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Mohsen Rastani: „Vrouwen uit Melerd, een dorp hoog in de bergen van Noord- Irak. Het klimaat is daar ruig, en het leven zwaar.”

Rastani: „Twee broers in Teheranmet een westers ge-

oriënteerde levensstijl. Ik wil graag de verschillen laten zien.”

Rastani: „Dit is een 23-jarige vrijwilligster die in Zuid-Iran
helpt een oorlogsherdenking in goede banen te leiden.”

Rastani: „Deze foto heb ik vier jaar geleden bij Teheran ge-

maakt met o u d - m i l i t a i re n . Als herinnering aan de oorlog.”
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Rastani fotografeerde onder meer de oorlog tussen Iran en

Irak (1980-’88), aan het eind van de burgeroorlog in Liba-

non, eind jaren 80, en de oorlog in Bosnië, midden jaren 90.

‘Met mijn foto’s open ik het raam
naar v r i e n d sch a p ’
Fotoserie De Iraanse fotograaf Mohsen Rastani wilde in de jaren tachtig meevechten tegen het Iraakse leger van

Saddam, tot hij bedacht dat zijn camera zijn wapen was. Nu is zijn fotoserie Iraanse families te zien in Amsterdam.

Door Arjen Ribbens

A
ls twintiger keerde Mohsen
Rastani in 1982 terug naar
zijn geboortestad Koramsjar,
in het zuiden van Iran, tegen
de grens met Irak. Rastani
kwam uit Teheran, waar hij

zich had voorbereid op het toelatingsexa-
men van de kunstacademie.

Gedurende zijn afwezigheid was Ko-
ramsjar veranderd in Ku n i n s j a r, stad van
bloed. Het Iraakse leger had de stad in no-
vember 1980 na langdurige bombardemen-
ten ingenomen, het begin van de oorlog
tussen de buurlanden die liefst acht jaar
zou duren. Toen Rastani terugkeerde, was
de stad juist weer heroverd op de troepen
van Saddam Hussein. Rastani: „Het eerste
wat ik deed was zoeken naar een geweer,
zodat ik kon helpen om de stad te verdedi-
gen. Tot ik besefte dat mijn camera mijn

wapen was. Voor mijn vertrek had ik veel
stadgenoten geportretteerd. Velen daarvan
waren gesneuveld. Mijn foto’s waren soms
het laatste tastbare bewijs van hun bestaan.
Familieleden en vrienden kusten mijn af-
drukken, bewaarden ze thuis in hun Koran.
Op een foto leeft iemand, voor altijd.”

Mohsen Rastani (57) is in Amsterdam. Hij
is een van de deelnemers aan de tentoon-
stelling Opening Up, 9 artists from Iran, ge-
organiseerd door de galerie Francis Boeske
Projects en Klerkx International Art Mana-
gement. Na veel moeite is het hun gelukt om
voor Rastani een visum te krijgen.

Rastani laat in Amsterdam foto’s zien uit
zijn serie ‘Iraanse families’, een project
waar hij al ruim 20 jaar aan werkt. Van tijd
tot tijd reist de fotograaf en filmmaker door
zijn land. In dorpjes en steden bouwt hij
met behulp van assistenten een provisori-

Rastani: „Deze foto heb ik gemaakt tijdens een traditioneel feest in een dorp bij de Kaspische Zee. Bij dat feest worden afbeeldingen
van sjiitische leiders meegedragen.”

Rastani: „Deze foto staat voor mij symbool voor de Iraanse
v ro u w, met haar kracht, schoonheid en edelmoedigheid.”

sche studio waarin hij landgenoten tegen
een wit doek kan portretteren. „De gepor-
tretteerden krijgen er iets eeuwigs door,
iets mythisch. Zoals de mensen die in reliëf
zijn uitgehouwen op de muren van Perse-
polis (het oude Perzische complex dat in
Zuid-Iran is opgegraven, red.)”

Op straat spreekt de fotograaf voorbij-
gangers behoedzaam aan. Hij laat weten
waar ze hem kunnen vinden als ze op de fo-
to willen. Rastani: „Ik wil niemand lastig-
vallen. Als ze naar mijn studio komen, mo-
gen ze zelf weten hoe ze zich willen presen-
te re n . ”

Zijn zwart-witproject stoelt op twee ge-
dachtes. In de eerste plaats wil Rastani met
portretten van soldaten, van boeren en
stadsbewoners en van moeders en zonen
het belang van verbondenheid onderstre-
pen. „De oorlog heeft onze ziel aangetast.

Ons familieverband is de toekomst. Als die
verloren zou gaan, verliezen we alles: onze
taal, onze cultuur, ons respect.”

Daarnaast hoopt Rastani met zijn foto’s
vriendschap tussen volkeren te bewerkstel-
ligen. Omdat sommige geportretteerden
zich voor zijn camera laten portretteren zo-
als ze zich binnenshuis kleden – bijvoor -
beeld zonder hoofddoek of tamelijk westers
– is het moeilijk om zijn foto’s in eigen land te
to n e n .

Rastani, in 2011 deelnemer aan de Biën-
nale van Venetië, heeft zijn ‘Iraanse fami-
lie s’ vooral in het buitenland geëxposeerd
en hij werkt aan een boekpublicatie. „Ik
toon de mensen uit Iran aan de wereld. Re-
geringen brengen ons niet bij elkaar. Maar
via kunst kunnen we elkaar wel leren ken-
nen. Met mijn foto’s open ik het raam naar
vr iendschap.”
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