
JAFAR PANAHI

H
oe zou het eigenlijk gaan met de 
Iraanse film? Er was een tijd dat wel 
een dozijn aantal Iraanse cineasten 
wereldwijd het mooie weer maakten, 

prijzen wonnen op gerenommeerde buitenland-
se filmfestivals – de Gouden Palm voor Taste of 
Cherry van Abbas Kiarostami in Cannes – en dat 
de zo gegeerde deviezen het land binnenstroom-
den. Maar het kan verkeren. Abbas Kiarostami, 
de pionier van de Iraanse film in de jaren 80, 90, 
filmt al jaren in het buitenland, van Italië (Copie 
conforme, 2009) tot in Japan toe. Ook Asghar 
Farhadi, in 2012 goed voor een Oscar voor zijn 
aangrijpende familiekroniek A Separation, nam 
zijn volgende film in Frankrijk op. Zoals ook 
Marjane Satrapi al jaren doet nadat ze met haar in 
Iran gesitueerde tekenfilm Persepolis erg knap was 
gedebuteerd. Films van The Makhmalbaf Film 
House, waarvan de hele familie, vader Mohsen 
Makhmalbaf (°1957), moeder Marziyeh Mesh-
kiny en hun vier volwassen dochters en zonen 

boeiende films maken, zijn al enige tijd niet 
meer tot in België doorgedrongen. In 2005 verliet 
Makhmalbaf, die sinds zijn debuut in 1983 al een 
twintigtal films maakte (in Iran, Afghanistan, 
Pakistan, Israël en Turkije onder meer) overigens 
het land uit protest tegen de druk van de censuur. 
Gabbeh (1996) is een exponent par excellence van 
zijn 'cinema der poëzie'.
Druppelsgewijs steken er nog wel sporadisch 
enkele quasi onbekende of debuterende filmers 
de neus aan het internationale venster in het fes-
tivalcircuit, maar de boom lijkt definitief voorbij, 
bekende(re) namen zijn er nog amper te bespeu-
ren. Om een idee te geven: Iran vaardigde dit jaar 
voor de Oscars Reza Mirkami's film Today (Emrouz) 
af, een drama met ook al aan taxichauffeur in de 
hoofdrol, die een hoogzwangere, alleenstaande 
vrouw in hoge nood naar het ziekenhuis rijdt. 
Daar wordt hij verantwoordelijk geacht voor 
de vrouw die hij er binnenbracht. En in Venetië 
vertegenwoordigde de door de wol geverfde film-
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maakster Rakhshan Bani-Etemad (°1954) Iran met 
de verdienstelijke mozaïekfilm Tales (Ghesseha).

Mentor Kiarostami

Jafar Panahi (Mianeh, °11 juli 1960), die op zeer 
jeugdige leeftijd al zijn eerste 8mm-filmpjes 
maakte, assisteerde Kiarostami voor Through the 
Olive Trees (1994), de slotfilm van een drieluik, 
met Waar is het huis van mijn vriend? begonnen, 
die het vooral heeft over de sociale status van 
filmers onder gewone mensen. Vandaag geldt 
Panahi als een van de belangrijkste onafhankelij-
ke filmers van Iran. Met zijn minimal cinema trad 
hij in de voetsporen van zijn mentor Kiarostami: 
ook hij koos aanvankelijk voor kinderen als 
hoofdpersonages, liet zijn verhalen heel dicht te-
gen de realiteit aanschurken in de onverbeterlijke 
stijl van de grote voorbeelden uit het Italiaanse 
neorealisme, etc. Zo sluit zijn film The Mirror – in 
1997 Gouden Luipaard in Locarno – af met een 
klein meisje, dat na schooltijd niet door haar 
moeder afgehaald, dan maar de bus naar huis 
neemt, de weg kwijt raakt, en in de veronderstel-
ling te zijn aangekomen verplicht wordt de bus 
terug te nemen om uiteindelijk in alle eerlijkheid 
in de camera te zeggen: “Ik wil niet meer in deze 
film meespelen.” Een memorabel moment.
De mosterd voor TAXI TEHERAN, haalde Panahi 
eens te meer bij zijn mentor. Als geen ander weet 
Kiarostami (cfr. Ten) gesprekken in auto's te ver-
weven met wat zijn personages onderweg tegen-
komen en daar een adembenemende spankracht 
aan te geven. Als leuk extraatje voegde Panahi er 
wel nog talloze verwijzingen naar de eigen films 
toe. Cinema met een knipoog. 
Diverse passagiers stappen in en uit en discussi-
eren of vertellen honderduit over wat hen op dat 
ogenblik bezighoudt. De rondrit is maar goed en 
wel begonnen of we zijn getuige van een discussie 
tussen een man en een vrouw, een lerares, over de 

doodstraf. Hier kom Panahi's sociaal geënga-
geerde misdaadfilm Crimson Gold (2003) om het 
hoekje meekijken. Het medium film maakt een 
eerste keer zijn entree in de persoon van een 
illegale dvd-verkoper, die meteen Panahi herkent 
in de chauffeur – de camera draait bruusk naar 
Panahi – en die op straat verboden films verkoopt 
van Woody Allen tot Nuri Bilge Ceylan. De goud-
vis (in een bokaal) van twee vrouwen is een stille 
verwijzing naar Panahi's eigen The White Balloon 
– Caméra d'Or in Cannes voor het beste debuut – 
waarin ook een goudvis, symbool voor de eerste 
lentedag, de hoofdrol opeist. Een meisje krijgt 
na lang aandringen geld om een goudvis te gaan 
kopen maar verliest het onderweg: het is in een 
rioolputje gedwarreld. De goudvis in TAXI TEHE-
RAN overleeft de taxirit maar ternauwernood; bij 
een bruusk remmanoeuvre valt de bokaal uit de 
handen van de vrouw, in gruzelementen. Dankzij 
de koelbloedigheid van de chauffeur wordt het 
visje gered. Panahi als reddende engel.
Het verhaalstramien waarbij mensen komen en 
gaan, de taxi in- en uitstappen valt te vergelijken 
met dat van The Circle (2000) – Gouden Leeuw 
op het Filmfestival van Venetië in 2000 – waarbij 
Panahi de penibele situatie van de vrouw in Iran 
aanklaagt aan de hand van enkele vrouwen die hij 
van nabij volgt en die zoals bij een estafetteloop 
de wisselstok aan elkaar doorgeven. 
De show in TAXI TEHERAN wordt vervolgens 
gestolen door Panahi's bijzonder mondige nichtje 
dat als schoolopdracht een film moet maken en 
alle beperkingen waar ze rekening mee moet 
houden mooi kreeg opgelijst. Uit kindermond 
klinken deze regels nog absurder. 
Een camera op het dashboard van Panahi's 
mobiele want rondreizende filmstudio capteert 
de spirit van een Iraanse samenleving dankzij 
zowel een humoristische noot als een dramati-
sche drive. En dan stapt er een vrouw in met een 
bos rode rozen. Zij, een advocate, op weg naar de 
gevangenis om een jonge vrouw te bezoeken die 
in hongerstaking is gegaan – ook Panahi ging 

destijds in de gevangenis in hongerstaking. Zij 
was aangehouden omdat ze had gepoogd om een 
volleybalmatch bij te wonen. Een gelijkaardig 
gegeven als in Panahi's Offside (2006) toen enkele 
vrouwen per se een belangrijke voetbalmatch 
wilden zien tussen Iran en Bahrein, er niet in 
mochten en dan maar aan de soldaten vroegen 
om life verslag uit te brengen van de wedstrijd. 
Zowel The Circle als Offside werden in Iran ver-
boden, waardoor de films in het illegale circuit 
terechtkwamen en daar uitgroeiden tot de best 
bekeken Iraanse films ooit. Ostentatief laat zij bij 
het uitstappen één rode roos op het dashboard 
achter, een geste van liefde, van respect voor de 
filmkijker. 

Kerkhof

In juli 2009 werd Jafar Panahi gearresteerd op 
een kerkhof in Teheran, waar een ceremonie 
werd gehouden ter nagedachtenis van de jonge 
manifestante Neda Agha Soltan, en enkele dagen 
gevangen gehouden. Weer vrij droeg hij tijdens 
het Filmfestival van Montréal een groene sjaal, 
de kleur van de oppositie. In maart 2010 werd 
hij opnieuw aangehouden, kwam einde mei vrij 
maar werd wel in december van datzelfde jaar 
veroordeeld tot zes jaar gevangenis en twintig 
jaar beroepsverbod omdat “hij had deelgenomen 
aan manifestaties en propaganda tegen het regi-
me”. Een straf die later dat jaar door het Hof van 
Beroep zou worden bevestigd.
Voelde je in zijn eerste, in de grootste clandesti-
niteit gemaakte films Ceci n'est pas un film (2011) 
en Closed Curtain (2013) – Zilveren Beer op het 
Filmfestival van Berlijn – nog bitterheid en vert-
wijfeling, in TAXI TEHERAN zie je een man die 
zich verkneukelt, iemand met binnenpretjes.
“Ik ben een filmmaker. Ik kan niets anders dan 
films maken. Cinema is mijn manier om me uit 
te drukken en geeft betekenis aan mijn leven. 
Niets kan mij beletten om films te maken. Omdat 
ik in een hoekje wordt gedrongen word ik op 
mezelf teruggeworpen. En niettegenstaande 
alle beperkingen wordt in dergelijke ruimtes de 
noodzaak om te creëren een urgentie. Cinema als 
kunst is mijn grootste bekommernis. Dat is de 
reden waarom ik doorga met het maken van films 
onder alle omstandigheden, om de kunst respect 
te tonen en mezelf levend(ig) te voelen.” Aldus 
Jafar Panahi in Berlijn waar zijn film de Gou-
den Beer won – hoe in Iran de film kon worden 
gemaakt en hoe de film uit het land kon worden 
gesmokkeld is niet geweten. TAXI TEHERAN is 
een film zonder generiek waarop alleen Panahi's 
naam figureert. En mocht de censuur problemen 
maken kan Jafar Panahi nog altijd zeggen: “Ik?  
Ik was maar de chauffeur!”  c
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