennis, 
waarheid en cultuur. 

Er zijn geen universele waarden voor sekse. Deze worden onder andere bepaald door 
religie, historische en culturele waarden. Buiten dat de kunstenaars de toeschouwer 
aan het nadenken zetten en confronteren met vooroordelen, zijn ze bezig met de 
politiek. In de jaren zeventig was de slogan van feministen The Personal is Political.38 
Het betekende een afwijzing van de gescheiden omstandigheden bepaald door 
traditie. Veel van de belemmeringen die vrouwen voelden en ondergingen waren 
niet biologisch bepaald. De traditionele omschrijving was in realiteit erger voor 
de vrouwen dan de omschrijving. Het streven van de feministen was daarom het 
persoonlijke gelijk te stellen aan het politieke. Dit was revolutionair voor de jaren 
zeventig. Het opende een pad voor creatieve actie van vrouwen in de maatschappij. 
In de jaren negentig werd deze slogan op een bijna tegenovergestelde manier 
benaderd. De slogan stond toen voor de hedendaagse cynische doctrine. Er zouden 
geen sociale en externe geschreven rollen en betekenissen zijn. Het persoonlijke was 
enkel het politieke. De Iraanse vrouwen uiten zich minder stellig dan de feministen 
van de jaren zeventig en negentig. Forouhar is degene van de vier kunstenaars in 
deze scriptie die zich het duidelijkste uit als politiek kunstenaar. Zij toont letterlijk 
dat het persoonlijke politiek is. Zij laat de belemmeringen zien die ontstaan door 
het totalitaire systeem in Iran. Hierdoor ontstaat een bureaucratische constructie 
omgeven door religieuze normen en waarden. Niet alle kunstenaars vinden dat de 
kunst politiek beladen moet zijn. Neshat vindt bijvoorbeeld dat kunst niet mag 
worden ingezet als instrument voor politieke propaganda of provocatie. 

De eerste golf westerse feministen streden enkel voor hun kiesrecht en gelijkheid. 
Deze basis moest goed zijn om daarna de sociale en culturele situaties te kunnen 
veranderen. Voor de Iraanse vrouwen geldt dat er grote politieke veranderingen plaats 
moeten vinden om uit de politieke structuur van Iran te komen, Pas daarna is de 
tijd rijp voor een tweede ‘feministische’ golf om de sociale en culturele constructies 
te kunnen veranderen. Ze kunnen nu niet in Iran hun echte ‘ik’ laten zien, omdat 
ze vastzitten in de politieke en religieuze tradities. Deze beperkingen zijn verre 

38 Broude N., Garrard M.D., ‘Introduction: Feminism and Art in the Twentieth Century’ in: Broude 
N.  e.a., The power of feminist Art: The American movement of the 1970’s History and Impact, New 
York  1994, p. 29
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van biologisch. De diasporavrouw weet uit ervaring hoe het is om in een land 
met deze beperkingen te leven. Daarbij kunnen zij misschien juist van een afstand 
deze ongelijkheden beter analyseren dan kunstenaars die nog in Iran wonen. De 
diasporakunstenaars balanceren op de grens van wat kan. Voor ons westerlingen 
zijn de onderwerpen van de werken al aangrijpend. Voor een Islamitisch land is 
de impact helemaal groot. Toch is de boodschap van de werken breder dan alleen 
kritiek op Islamitische landen. Over de gehele wereld zijn er genderverschillen, die 
zowel cultureel als sociaal bepaald zijn. De werken zetten iedere toeschouwer aan het 
denken. 

Voor de kunstenaars is het ingewikkeld om veilig naar Iran terug te keren. Forouhar 
heeft het geprobeerd, maar kon na veel moeite pas weer weg uit Iran. Veel Iraanse 
vrouwen, die misschien al in hun lot berusten, zullen hen als helden zien. Dat geeft 
misschien al aan hoe actueel het thema gender is. De kunstenaars strijden, ondanks 
dat enkelen het zelf ontkennen, van een afstand voor gelijkheid in hun land, net als 
de eerdere westerse feministen.  

De Ander

De dualiteit tussen de ‘Zelf ’ en de ‘Ander’ is fundamenteel in menselijk denken en 
doen. De Beauvoir noemt de vrouw ook wel de ‘historische Ander’ van de man, 
omdat het sekseverschil nooit anders is geweest. 39 Zij laat zien dat de positie van 
vrouwen, een situatie is die als een natuurlijke situatie gepercipieerd wordt. De 
vrouw wordt gezien als het negatieve, het niet-essentiële ten opzichte van mannen, 
die als het neutrale en positieve, het essentiële naar voren komen. De vrouw wordt 
in deze situatie als de ‘Ander’ gezien. De diasporavrouw is de ‘Ander’, namelijk 
de Islamitische vrouw ten opzichte van de blanke westerse man; de ‘Zelf ’. In het 
werk van deze vrouwen komt, eigenlijk vanzelfsprekend, hun culturele achtergrond 
duidelijk tot uiting. Je kunt jezelf niet ontdoen van je opvoeding en culturele 
achtergrond. In de kunst bij de diasporakunstenaars komt dit op meerdere manieren 
tot uiting; bijvoorbeeld aan de hand van gebruik van symboliek, zoals de chador en 
het gebruik van kalligrafie. In de conservatieve tijden van Iran werd veel waarde aan 
traditie gehecht. Dit werd in de kunst onder andere geuit door terug te gaan naar 
eeuwenoude tradities. Door de geschiedenis heen is kalligrafie verweven met de kunst 
van Iraanse kunstenaars, zoals bij de Saqqakhanehbeweging van de jaren vijftig. Ook 
bij de hedendaagse kunstenaar zien wij dit terug, zowel bij het regimeondersteunende 
kunst als de kunst die de nadelige gevolgen van het regime blootleggen. In 
het werk van Neshat en Forouhar speelt dit de belangrijkste rol. Zij gebruiken 

39 I. van der Tuin, ‘Feminisme als strijdtoneel: Simone Beauvoir en de geschiedenis van het 
feminisme.’, in: R. Buikema e.a., Gender in media kunst en cultuur, Bussum 2007, p. 24
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kalligrafieteksten in het Perzische Farsi. Dit is onherkenbaar voor een westerling. De 
kalligrafieteksten worden daardoor ornamenten die staan voor de ‘Ander’. Aan de ene 
kant verwijst het naar de Islam en de ‘Ander’ en aan de andere kant naar onze angst 
voor het fundamentalisme. Waarschijnlijk is dit niet de intentie van de kunstenaars 
geweest. Als wij de teksten echter ontcijferen, verwijzen deze vaak letterlijk naar 
de ingewikkelde bureaucratie of het totalitaire regime van Iran. De westerling 
heeft het met de associatie naar het fundamentalisme het niet geheel onjuist, maar 
wordt hiermee deels geconfronteerd met zijn eigen angsten voor de Islam en zijn 
vooroordelen. 

Neshat maakt van kalligrafisch geschreven gedichten van een feministische dichteres 
symbolen voor de onderdrukking van de vrouw en verwijst naar de ‘Ander’, zoals in 
haar serie Women of Allah. Zij weet dat de toeschouwer de teksten niet kan lezen, 
dat is voor haar ook niet essentieel. Zij wil de toeschouwer tot nadenken aanzetten. 
Krachtig in de werken is dat het teksten van een feministische dichteres zijn. 
Doordat er ook nog een vrouw is die een loper op je richt, zien wij een feminist die 
commentaar geeft op het regime. Of is het een fundamentele extremist? Kalligrafie 
is niet het enige symbool voor de ‘Ander’ die zij gebruikt, maar ook het gebruik van 
de chador. Het symbool voor onderdrukking. Zij wil laten zien dat de werkelijkheid 
in het land complexer is dan dat vanuit het Westen voor te stellen is. Zowel de 
Islamitische man wordt hier als de ’Zelf ’ ten opzichte van de Islamitische vrouw 
getoond, maar ook de westerse toeschouwer wordt de ‘Zelf ’ ten opzichte van de foto 
of film met de getoonde ‘Ander’.

Forouhar heeft in haar Written Rooms het in kalligrafie geschreven Farsi tot een 
ornament gemaakt. Zij wil in dit werk haar verlangen naar het thuisland laten 
zien en tegelijkertijd haar angst voor de Islam. Zij creëert een ruimte waarin wij 
worden geconfronteerd met de ‘Ander’. De teksten zijn esthetisch in een white cube 
gepresenteerd. Het zet de toeschouwer aan het denken: wat zou er staan en waarom 
in deze witte ruimte? Forouhar heeft geen duidelijke boodschap met haar teksten. 
Iemand die het Farsi kan lezen zou het bijna niet kunnen volgen, omdat het enkel 
fragmenten zijn en de teksten vervormd zijn. De betekenis van de tekst geven geen 
diepere achtergrond zoals bij het werk van Neshat. Forouhar verwijst enkel naar haar 
thuisland ‘de Perzische cultuur’ en de relatie van zichzelf tot dit thuisland. Daarnaast 
wordt je als toeschouwer geconfronteerd met de duidelijke beeldtaal. Door iets in het 
Farsi en kalligrafie te schrijven, associëren wij het direct met het onbekende. Voor 
ons zal niet duidelijk zijn dat zij Iraanse is. Het zou iedereen uit het Midden-Oosten 
kunnen zijn. Juist de neiging om iedere vreemdeling met dezelfde kenmerken tot 
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één groep te scharen, interesseert haar. Het bestuderen van deze constructie over 
identiteit en realiteit is de focus van haar werk. Je wordt in haar ruimtes omgeven 
door het onbekende en het verlangen om te weten wat er staat. Gezien de angst voor 
het fundamentalisme zouden wij westerlingen kunnen denken dat het een tekst uit 
de koran is, maar met de wetenschap dat de kunstenares tegen het regime van Iran is, 
wordt dit weerlegd. Het is duidelijk dat in de werken van Neshat en Forouhar beeld 
sterker is dan taal. Alleen al door de tekst in het Farsi te schrijven, weten wij dat het 
verwijst naar het Midden-Oosten: de ‘Ander’.

Madani verwijst in haar werk op een andere manier naar de ‘Ander’. Het zijn 
geen vrouwelijke Islamitische ‘Ander’, maar mannen uit het Midden-Oosten met 
stoppelbaarden en een donker uiterlijk. Haar werken zouden een totaal andere lading 
hebben als er westerse blanke mannen zouden staan. De attributen die ze de mannen 
uit het Midden-Oosten geeft en de situaties waarin zij ze afbeeldt zouden een andere 
betekenis krijgen. Juist door de mannen uit het Midden-Oosten af te beelden met 
pistolen, of in homo-erotische houdingen, raakt het ons. Een dergelijke man met 
een pistool associëren wij met een fundamentalist. Homo’s worden in het Midden-
Oosten verafschuwd en zijn absoluut verboden. Madani geeft duidelijk commentaar 
op het patriarchaat via een deconstructie van de Islamitische machoman. Ze windt 
er geen doekjes om. Haar boodschappen zijn niet verborgen, maar communiceren 
luid en duidelijk. Zij rekt letterlijk de grenzen van de conservatieve maatschappij op. 
Door de serieuze onderwerpen op een kinderlijke manier te schilderen en mannen 
in onhandige situaties te tonen, werkt het op de lachspieren. De toeschouwer wordt 
geconfronteerd met zijn eigen vooroordelen.

De laatste kunstenaar Moghaddam verwijst minder duidelijk naar de ‘Ander’. Haar 
werk is universeler en lijkt niet alleen van toepassing op Islamieten of het Midden-
Oosten te zijn. Toch wil zij via abstracte vormen met haar installaties verwijzen naar 
het patriarchaat van Iran en de constructie waar ze beiden in vast zitten. De vrouw 
zit vast in een cultureel systeem dat al eeuwenlang bestaat. De vrouw tolereert dit 
de ene keer en een andere keer probeert zij het te ontvluchten en is daarmee de 
‘historische Ander’. Wetende dat zij Iraanse is en door het gebruik van voornamelijk 
donker haar, zou dit met het Midden-Oosten geassocieerd kunnen worden. Het beeld 
wordt daardoor sterker, omdat de vrouwen in het Midden-Oosten en voornamelijk 
in Iran meer in culturele structuren verwikkeld zijn dan in het Westen. Deze 
culturele structuren uit het Midden-Oosten legt Moghaddam niet duidelijk aan het 
oppervlakte. Evenals in haar laatste werk refereert zij niet duidelijk aan de Iran - Irak 
oorlog en de levens die het heeft gekost. Niets van dit werk refereert specifiek aan 
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deze oorlog. Het is van toepassing op iedere oorlog waar bloed vloeit. Dit geldt ook 
voor haar andere werk. De ‘Ander’ is aanwezig bij Moghaddam, maar bevindt zich ten 
opzichte van het thema gender op de achtergrond.

Alleen Moghaddam verwijst summier naar de ‘Ander’ ten opzichte van de andere 
drie kunstenaars. Zij is de enige van de kunstenaars die deels nog in Teheran woont. 
Misschien zijn de andere kunstenaars meer verwesterd. De kunstenaars zijn uiterlijk 
gezien van een andere cultuur, maar van binnen waarschijnlijk meer Amerikaans, 
Duits of Nederlands geworden. Bij hun vindt als logisch gevolg een duidelijk gevecht 
van identiteit plaats. Je eigen culturele achtergrond blijf je altijd bij je dragen. Een 
reden waarom zij zo goed met de beeldtaal van de ‘Ander’ weten om te gaan, is dat zij 
van een afstand kunnen waarnemen. Hun verwijzingen zijn duidelijk en herkenbaar 
voor het Westen. Zij doen uitspraken over sekseverschillen, religie en het totalitaire 
systeem van Iran of stellen het slechts aan de kaak. Zij accepteren het huidige Iran 
niet. 
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5. Oriëntalisme

De kunstenaars lijken ten onder te gaan aan het in 1978 geformuleerde oriëntalisme 
van de filosoof Edward Said. De diasporakunstenaars wonen niet meer in Iran en 
zijn (onbewust) beïnvloed door de cultuur waarin ze nu leven, het westerse. Dit 
heeft invloed op de manier waarop zij naar hun eigen cultuur en de door hun 
geproduceerde kunst kunnen kijken. Said stelt over het Oriëntalisme ‘… the Oriental 
is depicted as something one judges (as in a court of law), something one studies and 
depict (as in curriculum). Something one disciplines (as in a school or prison), something 
one illustrates (as in a zoological manual). The point is that in each of these cases the 
Oriental is contained and represented by dominating frameworks.’40 De werken van de 
diasporakunstenaars versterken ons westerse beeld van de ‘Ander’, het oosten. De 
afgebeelde zwarte chadors, door Forouhar en Neshat, worden al meer dan honderd 
jaar niet meer door alle Iraanse vrouwen gedragen. De moderne Iraanse vrouw draagt 
gekleurde hoofddoeken, ze zoeken de grens met hun kleding op. De hoofddoek hangt 
zo ver mogelijk naar achteren, waardoor hun haar deels zichtbaar wordt. Ondanks 
dat Neshat zelf zegt zich meer verbonden te voelen met de Iraanse vrouw vertoont zij 
bijzonder veel trekken van de Amerikaanse vrouw.41 Ze woont sinds haar zeventiende 
niet meer in Iran, maar in Amerika en heeft inmiddels de ‘American dream’ bereikt 
met haar daverend succes. In haar werk laat ze een symboliek zien die vol clichés zit. 
Forouhar woont ook al jaren niet meer in Iran. Haar zwarte chador in haar werk 
Blind Spot is deels verleden tijd. Het werk laat evenals Neshat een bombastische 
symboliek zien en verergert een negatief en generaliserend beeld over het Oosten. 
Edward Said heeft in zijn beroemde boek Oriëntalisme (1978) aangetoond dat dit 
fataal is voor het begrip van de Arabische cultuur. 

Ook het Westen zelf is schuldig aan oriëntalisme. De culturele achtergrond 
wordt door het Westen geprojecteerd op een multiculturele kunstenaar. Voor de 
multiculturele kunstenaar is het dan ook een grote uitdaging om universeel werk 
te maken. Dit werk wordt vanuit westers oogpunt echter vaak niet begrepen. Zoals 
de bestempeling van Neshat haar werk als commentaar op de onderdrukking van 
de vrouw. Veel vrouwen in Iran accepteren hun rol en ervaren deze rol niet als 
onderdrukking. Wij projecteren ons westers beeld op zowel de Iraanse vrouwen 
als de Iraans vrouwelijke kunstenaars. Ook haar serie van sierlijk gewapende 
moslimvrouwen werden in het Westen vaak verkeerd begrepen. Ze werden als 
regelrecht protest van de Islamitische revolutie gezien of door anderen als een 
verdediging van de revolutie.42 Neshat zegt zelf dat ze geen politiek statement wilde 
maken. Ze probeerde de foto’s lyrisch en poëtisch te maken, zodat ze vragen zouden 

40 Sais E. W., Orientalism, New York 1979, p.40
41 Wesseling J.,’Zwelgen in oosters exotisme’, NRC, Cultureel Supplement 10 februari 2006, p. 25
42 Heytin, L., ‘Voorzichtig oogcontact’, NRC, Cultureel Supplement 30 juni 2000
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oproepen. Dertien jaar geleden, toen Forouhar net in Duitsland woonde, werd zij 
naar eigen zeggen enkel als de persoon Parastou Forouhar gezien.43 Door de lange 
samenwerking met westerse collega’s is zij Iraniër geworden. Deze kracht tot etnische 
identificatie heeft een grote invloed op haar persoonlijke en artistieke uiting gehad. 
Politieke correctheid en democratie is voelbaar in haar dagelijks leven. Als gevolg 
probeert zij met haar werk het conflict van de misplaatstheid en de veranderende 
betekenis van de etnische identificatie te destilleren. Haar persoonlijke disconnectie 
met de ‘Zelf ’ en ‘Ander’ is nu verergerd door de sociaal politieke situatie van de 
wereld. Vreemdelingen zijn geïdentificeerd met gelijkende kenmerken, terwijl ze een 
verschillende achtergrond hebben. 

Madani is de enige die ons duidelijk met onze eigen neiging tot het oriëntalisme 
confronteert. Haar werk komt minder beladen over dan dat van de andere 
kunstenaars. Haar onderwerp toont het tegenovergestelde van wat wordt verwacht 
van mannen uit het Midden-Oosten. Zij maakt een parodie op de stereotype ‘Ander’ 
door lachwekkende en stuntelige fundamentalisten in pastelkleurige homo-erotische 
situaties te tonen. Zij laat de mannen juist doen wat in Iran is verboden of drijft er 
de spot mee. Zij drijft daarmee ook de spot met ons geprojecteerde beeld van het 
Midden-Oosten. Zij stelt niet alleen het patriarchaat aan de kaak, maar ook onze 
neiging tot generalisatie. Misschien heeft zij een frissere kijk op het Midden-Oosten 
dan de andere diasporakunstenaars, omdat zij verder van de revolutie vandaan staat. 
Zij ziet enkel de gevolgen van de revolutie in Iran en toont ons een paradoxale wereld. 
Zij durft over de clichés te gaan; zij is vernieuwend en verfrissend. Deze provocerende 
kunst kennen wij niet van de oudere generaties diasporakunstenaars, daarom is juist 
haar beeldtaal zo krachtig. 

De diasporakunstenaars hebben dezelfde thema’s, omdat dit is wat het Westen 
wil zien. Daarnaast hebben de kunstenaars deels een Westerse opvatting over 
Iran, omdat zij een groot deel van hun opvoeding in het Westen hebben genoten. 
De belangstelling naar deze Iraanse kunstenaars stijgt. In Nijmegen wordt 
promotieonderzoek gedaan. Daarnaast is de conservator Feri Daftari bezig met 
een boek over de Iraanse kunstenaars. Er zijn de afgelopen twee jaar meerdere 
tentoonstellingen geweest over kunstenaars uit Iran en het Midden-Oosten. 
Opvallend aan de gepresenteerde kunstenaars is dat zij allemaal ons beeld van het 
Midden-Oosten versterken. Hierdoor lijkt het of alle Iraanse kunstenaars zich met 
de ‘Ander’ bezig houden. Het kan echter óók zijn dat het Westen dit beeld creëert 
door de keuze van de getoonde kunstenaars in de literatuur en de tentoonstellingen. 
Één van de oorzaken voor het tonen van werk met de thema ‘gender’ en de ‘Ander’ 

43 Forouhar, P. 2006, p.66
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van de diasporakunstenaars, komt voort uit de angst voor fundamentalisten die 
is ontstaan door de aanslagen van elf september. De kranten staan vol over dit 
onderwerp en extreemrechts krijgt steeds meer aanhangers. De Islam wordt door 
de westerling totaal niet begrepen en al snel met de aanslagen geassocieerd. Zeker 
de politieke situatie van Iran, waar de religie de politiek beheerst. Deze situatie is 
vanuit het Westen niet te bevatten. De onbekende, de diasporakunstenaar, trekt 
de aandacht. Zij spelen bewust of onbewust op onze westerse interesse in. Juist zij 
kunnen zich zonder beperkingen uiten over de situatie in Iran aan de hand van eigen 
ervaringen en tonen ons hoe complex het leven in Iran is. Doordat ze vaak zelf niet 
meer terug willen naar Iran, worden ze langzaamaan zelf een westerling. Alle vier de 
kunstenaars dragen in het Westen bijvoorbeeld geen hoofddoek meer. De Iraanse 
kunstenaar kan zich hier ontdoen van de traditie uit eigen land. Madani zegt dat haar 
tekort wordt gedaan om haar enkel Iraanse te noemen, omdat het Westen een grote 
invloed heeft gehad op haar leven. Zowel in haar manier van leven als in haar manier 
van schilderen. Het Westen zal moeten accepteren dat de samenleving een mix van 
culturen aan het worden is. Vanuit dit oogpunt valt er bijna niet te spreken over 
een afgebakende ‘Ander’, nu deze transformeert in de ‘Zelf ’. De Iraanse kunstenaars 
staan hier tussen in; zij zijn de ‘globalisten’. Het is dit keer niet het blikje Coca Cola 
dat overal te koop is, maar een cultuur die je overal via de kunst tegenkomt. Dit is 
precies wat wij westerlingen willen zien. Hun kunst is het product dat voortkomt uit 
een gemixte culturele identiteit. De kunst toont ons stereotypen en stelt onze neiging 
tot generalisatie aan de kaak. Wij worden geconfronteerd met de maakbaarheid van 
onder andere kennis, waarheid en cultuur. 
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6. Conclusie

De auteurs Keshmirshekan en Amirsadeghi zijn de enigen die een duidelijke analyse 
van de hedendaagse Iraanse kunstenaars hebben gemaakt. Hun geluid is duidelijk. 
De kunstenaars zijn gevoelig voor hun omgeving en de gevolgen van de sociale en 
culturele belemmeringen na de revolutie in Iran. 44 Zoals Neshat zegt was ze geschokt 
en beangstigd toen ze weer terug kwam in Iran. Voor haar was dit de reden om 
daar uiting aan te geven.45 De diasporakunstenaars zijn volgens Amirsadeghi niet 
bang om te experimenteren, dikwijls zoeken ze de grens van de mogelijkheden op 
sociaal, cultureel, politiek en religieus gebied op.46 Dit is duidelijk van toepassing 
op de jongere generatie kunstenaars zoals Madani. Zij vindt het belangrijk om de 
eigen grenzen en die van de maatschappij op te rekken, vooral nu het conservatisme 
overal regeert.47 Zij ziet niet alleen de Islamitische wereld als conservatief, maar 
ook bijvoorbeeld het soort muziek en het soort televisie van zowel Amerika als 
Groot-Brittannië. Daarnaast stelt Amirsadeghi dat de hedendaagse kunstenaars 
met iconoclastische interpretaties reageren op het paradoxale leven in Iran. Als 
voorbeeld noemt zij de vrouwelijke kunstenaars die kritiek geven op de rol van de 
vrouw in de hedendaagse Iraanse maatschappij. Deze kritiek is exact een kritiek 
die de hedendaagse vrouwelijke diasporakunst ons wil tonen. De beweringen van 
Keshmirshekan en Amirsadeghi zijn juist. Allebei zijn ze hierop niet verder ingegaan 
en hebben geen bewering over de thematiek van de diasporakunstenaars gedaan. 

Deze thesis begon met de vraag: Wat zijn de belangrijkste overeenkomstige thema’s 
van de vrouwelijk Iraanse diasporakunstenaars? In deze thesis wordt aangetoond dat 
de diasporakunstenaars zich vooral richten op de ‘Ander’ en gender. Mijn mening 
is dat in hun kunstwerken een sterk statement is verweven ten opzichte van deze 
thematiek en de persoonlijke en sociale observaties. Er is geprobeerd aan te geven dat 
er meer redenen voor deze thematiek zijn dan enkel de sociale gevoeligheid van de 
kunstenaars. De thematiek kan zijn ontstaan uit de interesse van het Westen in het 
Midden-Oosten en de Islam en daarbij een bevestiging van het beeld dat men hier 
van heeft. De kunstenaars spelen hier bewust of onbewust op in. Daarbij bekijken de 
kunstenaars inmiddels zelf met een verwesterde blik naar hun land van afkomst. Hun 
product is een mix van deze culturen geworden, een paradoxaal product dat reageert 
op een paradoxaal land, Iran.

44 Keshmirshekan 2009, p. 31-36
45 Heytin 2000
46 Amirsadeghi 2009, p. 7-8
47 Kopsa 2009 p. 36



48 49

Gender

Gender is een thema dat te zien bij alle diasporakunstenaars. Het thema is 
overduidelijk aanwezig voor iedere vrouw in Iran. De vrouw wordt daar als 
tweederangsburger gezien en heeft daardoor andere rechten en plichten dan een 
man. Door de theocratie in Iran is er een constructie in het land ontstaan waar 
iedereen zich aan dient te houden. Het is deel geworden van het vrouwelijke 
zelfbegrip. Houdt een vrouw zich er niet aan, dan riskeert ze bijvoorbeeld een 
gevangenisstraf. De diasporakunstenaars laten ons zien hoe complex het leven in 
die maatschappij is. Daarnaast tonen ze ons ook dat ondanks de beperkingen, de 
vrouw haar eigen weg vindt en het lot in eigen hand neemt. De meeste kunstenaars 
willen geen feminist zijn, ondanks dat er een verwantschap mee is. Allereerst doordat 
de diasporakunstenaars op komen voor de achtergestelde positie van de vrouw. De 
kunstenaars verwoorden dit echter zelf niet zo. Madani wil wel de grenzen van de 
maatschappij oprekken, maar laat dit voornamelijk zien door een deconstructie van 
de macho man. Zij toont aan de hand van mannen uit het Midden-Oosten een 
tot aan de grond afgebouwd patriarchaat. De andere kunstenaars gebruiken vooral 
symboliek voor het man – vrouw contrast. Hun boodschap ligt minder dicht aan de 
oppervlakte. Forouhar en Neshat gebruiken de chador als een herkenbaar symbool 
van de religieuze onderdrukking. Moghaddam gebruikt vormen, die symbool 
staan voor de man, het patriarchaat, en de vrouw. De tweede verwantschap met de 
eerdere westerse feministen van de jaren zeventig en negentig is de politiek verweven 
statements in de kunst. The Personal is the Political was het credo. In Iran lijkt dit nog 
meer van toepassing dan in die tijden, omdat het politieke letterlijk het persoonlijke 
is. Voor een vrouw in Iran staat precies beschreven in de wet, sharia, hoe je over straat 
moet en wat je verwacht wordt te dragen. Dit heeft niks met biologische voorkeuren 
te maken. Forouhar is de enige kunstenaar die toegeeft dat zij politieke kunst maakt. 
Dit doet ze onder andere aan de hand van het tonen van ornamenten van het geweld. 
Dit staat symbool voor het Iraanse totalitaire systeem. De andere kunstenaars maken 
ook politiek getinte kunst. Ook zij stellen het totalitaire systeem aan de kaak. Zij 
willen zichzelf alleen niet als politiek kunstenaar bestempelen. Neshat stelt zelfs dat je 
kunst niet mag produceren voor politieke doeleinden of provocatie. 

De Ander

De kunstenaars overdrijven in hun Islamitische beeldtaal. Zij tonen de stereotype 
Islamiet na een beeld zoals deze in het Westen bestaat. Dit communiceert duidelijk, 
maar versterkt onze neiging tot generalisatie van het Midden-Oosten. Er zijn 
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meerdere redenen voor de stereotypering van deze thematiek. Allereerst bestaat er 
vanuit het Westen een interesse voor specifiek de kunstenaars met het thema de 
’Ander’. Tabatabai van Metropolis M. stelt dat deze interesse, vooral is gelegen in 
het contrast van de kunst ten opzichte van het beleid in het land.48 De westerling 
is geïntrigeerd door de Islam. Het staat ver van ons eigen leven vandaan en wij zijn 
er ook bang voor. De diasporakunstenaars spelen hier op in en raken hiermee onze 
multiculturele snaar. Zij tonen ons hun eigen ervaringen van hun thuisland en wij 
willen deze graag zien. Dit zou een reden kunnen zijn voor het gegeven dat wij vooral 
diasporakunstenaars met deze thematiek beschreven en tentoongesteld zien. De 
tweede oorzaak voor de sterke stereotype islamitische beeldtaal is de verwesterlijking 
van de diasporakunstenaar. Doordat zij vaak al jaren niet meer in Iran wonen of zijn 
geweest, zijn zij zelf verwesterd. Zij zien het Midden-Oosten door westerse ogen en 
hebben geen culturele belemmeringen meer in hun beeldtaal. De diasporakunstenaar 
overdrijft, maar communiceert daarmee duidelijk richting de toeschouwer. De 
kunstenaars confronteren ons met onze eigen vooroordelen, reageren op onze 
behoefte, maar zijn daarnaast zelf ook gevoelig voor de omstandigheden in hun 
thuisland. Hun werk versterkt onze neiging tot oriëntalisme. Dit werkt versterkend 
voor het imago van het Midden-Oosten, maar zet ons ook aan het denken. Ook wij 
voelen de onmacht van de Islamitische vrouw.

Slot

Er is in de kunst geen duidelijk generatieverschil te herkennen. De jongere generatie 
lijkt iets verder in hun beeldtaal te gaan. Zij gaan over de grenzen van de Midden-
Oosterse maatschappij heen. Hun werkt oogt luchtiger door de ironie die zij erin 
verwerken, maar de lading van het werk is even aangrijpend. De kunstenaars uiten 
zich voornamelijk via de nieuwe media, zoals installaties, video en fotografie. Tala 
Madani grijpt ook nog naar de traditionele materialen: doek en olieverf. Zij lijkt 
hierin één van de weinige te zijn. 

De kunstenaars gebruiken allemaal een andere symboliek, maar verwijzen naar 
hetzelfde. Het Islamitische patriarchaat, dat de genderverschillen veroorzaakt. Zij 
doen dit door middel van het gebruik van de chador, Islamitische mannen, vrouwelijk 
hoofdhaar, kalligrafie en gewelddadige ornamenten. Zij hebben hun eigen beeldtaal 
en zijn met andere onderwerpen bezig dan de westerse vrouwelijke kunstenaar. De 
werken lijken een commentaar op de politiek van Iran te zijn alsmede op de positie 
van de vrouw in de door deze politieke opgelegde constructie. Politiek of feministisch 
willen zij zich over het algemeen niet noemen, maar toch hebben zij hierin 
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duidelijke raakvlakken met de eerdere westerse feministen. De sterke overdrijving 
van de stereotype islamiet, is funest voor ons beeld van het Midden-Oosten. Onze 
neiging tot generalisatie wordt versterkt en tevens worden wij met deze generalisatie 
geconfronteerd. Wij worden aan het nadenken gezet. Hiermee hebben de kunstenaars 
hun doel bereikt. 

De oude generatie kunstenaars, geboren in de jaren zestig, tonen ons een overdreven 
islamitische wereld, door middel van bombastische symboliek. Dit is dan ook een 
groot commentaar dat op deze kunstenaars gegeven kan worden. Aan de andere kant 
verdienen deze vrouwen groot respect. Zij durven tegen het Islamitische patriarchaat 
in te gaan en hun onderwerpen zijn nog steeds van het hier en nu. Vooral de jonge 
Madani uit 1982 mag geprezen worden. Zij legt haar boodschap duidelijk aan de 
oppervlakte en is de enige kunstenaar die deze thematiek op humoristische wijze 
presenteert. Haar werk straalt geen frustratie of zwaarmoedigheid uit. Zij maakt 
fantastische, aangrijpende en humoristische scènes en kijkt daarmee verder dan enkel 
de empathie of de ratio te raken. Van de kunst van de vrouwen uit de jaren zestig 
wordt men eerder depressief, terwijl je van de kunst van Madani vrolijk wordt. Zij 
toont hetzelfde als de andere kunstenaars, maar met een frisse blik. Met pastelachtige 
kleuren en los geschilderde streek wordt de Islamitische macho man te kakken gezet. 
Er valt te stellen dat de jongere generatie kunstenaars de grens van de maatschappij 
opzoekt. Zij durven verder te gaan, daar waar de oudere generatie stopt. De oudere 
generatie kunstenaars blijft binnen deze grenzen. Hun statement zit dieper verweven 
en wordt symbolisch getoond. De Iraanse diasporakunstenaars lijken een dubbele 
functie te hebben. In de eerst plaats is er de taak om het stereotype Islam aan de 
kaak te stellen. Daarnaast heeft ze ook een constructieve taak: het aanreiken van 
alternatieve modellen. 

Ik ben van mening dat het van belang is om vervolg onderzoek te doen naar de 
jongere vrouwelijke kunstenaars, maar ook naar de mannelijke Iraanse kunstenaar. 
Dit omdat de mannelijke kunstenaars vermoedelijk dezelfde thematiek als de 
vrouwen gebruiken. Ook de hedendaagse Iraanse man accepteert het huidige Iran 
niet. Er is nog weinig over geschreven en bekend en verdient meer aandacht, zeker 
nu globalisering een belangrijk onderwerp in de maatschappij is. Deze thesis is enkel 
een aanzet tot een nog groter onderzoek. De Midden-Oosterse diasporakunstenaar 
wordt de nieuwe trend. Zij spelen in op één van de belangrijkste thema’s van de 
huidige maatschappij: de globalisering. Hun kunstwerken zijn de producten van 
deze globalisering en raken de populaire multiculturele snaar en onze angst voor het 
fundamentalisme.
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