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Όταν την άνοιξη του 2003 προσκάλεσα τη Σιρίν Νεσάτ να συμμετάσχει μ’ ένα νέο έργο στην 
έκθεση Διαπολιτισμοί, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας του 2004, το μνημειακό της έργο 
Women without Men (Γυναίκες χωρίς άντρες) βρισκόταν μόλις στη σύλληψή του, και η καλλιτέχνις 
στο δρόμο για το Μαρόκο, «σε αναζήτηση του ιδανικού κήπου», όπως μου έγραφε. Η έκθεση της 
Αθήνας έγινε τότε η αφορμή για να γεννηθεί η πρώτη από τις πέντε παράλληλες ιστορίες γυναικών 
που συγκροτούν το πιο φιλόδοξο έως σήμερα συνθετικό εγχείρημα της διεθνούς Ιρανοαμε-
ρικανίδας καλλιτέχνιδας, βασισμένη στο χαρακτήρα της Μαχντόχτ. Ακολούθησε η Ζαρίν και 
μέχρι το 2008, οπότε ολοκληρώθηκε ο κύκλος των βιντεοηχητικών εγκαταστάσεων –γυρισμένων 
αρχικά σε έγχρωμο φιλμ 35 mm–, οι ιστορίες της Μουνίς, της Φαεζέ και της Φαρόχ Λαγκά.

Μια εκτεταμένη διακειμενικότητα συνυφαίνει τις πέντε διαφορετικές ιστορίες, όπου το οπτικο-
ακουστικό κείμενο γράφεται πάνω σε άλλο κείμενο, το ομότιτλο μυθιστόρημα του 1989 της 
Ιρανής συγγραφέως Σαρνούς Παρσιπούρ. Η κινηματογραφική ανάγνωση του μυθιστορήματος, 
που αναλύεται διεξοδικά στον παρόντα κατάλογο από δύο επιφανείς ειδικούς της Ιρανικής Λογο-
τεχνίας, τον Άχμαντ Καρίμι-Χακάκ και τη Σουλέ Βαταναμπάντι, διατηρεί, όχι χωρίς ελευθερίες, τη 
βασική αφηγηματική του δομή και τον μαγικό ρεαλισμό, πρόσφορο ιδίωμα για την ερμηνεία της 
πραγματικότητας χαρακτήρων που βρίσκονται σε απόσχιση από το κυρίαρχο κοινωνικό σώμα 
και νόρμα. Αναφέρεται στη ζωή πέντε διαφορετικών γυναικών μέσα σε καταπιεστικά κοινωνικά, 
πολιτιστικά και θρησκευτικά περιβάλλοντα στην Τεχεράνη της δεκαετίας του ’50, οι οποίες ανα-
ζητούν την απελευθέρωση και λύτρωση στη δημιουργία της δικής τους «εξόριστης» κοινότητας 
στον κλειστό κήπο του Καράντζ.

Η κατανόηση των πέντε έργων δεν προϋποθέτει την ανάγνωση του μυθιστορήματος από το 
θεατή, παρόλο που το τελευταίο δημιουργεί οπωσδήποτε έναν ευρύ ερμηνευτικό και φαντασιακό 
ορίζοντα, όσο και το αντίστροφο άλλωστε, σ’ αυτή την ανοιχτή μεταφραστική διαδικασία από 
το ένα καλλιτεχνικό είδος στο άλλο. Στην πραγματικότητα, ο θεατής προσλαμβάνει την οπτική 
αφήγηση μέσα από ένα βαθύτερο πλέγμα διασταυρώσεων και αναγωγών σε άλλα έργα, ποιητικά, 
εικαστικά και κινηματογραφικά. Από αυτό δεν θα μπορούσαν να εξαιρεθούν εσωτερικές διακει-
μενικές σχέσεις με προηγούμενα έργα και μεμονωμένες εικόνες της ίδιας της καλλιτέχνιδας, που 
έχουν χαραχθεί μέσα μας με το σπάνιο ποιητικό τους βάθος και τη λυρική λεπτότητα. 

Ο διάλογος με το βιβλίο της Παρσιπούρ σηματοδοτεί αναμφίβολα μια κριτική καμπή στο έργο 
της Σιρίν Νεσάτ, παρόλο που η ποίηση του μεγάλου μυστικού του 13ου αιώνα Τζαλάλ αλ-Ντιν 
Ρουμί ή της σύγχρονης Ιρανής ποιήτριας Φορούγ Φαροχζάντ δεν έπαψαν ποτέ να κεντρίζουν τη 
δημιουργικότητα και τις αφηγηματικές της μνήμες, μετά τη σειρά φωτογραφιών Women of Allah 
(1993-97) ή την πρώτη διπλής προβολής εγκατάσταση Turbulent (1998). Και δεν είναι μόνο η ίδια η 
απόφασή της να «ξαναγράψει» μια ήδη υπάρχουσα αφήγηση. Είναι κυρίως η επιλογή της για μια 
διευρυμένη και διαλογική αφηγηματικότητα, αυτή που της επιτρέπει να ανοιχτεί –και να ανοίξει το 
«εγχώριο» λογοτεχνικό κείμενο– σε ασυνεχείς και διαφορετικές τοπογραφίες μιας «ανέστιας», 
στο βάθος, αισθητικής. 

Στον κύκλο Women without Men ιδέες, τοπία, πολιτικές και κοινωνικές πραγματικότητες, ψυχολο-
γικές καταστάσεις των χαρακτήρων αναπαριστάνονται, ερμηνεύονται και προσλαμβάνονται μέσα 
από παλινδρομήσεις σε, περισσότερο ή λιγότερο, γνωστές και οικείες, πολιτισμικά και ιδεολογικά 
προσδιορισμένες περιοχές, από ζωγραφικές του οριενταλισμού και του προραφαηλιτικού συμ-

Εισαγωγή
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βολισμού του 19ου αιώνα, έως κινηματογραφικές συμβάσεις και αισθητικές που μας ταξιδεύουν 
στα ποιητικά ξέφωτα του Σεργκέι Αϊζενστάιν, του Αντρέι Ταρκόφσκι, του Αμπάς Κιαροστάμι ή του 
Θόδωρου Αγγελόπουλου. 

Η αφήγηση της Νεσάτ είναι άκρως ελλειπτική και αφαιρετική. Στο όριο πάντα μεταξύ εικαστι-
κής/οπτικής τέχνης και κινηματογράφου, εκμεταλλεύεται ρητορικές επανάληψης και μετωνυμικής 
αποσπασματικότητας της κινηματογραφικής γλώσσας, επιτυγχάνοντας μια σπάνια πυκνότητα, 
υπαινικτική δύναμη και αμφισημία στην αφήγηση, η οποία μετατοπίζεται από τον αφηγητή στο 
θεατή. Μέσα από τη δική του φαντασία, τις δικές του γνώσεις, μνήμες και ευαισθησίες θα αναζη-
τήσει συσχετίσεις, σημασίες και νοηματικές αλληλουχίες ανάμεσα στις προβαλλόμενες εικόνες, 
θα δημιουργήσει μία ή περισσότερες από τις πολλαπλές εκδοχές ενός ατέρμονα ανοιχτού έργου. 
Η σύγκριση ή η απλή αναγωγή στο λογοτεχνικό πρωτότυπο, ένα κείμενο που δεν στερείται επί-
σης πολυφωνικότητας, δεν θα μπορούσε σε καμιά περίπτωση να εξαντλήσει, παρά τις επιμέρους 
αφηγηματικές ομοιότητες, την ερμηνευτική πολυπλοκότητα και το συγκινησιακό βάθος των βιντεο-
εγκαταστάσεων της Νεσάτ.

Σε αντίθεση με τον αχρονικό και έντονα συμβολικό χαρακτήρα προηγούμενων ασπρόμαυρων 
έργων της, όπου δεσπόζει μια «γεωμετρική χορογραφία» (κύκλος, τετράγωνο, γραμμή κ.ά.), η 
καλλιτέχνις διατηρεί εδώ ή/και υπερτονίζει, με εξαίρεση το έργο Μαχντόχτ, την ιστορικότητα του 
αφηγηματικού της υλικού, τις ατομικές ταυτότητες των προσώπων σε συγκεκριμένο χώρο και χρό-
νο. Άλλωστε, η μεγαλύτερη αλλαγή που επιφέρει κατά την οπτική μεταφορά είναι η έμφαση στα 
δραματικά πολιτικά γεγονότα του πραξικοπήματος του 1953 –χρονιά κατά την οποία εξελίσσεται 
η δράση του μυθιστορήματος–, και η συσχέτιση πολιτικού και γυναικείου αγώνα για ελευθερία και 
ανεξαρτησία. Η ένταση, οι συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ ατόμου και κοινωνίας, ανδροκρατικής 
εξουσίας και υποταγής των γυναικών, τα κοινωνικά, ψυχολογικά, σεξουαλικά διλήμματα, ταμπού και 
ενοχές των γυναικείων χαρακτήρων, η επιθυμία για απελευθέρωση και ατομικό αυτοκαθορισμό, 
είναι μερικά από τα θέματα που φέρνουν κοντά μυθιστοριογράφο και εικαστική δημιουργό.

Με αργούς και ποιητικούς χειρισμούς της κάμερας, η Σιρίν Νεσάτ ξεκινά την αφήγηση στον 
κήπο, με τη μανική φιγούρα της Μαχντόχτ να κυριαρχεί στο κέντρο της τριπλής πανοραμικής 
προβολής. Μεταφέρεται στη συνέχεια σε δημόσιους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, από τον 
οίκο ανοχής στο γυναικείο χαμάμ και τον λατρευτικό τόπο του ισλαμικού τεμένους, εκεί όπου 
χτίζεται ο χαρακτήρας της Ζαρίν σε μια απεγνωσμένη φυγή, περιπλάνηση και προσπάθεια σω-
ματικού εξαγνισμού. Διεισδύει στην ιδιωτικότητα της Μουνίς, ένα βήμα πριν από την ελεύθερη 
πτήση/πτώση ή ένωση με το νεκρό αντρικό σώμα, τον εαυτό της, την πολιτική δράση στο δρόμο, 
για να επιστρέψει και πάλι στα δύο τελευταία έργα στον κήπο, όπου κατευθύνεται η ηρωίδα με 
τη φίλη της Φαεζέ. Εκεί μας δείχνει τη Φαεζέ, μέσα από μοναχικούς περιπάτους και παραμιλητά 
να αναζητά δραματικά τη συμφιλίωση με τις επιθυμίες και τα εσωτερικά της τραύματα, ενώ τη 
μεγαλύτερη Φαρόχ Λαγκά να δοκιμάζει μέσα στο σπίτι του κήπου την πληρότητα αλλά και τις 
διαψεύσεις από τις κοινωνικές και πνευματικές της ανησυχίες, προτού κλείσει αριστοτεχνικά το 
έργο και πάλι με την είσοδο στον κήπο. Την αρχή. Την αρχή μιας αυτοεξορίας που πέρα από 
μυστικές και εσχατολογικές επαγγελίες υπόσχεται μια προσωπική αναγέννηση και ελπίδα για μια 
οριστική επιστροφή στη ζωή.

Η μετάφραση του λογοτεχνικού παραδείγματος σε πέντε ανεξάρτητες βιντεοεγκαταστάσεις που 
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απευθύνονται ήδη σ’ ένα υπερεθνικό κοινό μουσείων και γκαλερί, δεν σταματά εδώ. Ευθύς εξαρ-
χής, ενυπήρχε το σχέδιο για μια ειδολογική μεταλλαγή του κύκλου Women without Men που 
παρουσιάζεται στην παρούσα έκθεση, σε ταινία μεγάλου μήκους, με προορισμό τις κινηματογρα-
φικές αίθουσες. Η πρόσφατη ολοκλήρωσή της θα μας επιτρέψει, σε μια τιμητική προβολή λίγο 
πριν από τη λήξη της έκθεσης, να ανακαλύψουμε και νέες ερμηνείες του ποιητικού σύμπαντος 
του μαγευτικού αυτού έργου, μέσα από τις απροσδόκητες αλλά εξίσου γόνιμες μετατοπίσεις της 
Σιρίν Νεσάτ από τη μία καλλιτεχνική κουλτούρα στην άλλη. 

Εκφράζω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στη Σιρίν Νεσάτ για την ενθουσιώδη ανταπόκριση και την 
πολύτιμη συνεργασία της στην πραγματοποίηση της έκθεσης και του καταλόγου. Ευχαριστώ επί-
σης την Barbara Gladstone, τον Maxime Falkenstein και την Jessica Green της Γκαλερί Gladstone 
στη Νέα Υόρκη για το δανεισμό έργων και την αμέριστη βοήθειά τους, καθώς και τον Don 
Patrick, στενό συνεργάτη της καλλιτέχνιδας για την εγκατάσταση των έργων. 

Θερμότατα ευχαριστώ τον Άχμαντ Καρίμι-Χακάκ, Καθηγητή Περσικής Λογοτεχνίας και ιδρυτικό 
Διευθυντή του Κέντρου Περσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Maryland, και τη Σουλέ 
Βαταναμπάντι, Master Teacher Ιρανικής Λογοτεχνίας στο Τμήμα Μεσανατολικών Σπουδών του 
New York University, για την εξαιρετική συμβολή τους με τη συγγραφή κειμένων στον κατάλογο 
της έκθεσης.

Ευχαριστώ επίσης θερμά την αρχιτέκτονα Καλλιόπη Κοντόζογλου και το γραφείο 3SK, τους συ-
νεργάτες μου Ελισάβετ Ιωαννίδη, Σταμάτη Σχιζάκη, Χρήστο Ανδρουτσάκη, Φωτεινή Αραβανή, 
Τίνα Πανδή, Κασσιανή Μπένου, Μαρίνα Τσέκου, Κώστα Σβώλη και Οδυσσέα Στεργίου, τον Θύμιο 
Πρεσβύτη και την Peak Advertising, τους Αντώνη και Μάνο Λιγνό, τον Σταύρο Μπελεσάκο, και 
όλους όσοι συνέβαλαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση της έκθεσης και του καταλόγου.

Για τη χορηγική τους υποστήριξη θερμές ευχαριστίες οφείλω στους Τάκη Χατζηγεώργη, Senior 
Manager Customer Marketing Television / Audio Video & Multimedia / Peripherals & Accessories 
της PHILIPS, Μπάμπη Περαντωνάκη, Managing Director της DENON - Κινοτεχνική,  Άννα Ζηλάκου, 
Account Manager της EPSON, Χρήστο Μπίκο, Διευθυντή SAE, Athens,  Δάκη Ιωάννου, Susan Lykos, 
Personal Assistant στον GM στο Athenaeum InterContinental, στο εστιατόριο Milos καθώς και στο 
χορηγό επικοινωνίας Mega channel και ιδιαίτερα στη Μίνα Κοϊτσάνου, Υπεύθυνη Χορηγιών.

Άννα Καφέτση
Διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
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When, in spring 2003, I invited Shirin Neshat to participate with a new work in the exhibition 
Transcultures, organised in the framework of 2004 Cultural Olympiad, her monumental work 
Women without Men was just being conceived and the artist was on her way to Morocco, “in 
search of the ideal garden”, as she wrote to me. The Athens exhibition then served as the oc-
casion for the creation of the first of five parallel stories of women that comprise the most 
ambitious, to date, synthetic attempt by the international Iranian American artist. It is based 
on the character Mahdokht. Then came Zarin and by 2008, when the audiovisual installations 
(initially filmed on 35 mm. colour film) reached completion, the stories of Munis, Faezeh and 
Farokh Legha.

An extensive intertextuality weaves together the five different stories, in which the audiovisual 
text is written on another text, Shahrnush Parsipur’s 1989 novel of the same title. The cinematic 
reading of the novel, which is extensively analysed in this catalogue by two eminent specialists 
in Iranian literature, Ahmad Karimi-Hakkak and Shouleh Vatanabadi, retains, not without liberties, 
its main narrative structure and magical realism, an opportune idiom for the interpretation of 
the realities of characters split from the dominant social body and norm. The novel relates to 
the lives of five different female characters in oppressive social, cultural and religious environ-
ments in Tehran in the 1950s, who seek liberation and salvation in creating their own “exile” 
community in the closed garden of Karadj.

In order to understand the five works it is not necessary to have read the novel, even though 
the latter creates a broad interpretative and imaginative horizon, and vice versa, in this open 
procedure of translation from one genre into another. In reality, the spectator receives the visual 
narrative through a deeper grid of crossings with and reductions to other works, poetic, visual 
and cinematic. This could not rule out inner intertextual relations with earlier works and indi-
vidual images by the artist herself, which have been engraved in us by their rare poetic depth 
and lyrical finesse.

The dialogue with Parsipur’s novel undoubtedly marks a turning point in Shirin Neshat’s work, 
although the poetry of the great 13th century mystic Jalal al-Din Rumi or the contemporary 
Iranian poet Forough Farrokhzad never ceased to spurn her creativity and narrative memories 
after her series of photographs Women of Allah (1993-1997), or the first double projection instal-
lation Turbulent (1998). And it is not only her decision to “rewrite” an already existing narrative. It 
is above all her choice of an expanded and dialogical narrativity that enables her to open herself 
up –and to open the “domestic” literary text– to discontinuous and different topographies of 
an essentially “homeless” aesthetic.

In the series Women without Men ideas, landscapes, political and social realities, the psychological 
situations of the characters, are all represented, interpreted and received through palindromes 
in, to a greater or lesser extent, known territories, culturally and ideologically defined ones, 
from 19th century Orientalist and Pre-Raphaelite symbolist painting to cinematic conventions 
and aesthetics which take us to the poetic glades of Sergei Eisenstein, Andrei Tarkovsky, Abbas 
Kiarostami, or Theodoros Angelopoulos.

Neshat’s narrative is utterly elliptical and abstract. Always on the verge between the visual arts 
and the cinema, it makes use of the rhetoric of repetition and metonymic fragmentation of the 
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cinematic language in order to achieve a rare density, suggestive power and ambiguity in narration, 
which shifts from the narrator to the spectator. Through his own imagination, his own knowledge, 
memories and sensibilities, he will seek correlations, meanings and semantic sequences among 
the projected images; will create one or more of the multiple versions of an infinitely open work. 
Comparison or mere reduction to the literary source, a text which does not lack in polyphony, 
either, could by no means exhaust –in spite of specific narrative similarities– the hermeneutic 
complexity and emotional profundity of Neshat’s video installations.

Contrary to the non-temporal and intensely symbolic character of earlier black and white 
works by the artist, in which a “geometric choreography” (circle, square, line, etc.) dominates, 
here Neshat retains and/or emphasizes  –with the exception of Mahdokht– the historicity of 
her narrative material and the individual identities of the characters in a specific time and place. 
Besides, the greatest change she introduces in the visual transcription is her emphasis on the 
dramatic political events of the coup d’état in 1953 –the year in which the events of the novel 
are taking place– and the correlation of the political and the women’s struggle for freedom and 
independence. The tension, the conflictual relationships between individual and society, male 
authority and female submission, the social, psychological, sexual dilemmas, taboos and guilt of 
the female characters, the desire for individual liberation and self-determination, are some of 
the themes that bring the novelist and the visual artist close to each other.

With slow and poetic camera gestures, Shirin Neshat begins her narration in the garden, with 
Mahdokht’s manic silhouette dominating in the centre of the triple panoramic projection. She 
then moves on to public, open and closed, spaces, from a brothel to a women’s hammam and 
the devotional space of a mosque, where Zarin’s character is built during a desperate escape, 
wandering and attempt at bodily purification. She penetrates into the privacy of Munis, one step 
from the free flight/fall, or union with the male dead body, herself, political action in the street, 
before returning once again in the two last works to the garden, where the heroine is headed 
with her friend Faezeh. There, she shows us Faezeh in solitary promenades rambling to herself, 
to dramatically seek reconciliation with her desires and inner traumas, while the older Farokh 
Legha in the garden house is experiencing fulfilment, but also disillusionment with her social 
and intellectual concerns, before the work comes to a masterful end once again with entering 
to the garden. The beginning. The beginning of a self-imposed exile, which, beyond mystical and 
eschatological promises, announces a personal rebirth and the hope for a final return to life.

The translation of the literary paradigm into five independent video installations which already 
appeal to the trans-national public in museums and galleries does not end here. The plan for 
a genre transcription into a full-length feature film to be screened in film theatres of the cycle 
Women without Men on show in this exhibition was there from the beginning. Its recent comple-
tion will enable us to discover, in a honorary screening shortly before the exhibition closing, 
new interpretations of the poetic universe of this facinating work, through Shirin Neshat’s un-
expected but equally fertile shifts from one artistic culture to another.

I would like to express my profound gratitude to Shirin Neshat for her enthusiastic response 
and valuable cooperation in the realization of this exhibition and accompanying catalogue. I 
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would also like to thank Barbara Gladstone, Maxime Falkenstein and Jessica Green, of Gladstone 
Gallery, New York for the loan of works and their eager support, as well as Don Patrick, a close 
associate of the artist’s, for work installation.

I would like to warmly thank Ahmad Karimi-Hakkak, Professor of Persian Literature and found-
ing Director of the Centre of Persian Studies at the University of Maryland and Shouleh Vatana-
badi, Master Teacher of Iranian Literature at the Department of Middle East Studies, New York 
University, for their extraordinary contribution to the exhibition catalogue with their essays.

I would also like to warmly thank the architect Calliope Kontozoglou and 3SK Stylianidis Archi-
tects, my associates, Elisabeth Ioannides, Stamatis Schizakis, Christos Androutsakis, Fotini Aravani, 
Tina Pandi, Kassiani Benou, Marina Tsekou, Kostas Svolis and Odysseas Stergiou, Thymios Pres-
vytis and Peak Advertising, Antonis and Manos Lignos, Stavros Belessakos, and all those who 
contributed in any way to the realisation of this exhibition and catalogue.

I would like to extend my sincere thanks for their support as sponsors to Takis Hatzigeorgis, 
Senior Manager, Customer Marketing Television / Audio Video & Multimedia / Peripherals & Ac-
cessories, PHILIPS; Babis Perantonakis, Managing Director, DENON-Kinotechniki; Anna Zilakou, 
Account Manager, EPSON; Christos Bikos, Director, SAE, Athens; Dakis Joannou; Susan Lykos, 
Personal Assistant to GM at Athenaeum InterContinental; Milos Restaurant; and the communi-
cation sponsor, Mega Channel, especially Mina Koitsanou, Head of Sponsorship.

Anna Kafetsi
Director, National Museum of Contemporary Art
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Περίπου είκοσι χρόνια πριν, καθώς η πρώτη έκδοση του Women without Men (Γυναίκες χωρίς 
άντρες) άρχιζε να αφήνει τα πρώτα σημάδια της στο αναγνωστικό κοινό του Ιράν, μια βίαιη 
αντιπαράθεση ξέσπασε στις σχετικά πειθήνιες αίθουσες της βουλής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, 
της Μαζλές, σχετικά με ένα συγκεκριμένο διάλογο ανάμεσα σε δύο από τις πέντε γυναίκες που 
αποτελούν τους κεντρικούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος. Στο διάλογο αυτό, μια γυναίκα 
λέει στην άλλη πως κάποτε χρειάστηκε να υπενθυμίσει σε μια τρίτη γυναίκα ότι αυτό το οποίο 
στην περσική γλώσσα αναφέρεται συνήθως με τη γλαφυρή έκφραση «κουρτίνα της παρθενίας» 
(παρντέχ-γιε μπεκαράτ) είναι ακυρολεξία. «Αυτό για το οποίο μιλάς», της είπα, «είναι μια τρύπα. 
στην αρχή είναι στενή, έπειτα γίνεται πιο φαρδιά», επαναλαμβάνει στη φίλη της Μουνίς. Αυτό σο-
κάρει βαθιά τη Μουνίς. χλομιάζει και διαμαρτύρεται αδύναμα: «Μα πρέπει να είναι κουρτίνα», λέει, 
υπενθυμίζοντάς μας ότι και εκείνη αυτό είχε μάθει από τους μεγαλυτέρους της. Η Φαεζέ απαντά 
με βεβαιότητα: «Όχι. Διάβασα γι’ αυτό σε ένα βιβλίο. Διαβάζω πολύ. Είναι μια τρύπα».

Το θέαμα μιας ομάδας μουσουλμάνων κληρικών και βουλευτών με γκρίζες γενειάδες να συζητούν 
με ζήλο σχετικά με τον υμένα, μερικοί να κριτικάρουν τους λογοκριτές της χώρας επειδή επέτρε-
ψαν να εισχωρήσει σε ένα λογοτεχνικό έργο μια τέτοια εξωφρενική διαβεβαίωση και άλλοι να 
σιωπούν, ίσως επειδή είχαν αρχίσει να βλέπουν την ευκολία με την οποία μπορούν οι κοινοτοπίες 
των ασπρομάλληδων ιερέων να γίνουν γελοίες, προκαλεί, το λιγότερο, ένα μειδίαμα. Αναλογιζό-
μενος κανείς αυτή τη σκηνή, δεν μπορεί παρά να καταλήξει στη διαπίστωση την οποία δεν θα 
έπρεπε ποτέ να κουράζεται να κάνει: υπάρχουν ακόμη μέρη στον κόσμο όπου οι φύλακες της 
δημόσιας ηθικής αντιδρούν έντονα στη διαβρωτική επίδραση της λογοτεχνίας, όπου πλήθος αν-
θρώπων πιστεύει ακόμη ότι ορισμένες παραδοσιακές πεποιθήσεις χρειάζεται να προστατευτούν 
από την καταστροφή της επιστήμης με οποιοδήποτε κόστος. Αυτό είναι απαραίτητο, υποστηρί-
ζουν, για το καλό των ανθρώπων.

Θα έπρεπε κανείς να ανατρέξει στον Οδυσσέα στη δεκαετία του 1930 ή στη Μαντάμ Μποβαρί 
στο Παρίσι των μέσων του 19ου αιώνα ή ακόμη πιο πίσω στο χρόνο, στον Γαλιλαίο και στις ωδί-
νες του τοκετού της ευρωπαϊκής Αναγέννησης, για να παραθέσει παρόμοιες αναμετρήσεις σε 
πιο εξελιγμένες κοινωνίες. Παρ’ όλα αυτά, αναλογιζόμενος κανείς περιστατικά αυτού του είδους, 
δεν μπορεί παρά να πιστέψει εκ νέου στην ικανότητα των έργων της ανθρώπινης φαντασίας να 
αφήσουν το αποτύπωμά τους στον συλλογικό ψυχισμό των φιλοπερίεργων αναγνωστών σε κάθε 
τόπο, σε όλες τις εποχές, μέχρι πίσω ίσως στην εποχή που τα έργα του Ομήρου ή του Ησίοδου 
συζητιούνταν στην Αθήνα ή όταν οι Εβραίοι της Παλαιστίνης αναρωτιούνταν για την αλήθεια 
των ιστοριών που είχαν κληρονομήσει, σχετικά με τον Νώε, τον Μωυσή, τον Αβραάμ. Τέτοια είναι, 
πράγματι, η δύναμη της λέξης να πληγώνει ή να γιατρεύει, να προκαλεί ή να κατευνάζει, να εξου-
σιάζει τον ανθρώπινο νου. μπορεί να προστατεύσει και να προδώσει, να αλλάξει αντιλήψεις και 
διάθεση, να συντηρήσει ή να γελοιοποιήσει απόψεις ηλικιωμένων κληρικών και απαρχαιωμένες 
ιδέες.

Παράτολμες ενέργειες ατόμων που αψηφούν παλιές και κατεστημένες ιδέες αποτελούσαν βε-
βαίως ανέκαθεν χαρακτηριστικό του ιρανικού πολιτισμού, και το λεπτό βιβλίο με το χάρτινο 
εξώφυλλο που κλείνει στο εσωτερικό του την ιστορία πέντε σύγχρονων γυναικών του Ιράν, που 
αναζητούν μια πιο ικανοποιητική ύπαρξη από αυτήν που βρίσκουν γύρω τους, είναι μία από τις 
πιο πρόσφατες τέτοιες ενέργειες αυτού του πολιτισμού. Από την έκδοσή του, το 1989, το Women 
without Men ανατρέπει σταθερά ό,τι έχει απομείνει από ένα αρχαίο αυταρχικό πατριαρχικό σύ-

Women without Men

Απλές θνητές σε αναζήτηση της αθανασίας

Άχμαντ Καρίμι-Χακάκ
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στημα, που εκφράζεται σήμερα με τη μορφή της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το μυθιστόρη-
μα έχει λάβει καλές κριτικές και έχει μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. τα τελευταία χρόνια έχει 
γίνει συνδετικό στοιχείο της περσικής λογοτεχνίας και των μαθημάτων των Γυναικείων Σπουδών 
στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχει εκτοξεύσει τη συγγραφέα του, τη Σαρνούς Παρσιπούρ (γενν. 
1946), στις υψηλότερες θέσεις της κατάταξης των ξένων συγγραφέων που διαβάζονται από τους 
Αμερικανούς αναγνώστες.

Και τώρα, η Ιρανοαμερικανίδα εικαστική καλλιτέχνις Σιρίν Νεσάτ (γενν. 1957), αναγνωρισμένη 
παγκοσμίως για τη σειρά φωτογραφιών της Women of Allah και βιντεοεγκαταστάσεις που το 
περιεχόμενό τους δίνει πολλές αφορμές για προβληματισμό, προχώρησε στο τελευταίο βήμα 
μεταφέροντας την ιστορία του Women without Men σε μια ομάδα πέντε βιντεοεγκαταστάσεων 
καθώς και σε μια μεγάλου μήκους ταινία για τον κινηματογράφο, καθιστώντας το πρότζεκτ προ-
σιτό στο ευρύτερο κοινό κάθε τόπου. Με άλλα λόγια, το δικό της πρότζεκτ Women without Men 
περιλαμβάνει μια σειρά από πέντε βιντεοεγκαταστάσεις, που η καθεμιά εστιάζει σε έναν από τους 
κεντρικούς χαρακτήρες του μυθιστορήματος και είναι σχεδιασμένη καταρχήν για γκαλερί και 
μουσεία, και μία λίγο-πολύ συμβατική ταινία μεγάλου μήκους προορισμένη για κινηματογραφικές 
αίθουσες σε όλο τον κόσμο. Ενώ η πρώτη παρουσιάζει μια γραμμική δομή με τέσσερις μόνο από 
τους χαρακτήρες (η Μαχντόχτ δεν έχει συμπεριληφθεί), η δεύτερη ακολουθεί τα χνάρια του 
μυθιστορήματος στο οποίο βασίζεται το συνολικό πρότζεκτ, εμπλουτίζοντάς το με νέες ιδέες. 
Θεωρώντας και τα δύο σκέλη ως αντικείμενα ανάλυσης και ερμηνείας, αυτό το εισαγωγικό κεί-
μενο κάνει εναλλάξ αναφορές τόσο στο βίντεο όσο και στην ταινία που αποτελούν το συνολικό 
πρότζεκτ. 

Αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο τη συμφορά των γυναικών στις πατριαρχικές κοινωνίες, η 
Νεσάτ τροποποίησε σημαντικά τους όρους των λογοτεχνικών συμβάσεων του μυθιστορήματος, 
έτσι ώστε η ιστορία να μπορεί να αγγίξει ένα παγκόσμιο κοινό αντί για το άμεσο αναγνωστικό 
κοινό που η συγγραφέας είχε ίσως στο νου της όταν το έγραφε. Παραδόξως, η Νεσάτ το κατόρ-
θωσε αυτό τονίζοντας το χρονικό πλαίσιο και επεκτείνοντας τον ιστορικό ορίζοντα της ιστορίας 
της Παρσιπούρ. Ενέπλεξε έτσι τη συγγραφέα του μυθιστορήματος και τους αναγνώστες σε ένα 
νέο διάλογο που έχει στόχο την επισήμανση της σχέσης του κοινωνικού πλαισίου με τις ατομικές 
αναζητήσεις για επαναπροσδιορισμό του ανθρώπινου πεπρωμένου. Η αλλαγή αυτή συνιστά ένα 
μείζον σημείο εστίασης αυτού του εισαγωγικού κειμένου.

Ας εξετάσουμε καταρχήν την έννοια του τόπου του μυθιστορήματος: διάφοροι κριτικοί έχουν 
σχολιάσει το πώς, στο μυθιστόρημα, η Τεχεράνη και το Καράντζ παρουσιάζονται ως δύο πόλοι, οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν καταστάσεις ύπαρξης ανάλογες με εικόνες της κόλασης και του παρα-
δείσου. Αυτό υποστηρίζεται αρχικά από την πίστη του περσικού πολιτισμού σε μια εσχατολογία, 
η οποία θεωρεί την κόλαση ως έναν τόπο διαρκούς πόνου και μαρτυρίου και τον παράδεισο ως 
locus classicus της αιώνιας χαράς, της αγνής ανόθευτης χαράς. Κατ’ αναλογία με αυτές τις κατα-
στάσεις, το λεξιλόγιο και η κληρονομιά της κλασικής περσικής ποίησης μας έχουν δώσει τη λέξη 
και το σχήμα με τα οποία οι Ιρανοί συλλαμβάνουν την έννοια αυτών των καταστάσεων. Όπως 
υποδεικνύει το νόημα της αρχαίας περσικής λέξης Παρντί, το όραμα του Παραδείσου είναι ένας 
περιφραγμένος κήπος, μια εικόνα που έχει ενδυναμωθεί και διαιωνιστεί μέσα από τη σχετική 
επεξεργασία που δέχτηκε στο ιερό βιβλίο των μουσουλμάνων, το Κοράνιο.
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Στο μυθιστόρημα διαβάζουμε για το πώς βρίσκει κάθε γυναίκα το δρόμο της προς το σπίτι του 
κήπου στο Καράντζ και για τις διαφορετικές προσεγγίσεις που πρέπει καθεμιά να ακολουθήσει, 
μερικές φορές υπερβαίνοντας τον εαυτό της, για να φτάσει ώς εκεί. Παρότι δεν στέκεται πολύ σε 
αυτό, η συγγραφέας θίγει επίσης τον κρίσιμο ιστορικό χρόνο στον οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία: 
στο κάτω κάτω ο Αύγουστος του 1953 έχει χαραχτεί στην ιρανική ψυχή ως η εποχή που ένα 
στρατιωτικό πραξικόπημα, σχεδιασμένο από την αμερικανική κυβέρνηση και υλοποιημένο από το 
στρατό του πρώην σάχη, έφραξε το μονοπάτι της δημοκρατικής εξέλιξης του ιρανικού έθνους. 
Παρ’ όλα αυτά, η ακριβής μορφή της πορείας κάθε γυναίκας μέσα από τους δρόμους της Τεχε-
ράνης, εκείνες τις ταραγμένες μέρες, προς την ευφορία που αντιπροσωπεύει το σπίτι του κήπου 
στο Καράντζ, αφήνεται σε μεγάλο βαθμό στη φαντασία του αναγνώστη.

Η ερμηνεία του μυθιστορήματος από τη Νεσάτ το αλλάζει αυτό. Χρησιμοποιώντας το λογοτε-
χνικό έργο ως το ακατέργαστο υλικό της, η Νεσάτ εισάγει έναν εναλλακτικό τρόπο θεώρησης 
του περάσματος από τους ταραγμένους δρόμους της Τεχεράνης ώς τα ειδυλλιακά τοπία του 
καταπράσινου κήπου στο Καράντζ, της πορείας από το προσωπικό στο κοσμικό. Σκεπτόμενη 
ίσως ότι δεν θα ήταν δυνατό να παραλείψει τον κοινωνικό παράγοντα ως καταλύτη ανάμεσα στο 
ανθρώπινο και στο αιώνιο, η Νεσάτ φέρνει στο προσκήνιο αυτό που στο έργο της Παρσιπούρ 
είναι απλώς μια ιστορική επισήμανση που ανακαλεί μια πικρή εθνική μνήμη. Καθώς η ταινία πα-
ρουσιάζει Ιρανούς διαδηλωτές της δεκαετίας του ’50 να υψώνουν τις σφιγμένες γροθιές τους 
διαμαρτυρόμενοι για μια ύπουλη στρατιωτική συνωμοσία σε μια πετρελαιοπαραγωγό χώρα της 
Μέσης Ανατολής και την καταστολή αυτών των διαδηλώσεων από τις βασιλικές δυνάμεις, γινό-
μαστε μάρτυρες μιας γενικευμένης κατάστασης κοινωνικής αναταραχής. Η εισβολή την οποία 
κάνει ένας αξιωματικός του στρατού μέσα στη νύχτα, στο σπίτι του κήπου όπου η Φαροχλακά 
φιλοξενεί τους καλεσμένους της, φαίνεται να είναι εκτός θέματος. το ίδιο και το γεγονός ότι 
καταλήγει μισομεθυσμένος να απαγγέλλει περσική ποίηση και να καυχιέται για τον υψηλό πο-
λιτισμό της χώρας του σε μια Αμερικανίδα. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι ότι η σκηνή επιση-
μαίνει την απουσία ατομικότητας μέσα στο ίδιο το σπίτι κάποιου, οπουδήποτε κι αν βρίσκεται 
αυτό. Είναι δευτερεύον το ότι, αντιμέτωποι με την υπαρκτή πιθανότητα ενός υποκινούμενου από 
τους Αμερικανούς πραξικοπήματος, μέλη του κόμματος Τουντέχ περνούν στην παρανομία για 
να συνεχίσουν μυστικά τις προσπάθειές τους. αυτό στο οποίο δίνεται έμφαση είναι το ότι αυτή 
είναι η μοίρα όλων των πολιτικών κομμάτων που αντιμετωπίζουν βίαιες απόπειρες αλλαγής του 
καθεστώτος από τις υπερδυνάμεις.

Για να κάνει αυτές τις επισημάνσεις απόλυτα αντιληπτές, η Νεσάτ δείχνει με έξυπνο τρόπο τη 
Μουνίς να μυείται, από σκηνή σε σκηνή, στην πολιτική δράση, να περνά από διάφορα βαρυσήμα-
ντα γεγονότα και τελικά, να υψώνεται πάνω από όλα αυτά. Εδραιώνει, έτσι, τη σημασία που έχει το 
πέρασμα της Μουνίς από πραγματικές εμπειρίες, εκεί έξω στον κόσμο, σε αντίθεση με αυτά που 
περνά η Ζαρίν. Γυρνώντας την πλάτη της στη δυστυχία που βιώνει σαν αθώο παιδί παγιδευμένο 
σε ένα πορνείο, η Ζαρίν φλερτάρει καταρχήν με τη θρησκεία, όπου όμως ανακαλύπτει πόσο 
ρηχές είναι στην πραγματικότητα οι θρησκευτικές τελετές. Παραμένει θεατής τόσο ως προς τον 
κόσμο των ανδρών που φωνάζουν πολιτικά συνθήματα όσο και προς εκείνον των ανδρών που 
γονατίζουν για να προσευχηθούν ή των γυναικών που πενθούν μάρτυρες αγίους νεκρούς για 
παραπάνω από χίλια χρόνια και των απελπισμένων κοριτσιών σαν την ίδια, που ανάβουν κεριά 
στο βωμό ενός απροσδιόριστου ιερού τόπου για να πετύχουν μια φανταστική σωτηρία. Όταν 
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αποσύρεται στο σπίτι του κήπου για να αναζητήσει τη σωτηρία στην εγγύτητα με τη φύση, είναι 
τόσο αθώα όσο τη μέρα που έδωσε το κορμί της στον πρώτο της πελάτη.

Διηθώντας τους χαρακτήρες της Παρσιπούρ μέσα από τα φίλτρα της τέχνης και της νοημοσύ-
νης της, η Νεσάτ κάνει μια δήλωση για μια λεπτή αλλά πολύ σημαντική διαφορά ανάμεσα σε ένα 
έργο τέχνης που συλλαμβάνεται και υλοποιείται στην κοινωνική ατμόσφαιρα ενός καταπιεστικού 
πολιτικού συστήματος και σε ένα έργο ελεύθερο από τους περιορισμούς που μπορεί να θέτει 
ένα τέτοιο πλαίσιο. Ο συγκεκριμένος τρόπος με τον οποίο εισάγει η Νεσάτ αυτή τη διαφορά 
στο έργο της είναι υπό την οπτική φαντασία, η οποία μεταφράζει το μήνυμα της Παρσιπούρ σε 
όρους που αντιστοιχούν στον κόσμο των εικόνων μάλλον παρά σε εκείνον της γλώσσας, του 
μέσου του λογοτεχνικού έργου, και ιδιαίτερα ενός έργου που παρουσιάζεται στο γνωστό για 
την αδυναμία μετάφρασής του ύφος του μαγικού ρεαλισμού. Από μια άποψη, το δύσκολο έργο 
που αντιμετωπίζει δεν είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο για το οποίο θρηνούσαν οι Πέρσες 
μυστικιστές των περασμένων χρόνων: το χάσμα που χωρίζει τις εμπειρίες από την έκφρασή τους. 
Άνθρωποι όπως ο μυστικιστής του 13ου αιώνα Ρουμί έβλεπαν επίσης τον κόσμο των στιγμιαίων 
οραμάτων τους να αποσυντίθεται μόλις τον διατύπωναν με λέξεις. Αιώνες αργότερα, το χάσμα 
έκανε ξανά την εμφάνισή του στη διάκριση του Φρόιντ ανάμεσα στις γλωσσικές και τις προ-
γλωσσικές καταστάσεις του νου. ο Φρόιντ καταγράφει και αυτός τη δυσαρέσκειά του για την 
απαραίτητη διαδικασία του περιορισμού των ονείρων σε λέξεις.

Η αξιοσημείωτη συνοχή των χαρακτήρων της Παρσιπούρ καθώς μετακινούνται από τις συ-
μπαγείς επιφάνειες των χώρων της πόλης στις ομιχλώδεις φυλλωσιές του κήπου στο Καράντζ, 
εκφράζεται στην ταινία της Νεσάτ μέσα από μόνιμα διφορούμενες, καλυμμένες με ομίχλη πανο-
ραμικές εικόνες του κήπου που έρχονται σε αντίθεση με την οχλοβοή των δρόμων της πόλης. Η 
έκφραση της φυσικής βίας στο έργο της Παρσιπούρ, είτε αυτή προέρχεται από κάποιον άντρα 
εναντίον της αδελφής του είτε από μια συμμορία ζηλωτών του κόμματος ενάντια σε μια άλλη, 
μετατρέπεται στο κινηματογραφικό πρότζεκτ της Νεσάτ σε στιγμές περισυλλογής όταν βλέπου-
με μια ηρωίδα να αναλογίζεται σιωπηλά μια εμπειρία την οποία μόλις είχαμε δει να βιώνει. Ενώ 
η Παρσιπούρ μας εντυπωσιάζει σαν μαέστρος των πολύπλοκων συναισθηματικών καταστάσεων 
που εκφράζονται μέσα από την καθαρή παρεκβατική δύναμη της γλώσσας, η Νεσάτ μας οδηγεί 
με μαεστρία, κυριολεκτικά και μεταφορικά, μέσα από εμπειρίες που αντιλαμβανόμαστε οπτικά.

Στο σώμα των έργων της Νεσάτ, όπως και στο μυθιστόρημα, νιώθουμε να κινούμαστε ανεξέλε-
γκτα μέσα από τις συγκινησιακές καταστάσεις, καθώς παρακολουθούμε χαρακτήρες να περπα-
τούν στους απροσδιόριστους χώρους ενός άχρονου κήπου. Ενόσω η Ζαρίν περνά μέσα από 
το γάμο, την εγκυμοσύνη και τον τοκετό, οδηγούμαστε από τα όνειρα για λύτρωση στις ελπίδες 
για ανανέωση, στη βεβαιότητα της αθανασίας. Στο τέλος, τόσο η μυθιστοριογράφος όσο και η 
σκηνοθέτις αντιμετωπίζουν αυτό τον κήπο της Εδέμ όχι σαν να βρίσκεται τοποθετημένος στο 
χώρο αλλά σαν μυθικό στη φύση. κινούμαστε όχι μέσα από κύκλους της επανάστασης και της 
αντεπανάστασης, αλλά από το εφήμερο στο πολυετές και από εκεί στο αιώνιο. Δεν πρόκειται 
ούτε για τη συσσωρευόμενη ισχύ της ανθρώπινης δράσης ούτε για την περικλείουσα τα πάντα 
δύναμη της θείας θέλησης που μας οδηγεί προς τα εμπρός. αυτό που μας ωθεί είναι μάλλον η 
παρουσία των δικών μας επιθυμιών και κινήτρων, και όσο πιο κοντά πλησιάζουμε σε μια εξέταση 
σκηνή προς σκηνή του πρότζεκτ, τόσο πιο καθαρά το βλέπουμε.
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Στο βίντεο της Μουνίς ακούμε συνεχώς, ως υπόβαθρο, πολιτικά συνθήματα, άντρες να εύχονται 
το θάνατο του ενός ή του άλλου πραγματικού ή φανταστικού εχθρού, κατόπιν την πτώση της 
Μουνίς προς το θάνατο ή την «ελευθερία». Έτσι οι δύο κόσμοι της πολιτικής πραγματικότητας 
και της ατομικής φαντασίας, που τόσο συχνά βρίσκονται σε αντίθεση, αρχίζουν να βάζουν σε μια 
παρένθεση την πρόκληση που μας έχει δώσει η Νεσάτ: πολιτική και ανθρώπινη ψυχή, απελευ-
θέρωση και θάνατος, αλήθεια και εγγύτητα. Αποφασισμένη να αποδώσει στη φαντασία όλα όσα 
της αναλογούν, να μην αφήσει τη μονότονη πραγματικότητα της πολιτικής να είναι ο μοναδικός 
δημιουργός της ανθρώπινης ιστορίας, η Νεσάτ βάζει τη Μουνίς να επιδιώκει να υπερβεί την 
ανθρώπινη κατάσταση επιλέγοντας μια άυλη ύπαρξη. Καθώς η αρχική σκηνή μετακινείται από το 
πεσμένο στην άσφαλτο σώμα της Μουνίς στο παραδεισένιο σκηνικό του σπιτιού στον κήπο στο 
Καράντζ, συνεχίζουμε να ακούμε τη φωνή της Μουνίς να μας λέει ότι αισθάνεται λύτρωση και 
ελευθερία. λέει ότι έχει μεγαλείο και γενναιότητα, ότι ζει έξω από το χρόνο. Όλα αυτά επιστρέ-
φουν και μας στοιχειώνουν όταν τα ανακαλούμε στη μνήμη μας, καθώς το κομμάτι αυτό πλησιάζει 
στο τέλος του.

Ανάμεσα σε αυτές τις αγκύλες της αρχής και του τέλους, τα βίντεο της Νεσάτ μας λένε για τη 
Ζαρίν και τη Φαροχλακά, από τις οποίες η πρώτη είναι ιερόδουλη σε ένα πορνείο και η δεύτερη 
μια δυστυχισμένη παντρεμένη γυναίκα που ζει με έναν στρατιωτικό, ενώ ονειρεύεται μια διαφο-
ρετική ζωή με ένα παλιό αίσθημά της. Και οι δύο πρόκειται να συνειδητοποιήσουν τις δοκιμασίες 
τους και η καθεμιά θα προσπαθήσει να αλλάξει τη μοίρα της με πολύ διαφορετικούς τρόπους. 
Στη θρησκευτική κουλτούρα του Ιράν υπάρχει το έθιμο, για όσους νιώθουν βαθιά αμαρτωλοί 
όπως η Ζαρίν, να αναζητούν σωτηρία μέσα από την ειλικρινή μεταμέλεια – και ο Θεός ξέρει 
πόσο το προσπαθεί αυτό η Ζαρίν. Ερμηνεύει το γεγονός ότι βλέπει τους πελάτες της με παρα-
μορφωμένο πρόσωπο (στο μυθιστόρημα οι άντρες δεν έχουν κεφάλι, αλλά αυτό ήταν αδύνατο 
να αποδοθεί οπτικά) ως σημάδι από το Θεό ότι πρέπει να αλλάξει την πορεία της – και το κάνει 
αυτό τρίβοντας δυνατά όλο της το σώμα σαν να ήταν ολόκληρη καλυμμένη από τη βρομιά. 
Στρέφεται κατόπιν προς τη θρησκεία, περνώντας από χώρους που ορίζουν τον πυρήνα των 
σιιτών μουσουλμάνων: ένα ρημαγμένο τέμενος, ένα παμπάλαιο μαυσωλείο, συναθροίσεις ανδρών 
γονατισμένων σε προσευχή και γυναικών που θρηνούν. Αλίμονο όμως, δεν μπορεί να πείσει τον 
εαυτό της να ενσωματωθεί στην κοινωνία των γυναικών που η θρησκεία τους τις περιορίζει στο 
να πενθούν τελετουργικά και μηχανικά άντρες που έχουν πεθάνει από καιρό ή να μαγειρεύουν 
φαγητό για λαίμαργους άντρες, ή των αντρών που το θρησκευτικό τους αίσθημα δεν προχωρεί 
μακρύτερα από το να προκαλούν πόνο στο σώμα τους ή να σώζουν μοναχικές γυναίκες σαν 
εκείνη προτείνοντας να τις κάνουν δεύτερη ή τρίτη σύζυγό τους.

Το πρόβλημα της Φαροχλακά φαίνεται με την πρώτη ματιά να είναι τόσο διαφορετικό από εκείνο 
της Ζαρίν όσο και το κοινωνικό της στάτους. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τη στιγμή που μια 
σκηνή οικογενειακής λογομαχίας μάς αποκαλύπτει μια βαθύτερη αλήθεια. Στη μέση ενός καβγά 
ο άντρας της, στρατηγός του Βασιλικού Στρατού, την κοροϊδεύει επειδή βρίσκεται στο κατώφλι 
της εμμηνόπαυσης καταλήγοντας, με μια παρατήρηση που σφίγγει το στομάχι, ότι η ηλικία της 
του δίνει το δικαίωμα να πάρει δεύτερη σύζυγο. Το ζευγάρι έχει μόλις επιστρέψει στο σπίτι από 
ένα πάρτι όπου εκείνη είχε δει τον άντρα που, χρόνια πριν, είχε τραβήξει την προσοχή της. Πα-
ντρεμένος τώρα με μια Αμερικανίδα, ανταλλάσσει παρ’ όλα αυτά μαζί της σύντομα αλλά γεμάτα 
υπονοούμενα σχόλια. Αποδέχεται τις φιλοφρονήσεις του, γιατί φαίνεται πράγματι αποφασισμένη 
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να βρει το δρόμο για την προσωπική της απελευθέρωση. Σε μια σειρά από φαινομενικά ατυχή-
ματα, ο άντρας της καταλήγει να πέσει από τις σκάλες και να σκοτωθεί, και η Φαροχλακά απο-
φασίζει να αλλάξει τρόπο ζωής. Πουλάει το σπίτι της και μετακομίζει σε αυτό που αποδεικνύεται 
για εκείνη κάτι πολύ παραπάνω από ένα νέο σπίτι. Πρόκειται για το σπίτι του κήπου το οποίο, με 
την πάροδο του χρόνου, θα γίνει σπίτι και για τη Ζαρίν και για τη Φαεζέ που η καθεμιά καταλήγει 
εκεί σαν να εκπληρώνει κάποιο χρησμό δοσμένο αιώνες πριν.

Και είναι εκεί που η Φαροχλακά συναντά τη Ζαρίν, στο πρώτο σκέλος της μοναχικής διαδρομής 
της προς τη λύτρωση και την απελευθέρωση, της μεταμόρφωσής της από ένα πλάσμα των τα-
πεινότερων στρωμάτων της ανθρωπότητας σε αιθέρια νύμφη προορισμένη για τους ουρανούς, 
σαν να μπορούσε να γιατρευτεί μόνο μέσα από μια προσωπική εμπειρία αληθινής αγάπης. Το 
κατορθώνει αυτό στα στοργικά χέρια του καλοσυνάτου κηπουρού, της Φαροχλακά και όλο και 
περισσότερο της Φαεζέ. 

Βρίσκοντας το κουράγιο να χλευάσει και να απορρίψει την πρόταση ενός παντρεμένου άντρα, 
που κάποτε ήταν ο έρωτας της ζωής της, να γίνει η δεύτερη γυναίκα του, η Μουνίς αποκαλύπτει 
στους θεατές ότι η σύντομη εμπλοκή της με την πολιτική δεν ήταν εντελώς μάταιη. Παρότι 
το πολιτικό ιδεώδες που είχε ενστερνιστεί προς στιγμήν δεν είχε καλή τύχη, οι εμπειρίες που 
αποκόμισε είναι ανεκτίμητες. της έδωσαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσει το δικαίωμά της να 
διαμαρτύρεται, να διαδηλώνει την ανθρώπινη φύση της, να αναλαμβάνει δράση όταν βρίσκεται 
αντιμέτωπη με τη σκληρότητα και την αδικία. Ως γυναίκα, τώρα είναι προετοιμασμένη να πάρει τα 
ηνία της ζωής της στα χέρια της. Πραγματικά, έχει διανύσει πολύ δρόμο και το όνομα του Αμίρ 
δεν θα ακουστεί ποτέ ξανά. Σε αντίθεση με τη Ζαρίν που έχει απαρνηθεί τα εγκόσμια και μένει 
να φαντάζεται τι μπορεί να συμβαίνει στους δρόμους που βρίσκονται μακριά από αυτήν, η Μου-
νίς έζησε, έστω και σύντομα, κοσμοϊστορικές εμπειρίες. Αυτό χρειάζεται, φαίνεται να υπονοεί η 
Νεσάτ, αν επιθυμεί κανείς να αφήσει πίσω του τα πρότυπα και τους περιορισμούς της κοινωνίας, 
να προχωρήσει πέρα από αυτό που είναι και να ξεκινήσει τη μακριά πορεία προς αυτό που θα 
έπρεπε να είναι, να δώσει σάρκα και οστά στην αλλαγή που επιθυμεί να φέρει.

Μία από τις βασικές αιτίες για την επιμονή του πρότζεκτ στην πολιτική διάσταση του χρονικού 
πλαισίου που ορίζεται από το μυθιστόρημα πρέπει να βρίσκεται εδώ, στο διάκενο των ατόμων 
και των κοινωνιών, όπου ο ανθρώπινος νους συναντά την κουλτούρα, την ιστορία και τις παρα-
δόσεις. Η αποστασιοποίηση της Μουνίς από την κοινωνία την οδήγησε πρώτα στο θάνατό της 
ως ανθρώπινου πλάσματος με σάρκα και οστά και έπειτα στη φαντασμαγορική αναγέννησή της 
ως παντογνώστριας αιθέριας παρουσίας, εντελώς αδύναμη να πράξει οτιδήποτε. Σε αντίθεση, η 
Φαεζέ, εκείνη που προχωρεί σε έργα, έχει συγκεντρώσει τώρα τεράστιες δυνάμεις ως πραγματικό 
ζωντανό πλάσμα. Η μία ταξίδεψε μέσα από την άρνηση, η άλλη μέσα από την υπέρβαση. Πρέπει 
να έχετε πάντα στο μυαλό σας την κοινωνική διάσταση της ανθρώπινης κατάστασης, φαίνεται να 
λέει η Νεσάτ, ακόμη και καθώς αγωνίζεστε για να φτάσετε κάπου πέρα από αυτήν. Κανένας περί-
πατος στον Κήπο της Εδέμ δεν είναι πλήρης αν δεν συνοδεύεται από τη θύμηση της οχλοβοής 
του κόσμου που αφήσατε πίσω. Επαναλαμβανόμενες αντιπαραθέσεις της Ζαρίν, ξαπλωμένης 
στο κρεβάτι της ή περπατώντας στον κήπο, απορροφώντας παθητικά το αιώνιο, με εκείνες της 
Μουνίς να φωνάζει με σφιγμένες τις γροθιές στους δρόμους, υπηρετούν ένα φιλοσοφικό σκοπό: 
επισημαίνουν τη διαφορά ανάμεσα στους δύο τρόπους κοινωνικής ύπαρξης: της πράξης και της 
θεωρίας.
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Κατά κάποιον τρόπο, η διαφορά αυτή ισχύει και ανάμεσα στη Φαεζέ και στη Ζαρίν. Όταν η Φα-
ροχλακά προτείνει να καλέσει μερικούς από τους διανοούμενους φίλους της σε ένα γκάρντεν 
πάρτι, η Ζαρίν αντιδρά και πηγαίνει για ένα μοναχικό περίπατο στο πιο πυκνοφυτεμένο μέρος 
του κήπου. Αυτό που επιθυμεί είναι να εδραιώσει έναν κόσμο γυναικών δίχως άντρες περνώντας 
από ένα σύντομο μονοπάτι που οδηγεί κατευθείαν από το ατομικό στο κοσμικό. Ως μεταμελη-
μένη πόρνη, εύχεται τώρα να γίνει αμέσως αγγελική. Ξαπλωμένη στο κρεβάτι της, ακούει αυτό 
που αντιλαμβάνεται να είναι τόσο οι χτύποι της καρδιάς της όσο και η φωνή από τα βαθύτερα 
σημεία του κήπου. «Έχουμε ξεχάσει τις πιο δυσδιάκριτες αποχρώσεις αυτού του αρχαίου κήπου», 
της εξομολογείται η φωνή. Μόνο όταν βλέπουμε τη Φαροχλακά να συντροφεύει τη Φαεζέ και 
τη Ζαρίν για έναν περίπατο στον κήπο, γινόμαστε μάρτυρες της αρχής της δημιουργίας μιας 
ευλογημένης νέας κοινότητας.

Παρόμοιοι υπαινιγμοί σχετικά με την αθανασία από την πλευρά τής πρόσφατα ενσαρκωμένης 
ξανά Μουνίς μας φέρνουν, πολύ ταιριαστά, πίσω στη σκηνή του σωματικού θανάτου της, με την 
οποία ξεκίνησε η ιστορία μας, με το τσαντόρ της Μουνίς να πέφτει στο οδόστρωμα. Τώρα είναι 
το σώμα της που πέφτει ακριβώς δίπλα σε εκείνο του νεκρού διαδηλωτή, χωρίς ίχνος από το 
τσαντόρ. Πρόκειται για μια παραβολή της Μουνίς, που τώρα έχει απελευθερωθεί ακόμη και από 
την ηθική επιταγή να καλύπτει τον εαυτό της με ένα τσαντόρ; Η σύνδεση δεν είναι προφανής 
στο έργο της Νεσάτ, αλλά με δεδομένη την πορεία των γεγονότων που έχουμε παρακολουθή-
σει στη διάρκειά του, δεν προκύπτει άλλο συμπέρασμα. Το σώμα είναι, φυσικά, αναλώσιμο. αυτό 
που απομένει είναι κάτι πέρα από αυτό – που μπορεί να αποκαλείται ψυχή ή πνεύμα, λύτρωση 
ή απελευθέρωση ή ένα υπερβατικό κάτι. Τα ίδια τα λόγια της Μουνίς –οικειότητα και αλήθεια– 
οπωσδήποτε αναφέρονται στη δική της αντίληψη γι’ αυτό: πρόκειται για μια ανώτερη κατάσταση 
ύπαρξης, με δύναμη, με ενεργό παρουσία, με ενεργό ουσία. «Έχω μεταβληθεί από υποκείμενο 
θέασης», λέει, «σε αυτή που βλέπει. από το είναι στο γίγνεσθαι. Γεννήθηκα με τη μορφή ενός 
ανθρώπινου πλάσματος, την οδυνηρή μορφή ενός ανθρώπινου πλάσματος». Με αυτά τα λόγια 
η διαδρομή των γυναικών –πέντε γυναικών για την Παρσιπούρ, τεσσάρων για τη Νεσάτ– φτάνει 
στο τέλος της. Ζωντανές κάποτε στον κόσμο των ανδρών, τώρα είναι πολύ πιο ζωντανές, επειδή 
αψήφησαν αυτό τον κόσμο και όλες τις μορφές ύπαρξής του. έφτασαν στον προορισμό τους.

Ο Άχμαντ Καρίμι-Χακάκ είναι Καθηγητής Περσικής Λογοτεχνίας και ιδρυτικός Διευθυντής
του Κέντρου Περσικών Σπουδών του University of Maryland, ΗΠΑ.
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About twenty years ago, as the first edition of Women without Men began to make its initial 
mark on Iran’s readership, a fierce debate broke out in the relatively docile halls of the Islamic 
Republic’s Majles, or parliament, on a specific exchange between two of the five women who 
constitute the core of novel’s personages. In the exchange, one woman tells the other that she 
once had to remind a third woman that what is commonly referred to in the Persian language 
through the colorful phrase “curtain of virginity” (pardeh-ye bekarat) is a misnomer. “What are 
you talking about,” I told her, “it is a hole; it’s tight at first, then it grows wider,” she reiterates to 
her friend Munis. This shocks Munis out of her wits; she grows pale, and protests faintly: “But it 
must be curtain,” she says, reminding us that she too has been told be her elders. Faezeh retorts 
authoritatively, “No. I read about it in a book. I read a lot. It’s a hole.”

The spectacle of a bunch of gray-bearded Muslim clerics and parliamentarians discussing the 
hymen with zest, some criticizing the country’s censors for having allowed such an outrageous 
assertion to slip into a literary work, others falling silent perhaps because they have begun to see 
the ease with which hoary platitudes can be debunked, must provoke a smirk, to say the least. To 
contemplate the scene is to make the point that one should never tire of making: there still are 
places in the world where guardians of public morality object earnestly to the corrupting influ-
ence of literature, where multitudes of people still believe that certain traditional beliefs need to 
be protected from the onslaught of science at whatever cost. This is necessary, they maintain, for 
the good of the people.

One would have to go to Ulysses in the 1930s New York or Madame Bovary in mid-nineteenth-
century Paris, or even further back in time to Galileo and the birth pangs of the European 
Renaissance to witness similar confrontations in more advanced societies. Still, to contemplate 
incidents of this sort is to believe once more in the resilience of works of the human imagination 
to stamp their imprint on the collective psyche of curious readers everywhere, in all times, all the 
way back perhaps to the days when the works of Homer or Hesiod were discussed in Athens or 
when the Jews of Palestine were debating the truth of the stories they had inherited, of Noah, of 
Moses, of Abraham. Such indeed is the power of the word to hurt or heal, to provoke or pacify, 
to hold sway over the human mind; it can protect and betray, change mind and mood, uphold or 
debunk hoary beliefs and antique ideas.

Audacious individual acts defying old and established ideas have of course always been a feature 
of Iranian culture, and the slender paperback volume that held within its covers the story of five 
contemporary Iranian women in search of a more fulfilling existence than they found around 
them is one of the latest such acts in that culture. Since it publication in 1989, Women without 
Men has been steadily subverting what is left of an ancient autocratic patriarchal system that ex-
presses itself today in the form of the Islamic Republic of Iran. The novel has received thoughtful 
reviews and it has been translated into several languages; it has in recent years become a staple 
of Persian literature and women’s Studies courses in US universities, and it has catapulted its 
author Shahrnush Parsipur (born in 1946) to higher ranks of foreign writers read by American 
readers.

And now, Iranian-American visual artist Shirin Neshat (born in 1957), world renowned for her 
Women of Allah photograph series and her thought-provoking video installations, has taken the 

Women without Men: 

Mere mortals in search of immortality

Ahmad Karimi-Hakkak
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latest step in making the story of Women without Men into a group of five video installations as 
well as making a feature length film for cinemas making the project available to wider publics 
everywhere. Her Women without Men project, in other words, includes a series of five video 
installations each focusing on one of the novel’s central characters and is designed primarily for 
galleries and museums, and a more or less conventional feature film designed for movie-houses 
everywhere. While the former displays a linear structure with only four of the characters (Mah-
dokht is eliminated from it), the latter takes its clues from, and posits new ideas into, the novel 
on which the whole project is based. Taking both as its objects of analysis and interpretation, this 
introductory essay makes references back and forth to both video and film components of the 
entire project.

In doing so, while further highlighting the plight of women in patriarchal societies, Neshat has 
modified the terms of the novel’s literary conventions substantially to enable the story to reach 
world audiences, rather than the immediate readership the novel’s author may have imagined 
when writing it. Paradoxically, Neshat has achieved this by highlighting the temporal context and 
expanding the historical vista of Parsipur’s story. She has thus engaged the novel’s author and 
readers in a new debate aimed at pointing out the relevance of the social context to individual 
quests to remake the human destiny. That shift will provide a major focal point for this introduc-
tory essay.

Let us take the notion of the novel’s locus first: various critics have commented on how, in the 
novel, Tehran and Karadj have been portrayed as two poles, representing states of being analo-
gous to visions of hell and heaven. This is buttressed initially by the belief in the Persian culture in 
an eschatology that posits hell as a place of constant pain and suffering and heaven as the locus 
classicus of everlasting joy, pure unadulterated joy. Commensurate with these states, the lexicon 
and heritage of classical Persian poetry have given us the word and the shape in which Iranians 
conceptualize these states. As the meaning of the ancient Persian word Pardis suggests, Paradise 
has been imagined as a walled garden, an image fortified and perpetuated through the elabora-
tion it received in the Muslim holy book the Quran.

In the novel, we read of how each woman makes her way to the garden-house in Karadj, and of 
the different approaches each has to follow, at times in spite of herself, to end up there. Although 
she does not dwell much on this, the author also alludes to the crucial historical time in which 
the story unfolds: August 1953 is, after all, etched in the Iranian psyche as the time when a military 
coup designed by the American government and executed by the late Shah’s army, blocked the 
Iranian nation’s path of democratic development. Yet the precise shape of each woman’s passage 
through the streets of Tehran in those turbulent days to the bliss that is the garden house in 
Karadj is left pretty much to the reader’s imagination.

Neshat’s interpretation of the novel changes that. Taking the literary work as her raw material, she 
introduces an alternative mode of envisioning the passage from the turbulent streets of Tehran 
to the idyllic vistas of the lush garden in Karadj, and with it the passage from the personal to the 
cosmic. Thinking perhaps that it would not be possible to omit the social as the catalyst between 
the human and the eternal, Neshat moves to the foreground what in Parsipur’s work is just a 
historical marker evoking a bitter national memory. As the film shows Iranian demonstrators 
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in the 1950s clenching their fists protesting a creeping military plot in an oil-producing country 
in the Middle East, and the disruption of those demonstrations by royalist forces, we witness a 
generalized face of social unrest. The raid that an army officer conducts in the noon of night on 
the garden-house where Farokh Legha is entertaining her guests appears to us beside the point; 
as does the fact that he ends up half-drunk reciting Persian poetry and boasting of his country’s 
high culture to an American woman. What matters to us is that the scene highlights absence of 
privacy in one’s own home, wherever that might be. It is secondary that, faced with the real possi-
bility of an American-led coup, members of the Tudeh Party of Iran go underground to continue 
their efforts clandestinely; what is emphasized is that this is the fate of all political parties faced 
with violent attempts at regime change by superpowers.

To drive those points home, Neshat cleverly shows Munis in scene after scene being initiated 
into political activity, going through a variety of momentous events, and eventually rising above it 
all. She thus establishes the importance of Munis’s passage through real experiences out there in 
the world in contradistinction with what Zarin goes through. Turning her back to certain doom 
as an innocent child trapped in a brothel, the latter flirts first with religion only to find out how 
deeply hollow religious rituals really are. She remains as much of a bystander to the world of men 
shouting political slogans as to that of men prostrated in prayer, or of women mourning saintly 
martyrs dead for over a millennium and of desperate girls like herself lighting candles at the altar 
of an unidentifiable sacred place to achieve imaginary salvation. By the time she retreats to the 
garden-house to seek salvation in her proximity to nature, she is as innocent as she was the day 
she gave her body to her first customer.

In putting Parsipur’s characters through the filters of her art and her intellect, Neshat makes a 
statement about a subtle yet very significant difference between a work of art conceived and ex-
ecuted in the social atmosphere of a repressive political system and one free from the constraint 
such a context may impose. The specific way in which Neshat ushers all this into her work is 
through the visual imagination which translates Parsipur’s message in terms commensurate with 
the world of images rather than that of language, the medium of a literary work, particularly one 
presented in the notoriously untranslatable style of magical realism. In a sense, the impossible task 
she faces is not unlike that which the Persian mystics of old have lamented: the gap separates ex-
periences from their expression. People like thirteenth century mystic Rumi also saw the world 
of their momentary visions disintegrate as soon as it is committed to words. Centuries later, the 
gap would manifest itself in Freud’s distinction between linguistic and pre-linguistic states of the 
mind; he too registers his dissatisfaction with the necessary task of reducing dreams to words.

The remarkable consistency of Parsipur’s characters as they move from the solid surfaces of city 
spaces to the misty garden greens of Karadj is communicated in Neshat’s film through eternally 
ambiguous mist-covered vistas of the latter as contrasted with the hubbub of city streets. What 
in Parsipur’s work was the physicality of violence, whether inflicted by one man against his sister 
or committed by one gang of party zealots against another is turned in Neshat’s cinematic proj-
ect into contemplative moments when we see a character silently reflecting on an experience 
that we have just seen her pass through. While Parsipur strikes us as a master of complicated 
emotional states expressed through the sheer discursive power of language, Neshat masterfully 
moves us, literally and metaphorically, through experiences taken in visually.
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In Neshat’s body of work as in the novel we see ourselves move uncontrollably through emo-
tional states as we watch characters walk through indeterminate spaces of an ageless garden. As 
Zarin goes through marriage, pregnancy and childbirth, we are driven from dreams of redemp-
tion to hopes of renewal to the certainty of immortality. In the end, the novelist and filmmaker 
both handle the Edenic garden not as located in space but as mythic in nature; we move not 
through cycles of revolution and counterrevolution, but from the ephemeral to the perennial and 
from there to the eternal. It is neither the gathering force of human action nor the all-encom-
passing power of divine will that drives us forth; rather, it is the presence of our own desires and 
drives that propels us forward, and the closer we move to a scene-by-scene examination of the 
project the more clearly we see this point.

With Munis’s video we constantly hear political slogans in the background, men wishing death 
to this or that real or imagined enemy than Munis’s flight to death or ‘freedom.’ Thus the two 
worlds of political reality and individual imagination, so often at odds, begin to bracket the chal-
lenge Neshat has given us: politics and the human psyche, liberation and death, truth and intimacy. 
Determined to pay imagination its full due, not leaving the drab reality of politics to be the lone 
maker of human history, Neshat has Munis seek to transcend the human condition by opting for 
an incorporeal existence. As the opening scene shifts from Munis’s body lying on the asphalt to 
the Edenic scene of the Karadj garden-house, we continue to hear Munis’s voice telling us that 
she senses release and liberation; she speaks of being grand and brave, of living outside of time. 
All this will come to back haunt us once we recall her words as the segment draws to a close.

Inside these opening and the ending brackets, the Neshat’s videos tell us of Zarin and Farokh 
Legha, one a prostitute in a brothel, the other an unhappy married woman living with a military 
man while dreaming of an alternative life with an old flame. Both are about to come to some re-
alization of their predicaments, each trying to change her separate lot in distinctly different ways. 
It is a custom in the religious culture of Iran for heavy-hearted sinners of the sort Zarin feels 
herself to be to seek salvation through heartfelt repentance – and God knows Zarin attempts 
that. She takes the fact that she sees her customers with distorted faces (in the novel it is head-
less men, an impossible image to replicate visually) as a sign from God that she needs to change 
her sways – and she does so by scrubbing her whole body as if she were deeply filthy all over. 
She then turns to religion, moving through spaces that define Shi’a Islam at its core – a run-down 
mosque, a decrepit shrine, assemblies of prostrate men and wailing women. Alas, she just cannot 
bring herself to be integrated into the society of women whose religion confines them to mind-
less rituals of mourning men long dead or cooking food for voracious men, or of men whose 
claim to religiosity seems to go no further than inflicting pain on their own bodies or rescuing 
lonely women like her by proposing to make them their second or third wives.

Farokh Legha’s problem appears at first glance to be as different from Zarin’s as is her social 
status. So it is, at least, until a scene of domestic dispute leads her to a deeper truth. In the midst 
of the fight, the husband, a general in the Royal Army, pokes fun at the fact that she stands at the 
threshold of menopause, concluding, in a stomach-churning remark, that her age should entitle 
him to taking a second wife. The couple have just returned home from a party where she sees 
the man who had once caught her eyes years ago. Now married to an American woman, he still 
exchange brief, yet fairly suggestive remarks with her. She takes in his compliments, for she really 
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does seem determined to work her way toward some sort of liberation of her own. In what 
appears to be a series of accidents, the husband ends up falling down the stairs and dies, and 
Farokh Legha decides to change her lifestyle. She sells her home and moves to what turns out to 
be much more than a new home for her. This is the garden-house that, in time, Zarin and Faezeh 
will call home as well, each ending up there, as if in fulfillment of an oracle uttered ages ago.

And it is here that Farokh Legha meets Zarin on the first leg of her lonely journey of liberation 
and release, from a creature of the nether parts of humanity to an ethereal nymph bound for 
heavens, if she were only healed through a personal experience of true love. She does, in the 
caring hands of the kindly gardener, Farokh Legha, and increasingly Faezeh.

In plucking up the courage to mock and reject the proposal by a married man, who was once 
the love of her life to her to become his second wife, Munis reveals to the viewers that her brief 
involvement in politics has not been entirely in vain. Even though the political ideal she had briefly 
come to embrace may have been misplaced, the experiences she has gained are priceless; they 
have enabled her to recognize her right to protest, to demonstrate her humanity, to take action 
when faced with cruelty and injustice. As a woman, she is now prepared to take the reigns of 
her life into her own hands. She has come a long way indeed and Amir will never be heard of 
again. Unlike the unworldly Zarin who is left imagining what may be going on in the streets away 
from her, Munis has lived through the epoch-making experiences, however briefly. This is needed, 
Neshat seems to suggest, if one wishes to leave the norms and confines of the society behind, to 
move beyond what is and begin the long march toward what ought to be, to embody the change 
that one wishes to bring about.

Much of the reason for the project’s insistent lingering on the political dimension of the time 
frame established by the novel must be situated here, in the interstices of individuals and societ-
ies, where the human mind meets culture, history and traditions. Munis’s detachment from soci-
ety has led first to her death as a flesh-and-blood human being and later to her phantasmagoric 
rebirth as an all-knowing ethereal presence utterly unable to do anything. In contrast, Faezeh 
the doer of deeds has now amassed immense powers as a real living thing. One has journeyed 
through negation, the other through transcendence. You must keep the social dimension of the 
human condition in mind, Neshat seems to be saying, even as you struggle to reach beyond it. 
No stroll in the Garden of Eden is complete without carrying a recollection of the hubbub of the 
world you have left behind. Repeated juxtapositions of Zarin lying in her bed or strolling through 
the garden, passively absorbing the eternal, with those of Munis’s clenched fists shouting in the 
streets, serve a philosophical purpose: they point out the difference between the two modes of 
social existence, the active and contemplative.

In a way, the difference holds between Faezeh and Zarin as well. When Farokh Legha offers her 
idea of inviting some of her intellectual friends to a garden party, Zarin bulks and goes for a lonely 
stroll in the thickest part of the garden. She wishes to establish a world of women without men 
through a shortcut that would lead from the individual directly to the cosmic. As a repentant 
prostitute, she now wishes to become immediately angelic. Lying down on her bed, she listens 
to what she perceives to be both her heart’s pulsation and the voice from the deepest crevices 
of the garden. “We have forgotten the subtlety of this ancient garden,” the voice intimates. Only 
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when we see Farokh Legha joining Faezeh and Zarin for a stroll in the garden do we witness the 
beginning of the formation of a blessed new community.

Similar intimations of immortality on the part of the newly reincarnated Munis flash back most 
appropriately to the scene of her bodily death, where the sequence with which our story opened 
resumes, of Munis’s chador falling onto the surface of the street. Now it is her body that falls 
exactly next to that of the dead demonstrator, with no trace of the chador. Is this a parable of 
Munis, now liberated even from the moral imperative of covering herself in a chador? The con-
nection has not been made obvious in Nexhat’s work, but there is no other conclusion, given the 
course of events we have witnessed throughout. The body is dispensable of course; what remains 
is something beyond – calls it soul or spirit, call it release or liberation, call it a transcendent 
something. Munis’s own words –intimacy and truth– must definitely allude to her perception of 
it: it is a higher state off being, with power, with agency, with an active essence. “I have changed 
from being seen,” she says, “to seeing; from being to becoming. I have been born in the form of 
a human being, the painful form of a human being,” In these words the journey of the women 
–five for Parsipur, four for Neshat– comes to its end. Once alive in the world of men, they are 
now far more alive for having defied that world and all its forms of existence; they have arrived 
at their destination.
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Γλώσσες ετερογλωσσίας, σαν καθρέφτες που αντικρίζουν 
ο ένας τον άλλο, καθένας αντανακλώντας με τον δικό του 
τρόπο ένα κομμάτι, μια μικρή γωνιά του κόσμου, μας υπο-

χρεώνουν να υποθέσουμε και να αναζητήσουμε έναν κόσμο 
που βρίσκεται πίσω από τις αμοιβαία αντανακλώμενες όψεις 

τους, που είναι πιο πλατύς, πιο πολυεπίπεδος, που περιέχει 
πιο πολλούς και ποικίλους ορίζοντες από όσους θα ήταν 

διαθέσιμοι σε μία μόνο γλώσσα ή σε έναν μόνο καθρέφτη. 

Μιχαήλ Μπαχτίν

Το πρόσφατο έργο της Σιρίν Νεσάτ, η κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος της Σαρ-
νούς Παρσιπούρ Women without Men (1989) θυμίζει, με πολλούς τρόπους, αντικριστούς καθρέ-
φτες που προσφέρουν στο κοινό τη δυνατότητα να υποθέσει και να κατανοήσει τους ποικίλους 
ορίζοντες που ενυπάρχουν στη ζωή των γυναικών του Ιράν, όπου διατέμνονται πολλαπλές χρο-
νικότητες και χωρικότητες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς τα πολιτιστικά προϊόντα που 
εστιάζουν σε γυναίκες από φαντασιακά και γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές, όπως είναι 
η «Μέση Ανατολή», ξεθωριάζουν συχνά κατά τη διαδικασία της υποδοχής τους και μετατρέ-
πονται σε απλή μίμηση των Άλλων Γυναικών του οριενταλισμού, που κρίνονται ως «ιδιόμορφα, 
μονολιθικά υποκείμενα» (Μοχάντι, 1997: 255). Συχνά, πολιτιστικά προϊόντα της διασποράς αυτής 
της γεωγραφικής περιοχής αφομοιώνονται σαν παράθυρα στον κόσμο αυτών των μονολιθικών 
υποκειμένων.

Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τις ιεραρχήσεις του φύλου και της σεξουαλικότητας που αναπα-
ριστάνονται σε πολιτιστικά προϊόντα, μέσα στην πολυπλοκότητα αυτού που ο Έντουαρντ Σαΐντ 
αποκαλούσε «περιπλεκόμενες ιστορίες και αλληλοκαλυπτόμενες γεωγραφίες»; Πώς μπορούμε να 
διαβάσουμε πολιτιστικά προϊόντα της διασποράς έξω από τους λόγους περί αυθεντικότητας, ως 
παραδείγματα διαλογικών διακειμένων με πολιτιστικά προϊόντα που δημιουργήθηκαν στην πατρί-
δα; Πώς μπορούμε να διαβάσουμε τις πολιτιστικές παραγωγές της διασποράς που τοποθετούνται 
στο ενδιάμεσο μιας μεταβατικής κατάστασης, ανάμεσα σε χρονικότητες και χωρικότητες, ως τόποι 
όπου οι πολιτιστικές ιστορίες της πατρίδας και του κόσμου μπορούν να έρθουν σε διάλογο;

Η κινηματογραφική διασκευή της Νεσάτ του μυθιστορήματος Women without Men μας δίνει 
την ευκαιρία να αναλογιστούμε μερικές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Το ξαναγράψιμο και 
η διακειμενική συνύφανση του λογοτεχνικού κειμένου με την κινηματογραφική γλώσσα είναι μια 
διαδικασία που, για να παραπέμψουμε στον Ρόμπερτ Σταμ, είναι

Ιδανικά εξοπλισμένη για να πολλαπλασιάσει με μαγικό τρόπο χρόνους και χώρους. που έχει την 
ικανότητα να αναμιγνύει πολύ διαφορετικές χρονικότητες και χωρικότητες. μια ταινία μυθοπλασί-
ας, για παράδειγμα, παράγεται σε έναν αστερισμό χρόνων και χώρων, αντιπροσωπεύει έναν άλλο 
(αφηγηματικό) αστερισμό χρόνων και τόπων, και προσλαμβάνεται σε ένα διαφορετικό και πάλι 
χρόνο και χώρο (αίθουσα κινηματογράφου, σπίτι, σχολική τάξη) [και γκαλερί ]. (Σταμ, 2005: 13)

Οι χρόνοι και οι χώροι που υφίστανται ήδη στο λογοτεχνικό κείμενο Women without Men, σε 
αντιστοιχία με τους πολλαπλούς χρόνους και χώρους που προσφέρονται στην κινηματογραφική 
διασκευή του, παρέχουν στους θεατές, οι οποίοι έχουν επίγνωση του ενεργού τους ρόλου ως 

Αντικριστοί καθρέφτες διακειµενικότητας: 

Η κινηµατογραφική διασκευή της Σιρίν Νεσάτ του µυθιστορήµατος Women Without Men 

Σουλέ Βαταναμπάντι
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δημιουργών σημασιών, τη δυνατότητα να προσθέσουν σε αυτό τον αστερισμό άλλη μία διάσταση 
χρονικότητας και χωρικότητας, εκείνη της υποδοχής της ταινίας, και να αναζητήσουν μια δυνα-
μική και συσχετική αντίληψη της ιστορίας και της γεωγραφίας. Προσφέροντας μια θέαση του 
κόσμου και ιστορίες που αλληλοσυνδέονται, δεν υπάρχει άλλη καταφυγή από το να δούμε την 
κοινωνία που αναπαριστάνεται στη διασκευή του Women without Men μέσα στην πολυπλοκότητά 
της, όπου οι γυναίκες είναι ενεργοί παράγοντες που ρωτούν, διαπραγματεύονται και παραβιάζουν 
τα εθνικά, θρησκευτικά και παραδοσιακά πατριαρχικά παραδείγματα στη δημόσια και την ιδιωτική 
τους ζωή και εκφράζουν αυτή τη δράση τους μέσα από τις λογοτεχνικές και καλλιτεχνικές τους 
συναρθρώσεις.

Όπως σε πολλές άλλες μεσανατολικές κοινωνίες και πέρα από αυτές, οι γυναίκες έβρισκαν πά-
ντοτε τον λογοτεχνικό και τον καλλιτεχνικό χώρο ως εκείνο τον τόπο που παρέχει, σύμφωνα με 
τα λόγια του Βάλτερ Μπένγιαμιν, την ελευθερία να «ανέβουν και να κατέβουν τα σκαλοπάτια της 
εμπειρίας τους, όπως πάνω στη σκάλα. Μια σκάλα που εκτείνεται προς τα κάτω, στο εσωτερικό 
της γης και χάνεται μέσα στα σύννεφα» (Μπένγιαμιν: 1969, 102).

Η γραφή των γυναικών στη Μέση Ανατολή

Παρότι οι γυναίκες στη Μέση Ανατολή συμμετείχαν πάντα ενεργά στα διάφορα στάδια των 
εθνικών και μετααποικιακών ιστοριών τους, είναι μέσα από τους τόπους της τέχνης και της πα-
ραστατικής γλώσσας που εξέφρασαν τις πολυπλοκότητες αυτών των ιστοριών, περιλαμβάνοντας 
τη διάσταση που αφορά τη ζωή των γυναικών. Αφηγούμενες ιστορίες για τον εαυτό τους και το 
σύνολο, μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία που ενισχύονται από τη δύναμη της φαντασίας 
«που εκτείνεται προς τα κάτω, στο εσωτερικό της γης και χάνεται μέσα στα σύννεφα», οι γυναίκες 
εξέφρασαν τις επιθυμίες τους για αντίσταση και τις εμπειρίες τους από την υπέρβαση των ορίων 
που θέτει ο πατριαρχικός έλεγχος, τόσο σε εθνικές μορφές όσο και σε αποικιακές. Μέσα από τα 
καλλιτεχνικά και τα λογοτεχνικά τους έργα, οι γυναίκες έθεσαν, με τη γραφή τους, το σώμα τους 
εκτός των ελεγκτικών λόγων των ανδρών. Σε διαφορετικές περιοχές της Μέσης Ανατολής και 
της διασποράς της, οι συναρθρώσεις των γυναικών αποτέλεσαν μείζονα συνεισφορά στην κατα-
νόηση μεταβατικών στιγμών της ιστορίας, που τέμνονται με λόγους περί φύλου, σεξουαλικότητας, 
τάξης και εθνικισμού. Τα έργα της Ετέλ Αντνάν, της Λεϊλά Αμπουζαΐντ, της Άσια Ντζεμπάρ, της 
Σάλουα Μπακρ, της Ανταλάτ Αγκάογκλου, της Λετιφέ Τεκίν και της Σαχάρ Καλιφέ αποτελούν λίγα 
μόνο παραδείγματα γυναικείας γραφής στον αραβικό και τον τουρκικό κόσμο.

Όπως οι αδελφές τους στην Αίγυπτο, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, στην Τουρκία, στο Λίβανο και 
την Παλαιστίνη, οι Ιρανές βρήκαν στην παραστατική γλώσσα έναν τόπο όπου η θηλυκή δημιουρ-
γική ικανότητα μπορούσε να εγγράψει την έννοια του φύλου στις ανδρικές ιστορικές αφηγήσεις. 
Παρότι οι γυναίκες στο Ιράν είχαν αναμιχθεί ενεργά στη λογοτεχνική και την καλλιτεχνική σκηνή 
τους τελευταίους αιώνες, μετά την Επανάσταση του 1979 και την επιβολή νέων «ισλαμικών» κωδί-
κων, που περιείχαν πολλά δυσμενή στοιχεία για τις γυναίκες, τα γραπτά τους πολλαπλασιάστηκαν, 
μέσα από τη χρήση καινοτόμων και ποικίλων εκφραστικών στιλ.

Κατά ειρωνεία, καθώς οι νέοι κώδικες κοινωνικής αλλαγής εφαρμόζονται στο σώμα τους, μέσω 
της επιβολής των κανονισμών αμφίεσης και συμπεριφοράς, καθώς και με την εξώθησή τους στο 
περιθώριο όπως το διατυπώνει η Νασρίν Ραχιμί,
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Αυτή ακριβώς η περιθωριοποίηση τους έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσουν το ανατρεπτικό 
δυναμικό της νέας κοινωνικής τους θέσης… Με άλλα λόγια, η υποβάθμιση των γυναικών στην 
εσώτατη σφαίρα, τους άνοιξε νέους εσωτερικούς χώρους… στη μετεπαναστατική λογοτεχνική 
παραγωγή των Ιρανών γυναικών το φαινόμενο αυτό εκδηλώνεται τόσο με τον άνευ προηγουμέ-
νου αριθμό γυναικών συγγραφέων όσο και με τις διακριτικά καινοτόμες προσπάθειές τους να 
εγγράψουν το σώμα τους. (Ραχιμί, 1992: 97)

Ανάμεσα στις σύγχρονες γυναίκες καλλιτέχνες και συγγραφείς περιλαμβάνονται η Σιμίν Ντανε-
σβάρ, η Σαρνούς Παρσιπούρ, η Μονιρού Ραβανιπούρ, η Φαρχοντέ Χατζιζαντέ, η Σίβα Αραστούι, 
η Ζόγια Πιρζάντ, η Φαρίμπα Βαφί και η Γκολί Ταράγκι. σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και κι-
νηματογραφίστριες όπως η Ραχσάν Μπανιέτεμαντ, η Ταμινέ Μιλάνι, η Μανιγιέ Χεκμάτ, η Σαμιρά 
Μαχμαλμπάφ και η Πουράν Ντεραχσαντέχ. Οι καλλιτέχνιδες αυτές κατέστησαν προσιτό έναν 
πολυφωνικό τόπο διαλογισμού που αντιπροσωπεύει μια ποικιλία φωνών και δράσεων στο σύγ-
χρονο Ιράν.

Το λογοτεχνικό κείµενο Women Without Men

Το λογοτεχνικό κείμενο Women without Men αποτελεί ένα ζωντανό παράδειγμα των τρόπων με 
τους οποίους οι γυναίκες συγγραφείς στο Ιράν, ως ισχυρές ενεργοί παρουσίες, παραβίασαν τα 
όρια των μορφών, τόσο στη ζωή όσο και μέσα από τη λογοτεχνική και την καλλιτεχνική γλώσσα. 
Το κείμενο αυτό αποτελεί επίσης παράδειγμα γυναικείας γραφής που αφηγείται ζωές γυναικών 
στη διασταύρωση των λόγων περί φύλου και σεξουαλικότητας με εκείνων περί εθνικισμού, θρη-
σκείας και παράδοσης.

Η πλοκή του μυθιστορήματος εξελίσσεται κατά τη διάρκεια του έτους 1953, μιας πολύ σημαντικής 
στιγμής στην ιστορία του Ιράν όταν, σε μια πράξη εναντίωσης στον έλεγχο των Βρετανών, η δη-
μοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση του Μοχάμεντ Μοσαντέκ κρατικοποίησε τα ιρανικά πετρέλαια. 
Όμως, με ένα πραξικόπημα οργανωμένο από τους Αμερικανούς η κυβέρνηση του Μοσαντέκ 
ανατράπηκε, επανήλθε το μοναρχικό καθεστώς, και το Ιράν τέθηκε υπό την άμεση, νεοαποικιακή 
επιρροή των Αμερικανών, η οποία διήρκεσε μέχρι την Ιρανική Επανάσταση του 1979.

Παρότι το μυθιστόρημα τοποθετείται στην ταραγμένη χρονιά του 1953, το πλαίσιο παραγωγής 
του μυθιστορήματος είναι τα χρόνια που ακολούθησαν την Επανάσταση του 1979 και την εγκα-
θίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Συνυφαίνοντας τις αφηγήσεις πέντε γυναικών, καθεμιά από τις οποίες προέρχεται από διαφορε-
τικό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και ηλικιακή ομάδα, η Παρσιπούρ δημιουργεί στο Women 
without Men ένα κειμενικό σύμπαν, το οποίο αναμιγνύει τη μαγεία με το ρεαλισμό διαμέσου μιας 
χρονικής και χωρικής διαστρωμάτωσης. Σε αυτό το κειμενικό σύμπαν, μια «φανταστική κοινότη-
τα» από «γυναίκες δίχως άντρες» υπερβαίνει τα φυλετικά και τα σεξουαλικά όρια για να ταξιδέ-
ψει σε ένα μαγικό κήπο γυναικείας επιθυμίας. Έξω από τους κυρίαρχους πατριαρχικούς λόγους, 
ο κήπος γίνεται ο χώρος όπου οι γυναίκες επιχειρούν να αναπλάσουν την υποκειμενικότητα και 
την ενεργό παρουσία τους σε εκείνη τη σημαντική στιγμή της εθνικής ιστορίας.

Το μυθιστόρημα ξεκινά με την αφήγηση της Μαχντόχτ, μιας ανύπαντρης γυναίκας, παρθένας, η 
ύπαρξη της οποίας καθορίζεται από το σύμπαν του αδελφού της. Σε αυτό το αφηγηματικό πλαί-
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σιο η Μαχντόχτ, σε μια κίνηση ανυπακοής, εμφυτεύει τον εαυτό της στο χώμα αυτού του κήπου 

που ανήκει στον αδελφό της, για να απλώσει ρίζες, να μεγαλώσει, να ανθίσει και να αναπτυχθεί. 

Η διεκδίκηση από τη Μαχντόχτ της ύπαρξής της μέσα στον κήπο, αυτή η ενέργεια του είναι και 

του γίγνεσθαι στον συμβολικό χώρο, κατά τη διάρκεια της σημαντικής ιστορικής στιγμής, εισάγει 

στις περίπλοκες και συνυφασμένες αφηγήσεις άλλων γυναικών, που προέρχονται από διαφορετικά 

περιβάλλοντα, με διαφορετικές προσδοκίες και επιθυμίες. Παρά τις διαφορές τους, οι γυναίκες 

αυτές έχουν όλες έναν κοινό προορισμό: τον κήπο όπου η Μαχντόχτ έχει εμφυτευτεί. Καθεμιά 

από αυτές τις γυναίκες έχει να αφηγηθεί μια διαφορετική ιστορία για τη ζωή της και το δρόμο της 

προς τον κήπο. Όλες οι ιστορίες τους όμως μιλούν για το ελεγχόμενο σώμα και την ελεγχόμενη 

σεξουαλικότητά του και για τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αμφισβητούν αυτό τον 

έλεγχο. Οι χαρακτήρες, καθένας από τους οποίους προσθέτει μια διαφορετική φωνή στην αφή-

γηση, είναι οι ακόλουθοι: η Μουνίς, άλλη μία παρθένα που ελέγχεται από τον αδελφό της. θέλει να 

ενωθεί με το εθνικιστικό κίνημα. Στην πορεία του μυθιστορήματος, η Μουνίς πεθαίνει συμβολικά 

τρεις φορές. κάθε φορά ενσαρκώνεται ξανά σαν ένα πιο δυνατό άτομο. Η Φαεζέ, στενή φίλη της 

Μουνίς, έχει ένα πολύ απλό όνειρο: θέλει να παντρευτεί τον αδελφό της Μουνίς. Η Ζαρινκολά είναι 

μια πόρνη που αρχίζει να βλέπει όλους τους άντρες χωρίς κεφάλι. η Φαροχλακά είναι μια παντρε-

μένη γυναίκα στα πενήντα της, η οποία βρίσκεται στην εμμηνόπαυση και δέχεται προσβολές από 

το σύζυγό της. Το μυθιστόρημα ξεδιπλώνεται καθώς καθεμιά από αυτές τις γυναίκες επιχειρεί να 

παραβιάσει τα σύνορα που έχουν επιβληθεί στη ζωή και στο σώμα τους. Θεωρώντας λανθασμένες 

τις παραδοσιακές αφηγήσεις γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα, όπως είναι ο μύθος της 

παρθενίας, επιχειρούν να καταλύσουν το πατριαρχικό παράδειγμα ισχύος.

Σε αντιστοιχία με την ιστορική στιγμή που τοποθετείται το μυθιστόρημα, την αποτυχημένη 

απόπειρα εγκαθίδρυσης μιας δημοκρατικής κυβέρνησης, η απόπειρα των γυναικών να ζήσουν 

δίχως άντρες μέσα στον ιδανικό τους κήπο αποδεικνύεται εξίσου αποτυχημένη. Το μυθιστόρη-

μα τελειώνει με καθεμιά από τις γυναίκες να εγκαταλείπει τον κήπο. κάποιες με μαγικό τρόπο, 

άλλες επιστρέφοντας απλώς στην κοινωνία. Όμως η εμπειρία τους από την παραμονή τους 

στον κήπο δεν υπήρξε εντελώς μάταιη, καθώς ο κήπος τούς έδωσε τη δύναμη να επιβιώσουν 

σε έναν κόσμο «με άντρες», αν και πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Ενώ το μυθιστόρημα 

ξεκινά με τη Μαχντόχτ να εμφυτεύει τον εαυτό της, με τις βεβαιότητες ενός δέντρου που έχει 

ριζώσει στον κήπο, τελειώνει με την πόρνη Ζαρίν, η οποία αφού παντρεύτηκε τον καλό κηπουρό 

και γέννησε ένα όμορφο λουλούδι, μεταμορφώνεται σε καπνό και εξαφανίζεται στον ουρανό. 

Συμβολίζοντας τις προσδοκίες πολλών γυναικών, οι οποίες διαδραμάτισαν ενεργό ρόλο στον 

τερματισμό του διαμορφωμένου σε νεοαποικιακή βάση μοναρχικού καθεστώτος, κατά την Επα-

νάσταση του 1979, για να βρεθούν στη συνέχεια σε ευάλωτη θέση, υπό το ισλαμικό καθεστώς, 

το μυθιστόρημα ολοκληρώνεται με την κατάρρευση των ψευδαισθήσεων των ηρωίδων του, ενώ 

συγχρόνως μιλά για την προσαρμοστικότητά τους, ανεξάρτητα από ποιο κοινωνικό περιβάλλον 

προέρχονται. για την ανθεκτικότητά τους και την ικανότητά τους να διατηρούν τις θέσεις και 

την προσωπικότητά τους στον κόσμο των ανδρών. Αντιπαραθέτοντας την εποχή που διαδρα-

ματίζεται το μυθιστόρημα στην εποχή της δημιουργίας του μυθιστορήματος, το Women without 

Men επισημαίνει τις μεταβαλλόμενες χρονικότητες και τις ιστορίες της ενεργού παρουσίας των 

γυναικών εντός αυτών.
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Η κινηµατογραφική διασκευή του Women Without Men

Το λογοτεχνικό κείμενο Women without Men βρίσκει ένα επιπλέον χρονικό και χωρικό πλαίσιο 
στην κινηματογραφική διασκευή της Σιρίν Νεσάτ. Σαν να υψώνει έναν καθρέφτη απέναντι στον 
καθρέφτη του μυθιστορήματος, η ταινία της Νεσάτ επισκέπτεται ξανά την ιστορικότητα του μυθι-
στορήματος προκαλώντας τη συνέχιση ενός διαλόγου σχεδόν μετά από τρεις δεκαετίες και από 
μια άλλη, υπερεθνική, τοποθεσία.

Αν τα γεγονότα του 1953 προσφέρουν ένα υπόβαθρο για το μυθιστόρημα και τις ιστορίες των 
γυναικών, η ταινία φέρνει τη συγκεκριμένη στιγμή στο προσκήνιο, για να δώσει έμφαση στο 
συσχετισμό της εθνικής και παγκόσμιας πολιτικής ιστορίας με εκείνη του φύλου και της σεξου-
αλικότητας. Αν το μυθιστόρημα συνυφαίνει τις αφηγήσεις των γυναικείων χαρακτήρων υπό την 
οπτική γωνία μιας συγγραφέως που βρίσκεται εντός του Ιράν, η ταινία είναι μια ερμηνεία και ένα 
ξαναγράψιμο αυτού του κειμένου από τη θέση μιας καλλιτέχνιδας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Αν η 
συγγραφέας του μυθιστορήματος αφηγείται τις ιστορίες των γυναικών στους συνομιλητές της 
στο Ιράν, οι οποίοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τα διαφορετικά στάδια της ιστορίας που αντα-
νακλώνται στο μυθιστόρημα, η ταινία της Νεσάτ επιχειρεί να κάνει ένα διάλογο με το υπερεθνικό 
κοινό που μπορεί να μην είναι τόσο εξοικειωμένο με τις σημαντικές στιγμές της ιρανικής ιστορίας 
και τις στενές σχέσεις τους με τη διεθνή πολιτική. Από αυτή την άποψη, η ταινία της Νεσάτ όχι 
μόνο επισημαίνει τη σχέση φύλου και εθνικής ιστορίας, αλλά καταδεικνύει περαιτέρω το ρόλο 
των παγκόσμιων αποικιακών και νεοαποικιακών δυνάμεων στους τρόπους με τους οποίους δια-
μορφώθηκε αυτή η ιστορία. Στην ταινία, η σημαντική χρονολογία 1953, που αποτελεί το υπόβαθρο 
του μυθιστορήματος, καθίσταται το επίκεντρο της ιστορίας, έτσι ώστε να διαμορφώσει τη ζωή 
των γυναικείων χαρακτήρων με έναν πιο άμεσο τρόπο.

Αν η αφήγηση της Μαχντόχτ, η οποία είναι ριζωμένη στο χώμα του κήπου ως δέντρο εισάγει στο 
μυθιστόρημα, η ταινία ξεκινά δίνοντας έμφαση στη σκηνή της Μουνίς που αιωρείται στο χρόνο 
και στο χώρο. Για την ακρίβεια, η Μαχντόχτ δεν εμφανίζεται καν ως χαρακτήρας στην ταινία. Η 
αρχή της ταινίας συνδυάζει τη στιγμή των εθνικιστικών συλλαλητηρίων με την πτώση της Μουνίς 
από την ταράτσα, έτσι ώστε να πάρει μέρος σε αυτή την ιστορία, καθώς παραβιάζει επίσης τον 
πατριαρχικό έλεγχο, που αντιπροσωπεύεται με την απογοήτευσή της από το μύθο της παρθενίας. 
Η αρχική σκηνή αναμιγνύεται με εικόνες άλλων γυναικών, της Φαεζέ, της Φαροχλακά και της 
Ζαρίν στον μαγικό κήπο, σε μια κατάσταση ατελείωτης αναζήτησης σε ένα χώρο όπου το όνειρο 
και η πραγματικότητα συγχέονται.

Παρότι οι χαρακτήρες στο μυθιστόρημα κινούνται ανάμεσα στους διαφορετικούς χώρους του 
κήπου και της πόλης, η κίνησή τους φαίνεται να περιορίζεται σε εκείνη τη γραμμικότητα που 
περικλείεται εντός του χώρου της αφήγησης. Αψηφώντας κάθε μορφή περιορισμού, οι γυναι-
κείοι χαρακτήρες της ταινίας μετεωρίζονται μέσα και έξω από έναν αμφίσημο χώρο με πολλές 
κατευθύνσεις και έναν αποσταθεροποιημένο χρόνο. Οι αφηγήσεις των γυναικών στην ταινία ξεδι-
πλώνονται σε μια ονειρική ζώνη, όπου οι γραμμές που διαχωρίζουν το ατομικό και το συλλογικό, 
το προσωπικό και το πολιτικό, το τοπικό και το παγκόσμιο και, πάνω απ’ όλα, το παρελθόν και το 
παρόν, είναι δυσδιάκριτες. Αντιστρέφοντας την κίνηση του μυθιστορήματος, όπου η έναρξη πα-
ραπέμπει στις βεβαιότητες του ριζώματος στο έδαφος, σαν δέντρο, και η κατάληξη επιφυλάσσει 
μια εξαφάνιση στον ουρανό, σαν καπνός, η ταινία ξεκινά με την αβεβαιότητα του μετεωρισμού 
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ανάμεσα σε χρόνους και χώρους και τις συνέπειες της εθνικής ιστορικής ρήξης, όπως αυτές δι-
αμορφώνονται από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές, που στραγγίζουν τη ζωή από το εκπορνευμένο 
σώμα, όπως αντιπροσωπεύεται από το χαρακτήρα της Ζαρίν. Στο σύμπαν της ταινίας, σε αντίθε-
ση με τον κόσμο του μυθιστορήματος, οι γυναίκες είναι ενεργοί παρουσίες που παίρνουν μέρος 
στον εθνικό αγώνα καθώς και στην ανάληψη της ευθύνης για τις εθνικές προδοσίες. Στην ταινία, 
η Μουνίς υπερβαίνει τα όρια που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα και το φύλο, ενώ συγχρόνως 
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στον εθνικιστικό αγώνα, ακριβώς όπως οι γυναικείοι χαρακτήρες 
αντιστέκονται στην αντιδημοκρατική κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από την αποικιοκρατία, η 
οποία αντιπροσωπεύεται από κάποιους ξένους μέσα στον κήπο. Ως ενεργοί παρουσίες, οι γυναί-
κες παίρνουν μέρος στην αντίσταση, ενώ συγχρόνως δρουν συμμορφούμενες στους θεσμούς 
της εξουσίας και τα συμφέροντα της κοινωνικής τους τάξης.

Προχωρώντας πέρα από τις διχοτομικές φαντασίες, η ταινία προσφέρει μια ματιά στις πολυπλο-
κότητες μιας κοινωνίας εντός της οποίας οι αφηγήσεις των διαφορετικών γυναικών συνυφαίνο-
νται διακειμενικά και τίθενται εντός πλαισίου έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα διαλογικό χώρο 
για το κοινό.

Σαν τους αντικριστούς καθρέφτες, στους οποίους αναφέρεται ο Μπαχτίν, η διασκευή σε ταινία 
του Women without Men από τη Σιρίν Νεσάτ τοποθετείται μπροστά στο λογοτεχνικό κείμενο για 
να δημιουργήσει πολυεπίπεδα στρώματα διαλογισμού «περιέχοντας περισσότερους και ποικί-
λους ορίζοντες από όσους θα ήταν διαθέσιμοι σε μία μόνο γλώσσα ή σε έναν μόνο καθρέφτη». 
Στους ποικίλους ορίζοντες που προσφέρει η ταινία, οι γυναίκες διαρθρώνουν τις διαφορετικές 
και δυναμικές ζωές τους μέσα από μια γλώσσα ετερογλωσσίας στις τομές των πολλαπλών χρο-
νικοτήτων και χώρων της «Μέσης Ανατολής» και του κόσμου πέρα από αυτήν.

Η Σουλέ Βαταναμπάντι είναι Master Teacher Ιρανικής Λογοτεχνίας 
στο τμήμα Near Eastern Studies στο New York University.
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Face to face mirrors of intertextuality: 

Shirin Neshat’s film adaptation of Women Without Men

Shouleh Vatanabadi

Languages of heteroglossia, like mirrors that face each 
other, each reflecting in its own way a piece, a tiny corner 

of the world, force us to guess at and grasp for a world be-
hind their mutually reflecting aspects that is broader, more 

multi-leveled, containing more and varied horizons than 
would be available to a single language or a single mirror. 

Mikhail Bakhtin

Shirin Neshat’s recent work, the film adaptation of Shahrnush Parsipur’s 1989 novel, Women 
without Men, resembles, in many ways the face to face mirrors that open the possibility for the 
audience of guessing and grasping the varied horizons of Iranian women’s lives at the intersec-
tions of multiple temporalities and spatialities. This is particularly important since the cultural 
products which focus on women from such imagined and territorialized geographies as “the 
Middle East” are often obscured in the process of their reception to a mere mimesis of the 
orientalized Other Women deemed “singular, monolithic subjects” (Mohanty, 1997: 255). Often 
cultural products of the diasporas of this geography are appropriated as windows into the world 
of these monolithic subjects.

How can we locate the hierarchies of gender and sexuality represented in cultural products 
within the complexities of what Edward Said called “intertwined histories and overlapping geog-
raphies”? How can we read diasporic cultural products outside the discourses of authenticity as 
examples of dialogical intertexts with cultural products created back home? How can we read 
the diasporic cultural productions located inbetween the liminality of temporalities and spatiali-
ties as sites where the cultural histories of home and the world can dialogize?

Neshat’s film adaptation of Women without Men provides the chance to consider some answers 
to these questions. Rewriting and intertextualizing the literary text into the language of film is a 
process that is, to quote Robert Stam, 

Ideally equipped to magically multiply times and spaces; that has the capacity to mingle very di-
verse temporalities and spatialities; a fiction film, for example, is produced in one constellation of 
times and spaces, it represents still another (diegetic) constellation of times and places, and is re-
ceived in still another time and space (theater, home, classroom) [and Gallery]. (Stam, 2005: 13) 

Times and spaces that already exist in the literary text Women without Men, in correspondence 
with the multiple times and spaces made available in its film adaptation, provide the audience, con-
scious of their active role as makers of meanings, the possibility of adding to this constellation yet 
another dimension of temporality and spatiality of the reception of the film to grasp for a dynamic 
and relational notion of history and geography. By making available a vision of the world and his-
tories that are interconnected, there is no recourse but to see the society represented in the film 
adaptation Women without Men in its complexity in which women are active agents who question, 
negotiate, and transgress the national, religious and traditional patriarchal paradigms in their public 
and private lives and express this agency through their literary and artistic articulations. 

As in many other Middle Eastern societies and beyond, women have always found the literary 
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and artistic space as that site that provides, in Walter Benjamin’s words, the freedom to “ move 
up and down the rungs of their experience as on a ladder.  A ladder extending downward to the 
interior of the earth and disappearing into the clouds.” (Benjamin, 1969: 102).

Women writing in the Middle East

Although women in the Middle East have always been active participants in the various stages of 
their national and postcolonial histories, it is through the sites of art and figurative language that 
women have expressed the intricacies of these histories by including the dimension of women’s 
lives. Telling stories of their own selves and the collective, through art and literature afforded by 
the power of imagination “extending downward into the earth or disappearing into the clouds”, 
women have expressed their desires for and experiences of resistance and transgression beyond 
the boundaries of patriarchal control in both national and colonial forms. Through their artistic and 
literary works, women have written their bodies out of the masculinist discourses of control. In 
different areas of the Middle East and its diasporas, women’s articulations have made a major con-
tribution towards the understanding of transitional moments of history intersected with discourses 
of gender, sexuality, class and nationalism. The works of Etel Adnan, Leila Abouzaid, Assia Djebar; 
Salwa Bakr; Adalat Agaoglu; Letife Tekin, and Sahar Khalife are only a few examples of women’s writ-
ing in the Arab and Turkish worlds. 

Like their sisters in Egypt, Algeria, Morocco, Turkey, Lebanon and Palestine, Iranian women have 
found in figurative language a site for feminine creative capacity to write gender into masculinist 
historical narratives. Although women in Iran s have been actively involved in the literary and artist 
scene, over the past few centuries, it is indeed after the 1979 Revolution and the imposition of new 
“Islamist” codes containing many drawbacks for women that women’s writings flourish in great 
numbers through the employment of innovative and diverse styles of expression. Ironically, as new 
codes of social change are performed on their bodies by imposing regulations of dress and behav-
ior on them, as well as relegating them to a marginality, in Nasrin Rahimieh’s formulation,

This very marginality has enabled them to explore the subversive potential of their new social posi-
tion...In other words, women’s relegation to the innermost realm has opened up to them new inte-
rior spaces…In Iranian women’s post-revolutionary literary production this phenomenon manifests 
itself both in the unprecedented number of women writers and their subtly innovative attempts to 
writer their bodies out. (Rahimieh, 1992: 97)

Among the examples of current women artists and writers are Simin Daneshvar, Shahrnush Par-
sipur, Moniroo Ravanipur, Farkhondeh Hajizadeh, Shiva Arastooi, Zoya Pirzad, Fariba Vafi, and Goli 
Taraghi; this includes filmmakers such as Rakhshan Banietemad, Tahmineh Milani, Manijeh Hekmat, 
Samira Makhmalbaf and Puran Derakhshandeh. These artists have made available a polyphonic site 
of dialogism representing a diversity of voices and agencies in contemporary Iran.

Literary text Women Without Men 

The literary text Women without Men is a vivid example of the ways in which women writers in 
Iran as powerful agents have transgressed the confines of forms, both in life and through literary 
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and artistic language. This text is also an example of women’s writing that narrates the lives of 
women at the crossroads of the discourses of gender and sexuality with those of nationalism, 
religion and tradition. 

The novel is set during the year of 1953, a most significant moment in Iranian history when, in an 
act of defiance against the British control, the democratically-elected government of Mohammad 
Mossadegh nationalized Iranian oil. Through an American-engineered coup, however, the Mos-
sadegh government was overthrown, reinstating the monarchical regime and bringing Iran under 
the direct American neocolonialist influence which lasted until the Iranian Revolution of 1979.

Although the setting of the novel is the turbulent year of 1953, the context of the production of the 
novel is the years following the 1979 Revolution and the establishment of the Islamic Republic. 

Weaving together the narrative of five women, each coming from a different socio-economic 
background and age group in Women without Men Parsipur creates a textual universe that blends 
magic with realism across layers of temporalities and spaces. In this textual universe, an “imagined 
community” of “women without men” transgresses gendered and sexualized boundaries to 
journey into a magical garden of female desire. Outside the dominant patriarchal discourses, the 
garden becomes that space where women attempt to reconstruct their subjectivity and agency 
at that significant moment in national history.

The novel opens with the narrative of Mahdokht, an unmarried woman, a virgin, whose existence 
is defined by her brother’s universe. In this frame narrative, in an act of defiance Mahdokht plants 
herself in the soil of this garden owned by her brother, to take root, to grow, blossom and expand. 
Mahdokht claiming her existence in the garden, this act of being and becoming in the symbolic 
space during the significant historical moment, ushers in the intricate and interwoven narratives 
of other women of diverse background with their different aspirations and desires. Despite 
their differences, these women all have a common destination: the garden where Mahdokht has 
planted herself. Each of these women has a different story to tell of her life and her path to the 
garden. All their stories, however, speak of their controlled bodies and sexualities and of the dif-
ferent ways in which they challenge that control. Each adding a different voice to the narrative, 
the characters are as follows: Munis another virgin controlled by her brother; she wants to join 
the nationalist movement. In the course of the novel, Munis symbolically dies three times; each 
time she is reincarnated as a stronger person. Faezeh, a close friend of Munis, who has a very 
simple dream: she wants to marry Munis’s brother. Zarrinkolah, is a prostitute who begins to see 
all men without their head; Farrokhlagha is a married woman in her fifties, going through meno-
pause and being insulted by her husband. The novel unfolds as each of these women attempt 
to transgress the boundaries imposed on their lives and their bodies. Finding fault with such 
traditional narratives of gender and sexuality as the myth of virginity, they attempt in collapse the 
patriarchal paradigm of power. 

Synonymous with the historical moment of the setting, the unsuccessful attempt to establish a 
democratic government, in the novel the women’s attempt to live without men in their ideal gar-
den without men proves unsuccessful as well. The novel closes with each of the women leaving 
the garden; some by means of magic, others by simply going back to society. Their experience of 
being in the garden has not been a totally futile one, however, for the garden has empowered each 
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of them to survive in a world “with men,” albeit they have to continue their struggle. While the 
novel opens with Mahdokht planting herself with the certainties of a rooted tree in the garden, 
it ends with the prostitute Zarin, who is now married to the kind gardener and has given birth 
to a beautiful flower, turning to smoke and disappearing into the sky. Symbolic of the aspirations 
of many women who had played an active role in bringing an end to the neo-colonially-informed 
monarchical regime in the 1979 Revolution only to find themselves in a vulnerable position under 
the Islamist regime, the novel ends with the disillusionment of its heroines, while at the same time 
it speaks of their resilience, no matter what social background they come from; of their powers 
of endurance and their ability to sustain their self-assertion in the men’s world. By juxtaposing 
the time of the novel’s setting with the time of the context of production of the novel, Women 
without Men points to the shifting temporalities and stories of women’s agencies within it.

The film adaptation of Women Without Men 

The literary text Women without Men finds yet another temporal and spatial context in Shirin Ne-
shat’s film adaptation. Like setting up a mirror to face the mirror of the novel, Neshat’s film revisits 
the novel’s historicity by causing it to carry on a dialogue with the passage of almost three decades 
and a transnational location. 

If the events of 1953 provide a background for the novel and the stories of women, the film fore-
grounds this moment to place emphasis on the interrelatedness of national and global political 
history with that of gender and sexuality. If the novel weaves together the narratives of women 
characters from the perspective of a woman writer located inside Iran, the film is an interpretation 
and a rewriting of that text from the position of an artist who is located between Iran and the US. 
If the writer of the novel tells the stories of the women characters to her interlocutors in Iran who 
are quite familiar with the different stages of history reflected in the novel, Neshat’s film attempts to 
create a dialogue with the transnational audience who might not be that familiar with the significant 
moments in Iranian history and their close relationships with global politics. In this sense, Neshat’s 
film, not only points to the relationality of gender and national history, it further demonstrates the 
role of global colonial and neocolonial powers in the ways in which this history has taken its shape. 
In the film, the important date of 1953, background to the narrative in the novel, is made central to 
the story in other to inform the lives of the women characters in a more direct fashion. 

If the narrative of Mahdokht who is rooted in the soil of the garden as a tree frames the novel, it is 
the scene of Munis who floats into time and space that the film emphasizes at its beginning. Indeed 
Mahdokht does not even appear as a character in the film. The opening of the film blends the mo-
ment of nationalist protests with Munis’s jumping off the rooftop to be a part of this history as 
she is also transgressing the patriarchal control embodied in her disillusionment with the myth of 
virginity. The opening scene blends in images of other women, Faezeh, Farrokhlagha and Zarin in the 
magical garden, in a state of an endless search in a space where dream and reality intermingle. 

Although the characters in the novel move between the different spaces of the garden and the 
town, their movement seems to be confined to that linearity which is confined within the space of 
the narrative. Defying any form of confinement, the women characters in the film float in and out 
of a multidirectional, ambiguous space and a destabilized time. The women’s narratives unfold in the 
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film in a dreamlike zone where the lines separating the self and the collective, the personal and the 
political, the local and the global, and above all, the past and the present, are indistinguishable. Invert-
ing the movement of the novel, where the opening suggests the certainties of rooting like a tree in 
the soil and ending with disappearance into the sky like smoke, the film opens with the uncertainty 
of being suspended between times and spaces and the consequences of national historical rup-
tures informed by the global geopolitics that drain life out of the prostituted body exemplified in 
the character of Zarin. In the universe of the film as opposed to the world of the novel, women are 
active agents who take part in the national struggle as well as in the bearing of the responsibility for 
national betrayals. Munis of the film transgresses the sexualized and gendered boundaries while at 
the same time she plays an active role in the nationalist struggle, just as women characters take a 
stand against the anti-democratic colonially- supported government exemplified by some guests in 
the garden. As active agents, the women take part in the resistance as well as acting in conformity 
with the institutions of power and with the interests of their social class.

Going beyond the dichotomous imaginations, the film provides a look into the complexities of a 
society wherein the narratives of a diversity of women are intertextualized and contextualized to 
create a diological space for the audience.

Like the face-to-face mirrors of which Bakhtin speaks, Shirin Neshat’s film adaptation of Women 
without Men positions itself in front of the literary text to create multileveled layers of dialogism 
“containing more and varied horizons than would be available to a single language or a single mir-
ror”. In the varied horizons provided in the film, women articulate their diverse and dynamic lives 
through a language of heteroglossia at the intersections of multiple temporalities and spaces of “the 
Middle East” and the world beyond.

Shouleh Vatanabadi is Master Teacher of Iranian Literature 
and Gender Studies at the Faculty of Near Eastern 

Studies of New York University.
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Mαχντόχτ, 2004
Έγχρωμη βιντεοηχητική εγκατάσταση τριών καναλιών
Μεταγραφή φιλμ super 35 mm σε DVD
Διάρκεια: 13’35’’, Έκδοση 1/6
Αρ. Εισ. 541/04
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Σκηνοθεσία: Shirin Neshat
Σε συνεργασία με τον Shoja Azari

Ηθοποιοί:
Mαχντόχτ: Mitra Ghamsari

Διευθυντής φωτογραφίας: Gasem Ebrahimian
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Ειδικά εφέ: Eyebeam Moving Image Studio
Φωτογραφία πλατό: Larry Barns
Μακινίστας: Mohamed El Oirdi
2ος μακινίστας: Mouni Echerqui
Βιντεοεγκατάσταση: Don Patrick

Παραγωγή: Barbara Gladstone, Phillipe Bober, 
Susanne Marian 
Συμπαραγωγή: Nicolas Schmerkin
Σε συνεργασία με: Filmstiftung Nordrhein-Westfalen 
Arcadi 
Action régionale pour la creation artistique et la dif-
fusion en Î le-de-France

Mahdokht, 2004
Colour three-channel video/audio installation
Shot in super 35 mm film, transferred to DVD
Duration: 13’35’’, Edition 1/6
Inv. No. 541/04
National Museum of Contemporary Art, Athens

Director: Shirin Neshat
In Collaboration with Shoja Azari

Cast: 
Mahdokht: Mitra Ghamsari

Director of Photography: Gasem Ebrahimian
Music and Sound Design: Sussan Deyhim
Editing: Sam Neave
Production Design: Shahram Karimi
Costume Designer: Nourredine Amir
Production Manager (Morocco): Hamid Fardjad
Production Manager (U.S.): Sol Tryon
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Sound: Jean-François Viguié
Make-up Artist: Mina Ghoraishi-Plenker
Special Effects: Eyebeam Moving Image Studio
Still Photography: Larry Barns
Key Grip and Dolly: Mohamed El Oirdi
Second Grip: Mouni Echerqui
Video Installation: Don Patrick

Produced by: Barbara Gladstone, Phillipe Bober, 
Susanne Marian 
Co-producer: Nicolas Schmerkin
In association with: Filmstiftung Nordrhein-Westfalen 
Arcadi 
Action régionale pour la creation artistique et la 
diffusion en Î le-de-France
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Mαχντόχτ / Mahdokht

Το έργο παρουσιάζει τη Μαχντόχτ, μια 
μοναχική γυναίκα, σε μια ευφάνταστη 
και μαγική ιστορία. Η Μαχντόχτ ζει με 
το φόβο της σεξουαλικότητάς της και 
τον τρόμο της απώλειας της πολύτιμης 
παρθενίας της ενώ, συγχρόνως, 
διακατέχεται από εμμονή με τη σκέψη 
της γονιμότητάς της και την επιθυμία της 
να αποκτήσει παιδιά.  Διχασμένη από 
αυτό το παράδοξο δίλημμα, αναζητά 
καταφύγιο σε ένα μυστηριώδη κήπο με 
οργιώδη βλάστηση, που περιβάλλεται από 
ένα άγονο τοπίο ερήμου. Εδώ, με έναν 
εντυπωσιακό και μαγικό τρόπο, επιλέγει να 
εγκαταλείψει τη ζωή της ως ανθρώπινο ον 
και αντ’ αυτού να εμφυτεύσει τον εαυτό 
της σαν δέντρο, έτσι ώστε να μπορεί, 
παρά την παρθενικότητά της, να δώσει 
καρπούς και να σκορπίσει το σπόρο της 
στον κόσμο.
Εικόνες όμορφες, σουρεαλιστικές ή 
εφιαλτικές –σε τρεις προβολές η μια δίπλα 
στην άλλη– απεικονίζουν μια γυναίκα 
βασανισμένη από τις εμμονές 
και την τρέλα. 
Όμως, τελικά, επιτυγχάνει μια μορφή 
ελευθερίας και ανεξαρτησίας από τα 
περιοριστικά δεσμά της κοινωνίας όταν 
–πλέοντας στο νερό σαν πτώμα ντυμένη 
στα λευκά– γίνεται ένα με τη φύση.

The film portrays the lonely woman, 
Mahdokht, in a fanciful and magical story. 
She lives a life in fear of her own sexuality 
and is terrified of losing her precious 
virginity while at the same time being 
obsessed with the thought of her own 
fertility and her desire to have children. 
Split by this paradoxical dilemma, she 
seeks refuge in a luxuriant and mysterious 
garden situated in a barren desert 
landscape. Here, remarkably and magically, 
she chooses to leave her life as a human 
being and instead plant herself as a tree 
so that in this form, despite her virginity, 
she can nevertheless bear fruit and spread 
her seed throughout the world. 
Images of a beautiful, surreal or 
nightmarish nature –in three juxtaposed 
projections– portray a woman tormented 
by obsessions and madness. Finally, 
however, she achieves a form of freedom 
and independence from the constricting 
bonds of society when –floating in the 
water like a corpse dressed in white– she 
becomes one with nature.
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Ζαρίν, 2005
Έγχρωμη βιντεοηχητική εγκατάσταση
Μεταγραφή φιλμ super 35 mm σε DVD
Διάρκεια: 20’30’’
Ευγενική παραχώρηση: Gladstone Gallery, Νέα Υόρκη

Σκηνοθεσία: Shirin Neshat
Σε συνεργασία με τον Shoja Azari

Ηθοποιοί: 
Ζαρίν: Orsi Tόth 
Πελάτης: Behrouz Vossoughi 
Ματρόνα: Shahrnush Parsipur

Διευθυντής φωτογραφίας: Martin Gschlacht
Σχεδιασμός μουσικής και ήχου: Ryuichi Sakamoto 
Παραγωγή (Ευρώπη): Susanne Marian 
Παραγωγή (Η.Π.Α.): Barbara Gladstone
Οργάνωση παραγωγής (Ευρώπη): Erwin M. Schmidt 
Οργάνωση παραγωγής (Η.Π.Α.): Sol Tryon
Μοντάζ: Aaron Yanes
Διεύθυνση παραγωγής: Shahram Karimi
Βοηθός διεύθυνσης παραγωγής: Halima Zniber
Ενδυματολόγος: Jila Mehrjouie
Βοηθός ενδυματολόγου: Emma Bellocq
Διευθυντής παραγωγής (Μαρόκο): Souad Lamriki
Συντονισμός παραγωγής (Μαρόκο): Mona Houd
Location Manager: Zoubir Belgsir
Μετακινήσεις: Christian Troberg
Μεταφορές: Tolke Palm
Βοηθοί σκηνοθέτη: Josh Newport,  Amine Lamriki
Βοηθός κάμερας: Rolf Rosendahl
2ος βοηθός κάμερας: Miriam Fassbender
Ήχος: Jean François Viguié, Romain Le Bras
Μακιγιάζ-κομμώσεις: Mina Ghoraishi-Plenker
Βοηθός μακιγιάζ: Malika Bouizergane
Ειδικά εφέ: Branan Edgens
Φωτογραφία πλατό: Larry Barns
Ηλεκτρολόγος: Scotty Miller
Βοηθός ηλεκτρολόγου: David Elwell
Μακινίστας: Johnny Erbes, Abdelillah Tafali
Ηλεκτρολόγοι: Brahim Mazghi, Mohamed Ouqach
Βοηθοί παραγωγής: Sohrab Noshirvani, Christian 
Troberg
Ντοκιμαντέρ: Kamyar Kalar

Zarin, 2005
Colour video/audio installation
Shot in super 35 mm film transferred to DVD
Duration: 20’30’’
Courtesy: Gladstone Gallery, New York

Director: Shirin Neshat
In Collaboration with Shoja Azari

Cast: 
Zarin: Orsi Tόth 
Client: Behrouz Vossoughi 
Madame in Brothel: Shahrnush Parsipur

Director of Photography: Martin Gschlacht
Music and Sound Design:Ryuichi Sakamoto 
Producer (Europe): Susanne Marian 
Producer (U.S.): Barbara Gladstone
Line Producer (Europe): Erwin M. Schmidt 
Line Producer (U.S.): Sol Tryon
Editor: Aaron Yanes
Production Designer: Shahram Karimi
Production Designer Assistant: Halima Zniber
Costume Designer: Jila Mehrjouie
Costume Assistant: Emma Bellocq
Production Manager (Morocco): Souad Lamriki
Production Coordinator: Mona Houd
Location Manager: Zoubir Belgsir
Travel Manager: Christian Troberg
Logistics Manager: Tolke Palm
Assistant Directors: Josh Newport,  Amine Lamriki
Camera Assistant: Rolf Rosendahl
2nd Camera Assistant: Miriam Fassbender
Sound: Jean François Viguié, Romain Le Bras
Make-up/Hair: Mina Ghoraishi-Plenker
Make-up Assistant: Malika Bouizergane
Special Effects: Branan Edgens
Still Photography: Larry Barns
Gaffer: Scotty Miller
Gaffer Best Boy: David Elwell
Grip: Johnny Erbes, Abdelillah Tafali
Electricians: Brahim Mazghi, Mohamed Ouqach
Production Assistants: Sohrab Noshirvani, Christian 
Troberg
Video Documentary: Kamyar Kalar
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Ζαρίν / Zarin

Σε αυτό το έργο παρακολουθούμε μια 
νέα γυναίκα, τη Ζαρίν, η οποία, λόγω της 
άθλιας κατάστασής της στη ζωή, υποφέρει 
από ανορεξία και από την επιθυμία να 
προκαλεί κακό στον εαυτό της.  Δουλεύει ως 
ιερόδουλη σε ένα πορνείο, μέχρι τη μέρα 
που κάνει την τραυματική ανακάλυψη ότι 
οι άντρες που την εκμεταλλεύονται, δεν 
έχουν πρόσωπο.
Τρέπεται τρομαγμένη σε φυγή, μέσα από 
τους στριφογυριστούς δρόμους της πόλης, 
μακριά από τους φρικτούς απρόσωπους 
άντρες στο πορνείο, κατευθυνόμενη σε 
κάποια λουτρά. Εκεί, τελετουργικά, επιχειρεί 
να ξεπλύνει τις αμαρτίες της. Τρίβει 
μανιασμένα το λιπόσαρκο, στερημένο από 
τροφή σώμα της με μια άγρια λούφα μέχρι 
να ματώσει, ενώ οι άλλες γυναίκες 
και τα παιδιά που βρίσκονται εκεί, την 
κοιτάζουν με τρόμο.
Όμως όταν η Ζαρίν, εξαγνισμένη πλέον, 
βγαίνει πάλι στο δρόμο, τίποτα δεν έχει 
αλλάξει –όπου κι αν στραφεί, βρίσκει 
μπροστά της άντρες χωρίς πρόσωπο. Τελικά, 
τρέπεται σε φυγή και περνά την πύλη της 
πόλης– προς ένα αβέβαιο μέλλον.

In this film, we follow the young woman, 
Zarin, who, as a result of her bleak 
situation in life, suffers from anorexia and 
an urge to inflict harm on herself. She 
works as a prostitute in a brothel until 
one day when she makes the traumatic 
discovery that the men exploiting her 
have no faces.
She flees in horror through the winding 
streets of the city, away from the 
dreadful faceless men in the brothel, to a 
bathhouse. Here she attempts ritually to 
wash her sins away. She manically scrubs 
her thin, starved body with a rough loofah 
until she bleeds, while the other women 
and children present look on in horror.
When Zarin, now cleansed goes out into 
the street again, however, nothing has 
changed –wherever she turns, she is met 
by men without faces. Finally, she flees 
out through the city gate– towards an 
uncertain future.
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Μουνίς, 2008
Έγχρωμη βιντεοηχητική εγκατάσταση
Μεταγραφή φιλμ 35 mm σε Blu-ray Disc
Διάρκεια: 12’45’’
Ευγενική παραχώρηση: Gladstone Gallery, Νέα Υόρκη 
και Galerie Jérôme de Noirmont, Παρίσι

Σκηνοθεσία: Shirin Neshat
Σε συνεργασία με τον Shoja Azari

Ηθοποιοί: 
Μουνίς: Shabnam Toulouei 
Αμίρ: Essa Zahir
Επαναστάτης: Ahmad Hamed
Voice over: Shirin Neshat, Shoja Azari
Voice over text: Shahram Shedaei

Διευθυντής φωτογραφίας: Martin Gschlacht
Μουσική: Ryuichi Sakamoto
Διεύθυνση παραγωγής: Katharina Woppermann, 
Shahram Karimi
Ενδυματολόγος: Thomas Olah
Μοντάζ: Sam Neave,  Aaron Yanes
Στούντιο ήχου: Splash Studio
Φωτογραφία πλατό: Larry Barns
Οργάνωση παραγωγής: Bruno Wagner, Peter Hermann
Βοηθοί σκηνοθέτη:  Adil Abdelwahab,  Amine Lamriki 
Casting: Lisa Olah, Markus Schleinzer
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jerome De Noirmont
Σχεδιασμός ήχου εγκατάστασης: David Abir
Βιντεοεγκατάσταση: Don Patrick

Munis, 2008
Colour video/audio installation
Shot in super 35 mm film transferred to Blu-ray Disc
Duration: 12’45’’
Courtesy: Gladstone Gallery, New York 
and Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

Director: Shirin Neshat
In Collaboration with Shoja Azari

Cast: 
Munis: Shabnam Toulouei 
Amir Khan: Essa Zahir
Revolutionary Man: Ahmad Hamed
Voice over: Shirin Neshat, Shoja Azari
Voice over text: Shahram Shedaei

Director of Photography: Martin Gschlacht
Music: Ryuichi Sakamoto
Production Design: Katharina Woppermann, 
Shahram Karimi
Costume Design: Thomas Olah
Editing: Sam Neave,  Aaron Yanes
Sound Studio: Splash Studio
Still Photography: Larry Barns
Line Producers: Bruno Wagner, Peter Hermann
Assistant Directors:  Adil Abdelwahab,  Amine Lamriki 
Casting: Lisa Olah, Markus Schleinzer
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jerome De Noirmont
Installation Sound Design: David Abir
Video Installation: Don Patrick



77

Μουνίς / Munis

Ενώ στο μυθιστόρημα της Παρσιπούρ 
το πραξικόπημα του 1953 που οργάνωσαν 
οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί χρησιμεύει 
ξεκάθαρα ως δευτερεύον πλαίσιο για 
τα προσωπικά διλήμματα των γυναικών, 
το έργο της Σιρίν Νεσάτ συνδέει στενά 
τη νεαρή Μουνίς και την αναζήτησή 
της για ανεξαρτησία και ελευθερία με 
την απόπειρα του ιρανικού λαού να 
διατηρήσει τη δική του δημοκρατία και 
ανεξαρτησία.
Ενώ η χώρα κάνει μια μάταιη απόπειρα 
να απελευθερωθεί από τον έλεγχο που 
ασκούν οι Βρετανοί στους πετρελαϊκούς 
πόρους της, η Μουνίς αφήνει το 
κλειστοφοβικό σπίτι της –παρά την 
πεισματική αντίδραση του συντηρητικού 
και βαθιά θρησκευόμενου αδελφού της, 
του Αμίρ Καν. Όταν, από την ταράτσα 
του σπιτιού της, γίνεται μάρτυρας του 
πυροβολισμού ενός υποστηρικτή της 
κυβέρνησης από πραξικοπηματίες, πηδά, 
χωρίς να διστάσει, προς το θάνατό της. 
Σωριασμένη στο δρόμο η Μουνίς έχει 
–κατά μαγικό τρόπο– μια συνομιλία με τον 
επίσης νεκρό ακτιβιστή. Έτσι, μόνο με το 
θάνατο γίνεται εφικτό γι’ αυτήν να βρει το 
κουράγιο, την αποφασιστικότητα και τη 
δύναμη να ξεφύγει από τον παραδοσιακό 
ρόλο της γυναίκας και να έρθει κοντά 
στον πολιτικό αγώνα που σημαδεύει τη 
χώρα.

While the 1953 Iran coup d’état led by 
the British and Americans acts purely 
as a secondary framework around the 
women’s personal dilemmas in Parsipur’s 
novel, Shirin Neshat’s film closely links the 
young woman Munis and her search for 
independence and freedom to the Iranian 
people’s attempts to preserve their 
democracy and independence. 
While the country makes a vain attempt 
to liberate itself from the British control 
of its oil resources, Munis leaves her 
claustrophobic home –despite dogged 
resistance on the part of her conservative 
and very religious brother Amir Kahn. 
When, from the roof of the house, she 
witnesses a government supporter shot 
and killed by some of those carrying 
out the coup, she unhesitatingly leaps 
to her death. Lying on the street, Munis 
–magically– has a conversation with the 
similarly dead activist. So only in death is 
it possible for her to gather the courage, 
determination and strength to break out 
of the traditional woman’s role and come 
close to the political struggle marking the 
country.
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Φαεζέ, 2008
Έγχρωμη βιντεοηχητική εγκατάσταση
Μεταγραφή φιλμ 35 mm σε Blu-ray Disc
Διάρκεια: 13’42’’
Ευγενική παραχώρηση: Gladstone Gallery, Νέα Υόρκη 
και Galerie Jérôme de Noirmont, Παρίσι

Σκηνοθεσία: Shirin Neshat
Σε συνεργασία με τον Shoja Azari

Ηθοποιοί: 
Φαεζέ: Pegah Ferydoni
Ζαρίν: Orsi Tόth 
Μουνίς: Shabnam Toulouei 
Φωνές (ψίθυροι): Negar Namazi, Mina Ghoraishi, 
Parveen Namazi, Shirin Neshat
Τραγουδίστρια: Parveen Namazi

Διευθυντής φωτογραφίας: Martin Gschlacht
Μουσική: Ryuichi Sakamoto
Διεύθυνση παραγωγής: Katharina Woppermann, 
Shahram Karimi
Ενδυματολόγος: Thomas Olah
Μοντάζ: Sam Neave,  Aaron Yanes
Στούντιο ήχου: Splash Studio
Φωτογραφία πλατό: Larry Barns
Σχεδιασμός ήχου εγκατάστασης: David Abir
Βιντεοεγκατάσταση: Don Patrick
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jérôme De Noirmont

Faezeh, 2008
Colour video/audio installation
Shot in super 35 mm film transferred to Blu-ray Disc
Duration: 13’42’’
Courtesy: Gladstone Gallery, New York 
and Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

Director: Shirin Neshat
In Collaboration with Shoja Azari

Cast: 
Faezeh: Pegah Ferydoni
Zarin: Orsi Tόth 
Munis: Shabnam Toulouei 
Voices (whispers): Negar Namazi, Mina Ghoraishi, 
Parveen Namazi, Shirin Neshat
Female Vocalist: Parveen Namazi

Director of Photography: Martin Gschlacht
Music: Ryuichi Sakamoto
Production Design: Katharina Woppermann,
Shahram Karimi
Costume Design: Thomas Olah
Editing: Sam Neave,  Aaron Yanes
Sound Studio: Splash Studio
Still Photography: Larry Barns
Installation Sound Design: David Abir
Video Installation: Don Patrick
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jérôme De Noirmont
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Φαεζέ / Faezeh

Στην τέταρτη ταινία του Women without 
Men, η Μουνίς συνοδεύει τη φίλη της 
Φαεζέ στον κήπο όπου βρίσκεται 
ήδη η Μαχντόχτ. Η Φαεζέ δεν έχει 
επαναστατικές ιδέες, ονειρεύεται απλώς 
να παντρευτεί. Όμως, ένας κτηνώδης 
βιασμός καταστρέφει το όνειρό της για 
γάμο και οικογενειακή ζωή. 
Αυτή η σεξουαλική επίθεση της στερεί 
την παρθενία την οποία υπερασπιζόταν 
τόσο σθεναρά και σύμφωνα με τους 
κανόνες της θρησκευτικής κοινωνίας 
που την περιβάλλει θεωρείται ότι η ίδια 
ντρόπιασε τον εαυτό της, τραυμάτισε την 
τιμή της οικογένειάς της και απλώς έχασε 
το δικαίωμα για μια ευτυχισμένη ζωή. 
Σε μια φανταστική μίξη πραγματικού 
χρόνου, αναδρομών και οραμάτων 
βλέπουμε το πώς οι επαναλαμβανόμενες 
συναντήσεις στον κήπο της Φαεζέ με 
τη φευγαλέα φιγούρα μιας γυναίκας 
ντυμένης με τσαντόρ (αποδεικνύεται ότι 
είναι η ίδια) την οδηγούν στην τρέλα.
Μόνο τη στιγμή που αναγνωρίζει 
τα τραύματα τα οποία συνδέονται με 
τις μοιραίες επιπτώσεις του βιασμού 
στη ζωή της αποκτά ξανά την ικανότητα 
να αντιμετωπίσει τους εσωτερικούς και 
τους εξωτερικούς δαίμονές της και 
να νιώσει τη γαλήνη στον κήπο, μαζί 
με τη Ζαρίν.

In the fourth film in Women without Men, 
Munis accompanies her friend, Faezeh, to 
the garden where Mahdokht is already. 
Faezeh has no rebellious ideas, but 
merely dreams of marrying. A brutal rape, 
however, destroys the dream of marriage 
and a family life. This sexual assault robs 
her of the virginity that she has defended 
with such determination, and –according 
to the precepts of the religious society 
around her– she has brought shame upon 
herself, damaged the honour of her family 
and simply lost the right to a happy life.
In a fantastic mixture of real time, 
flashbacks and visions we see how 
Faezeh’s repeated meetings in the garden 
with a fleeing woman dressed in a chador 
(it turns out to be herself) drive her to 
madness.
Only at the moment when she recognises 
the traumas related to the fateful 
consequences of the rape on her life 
does she gain the ability to confront her 
internal and external demons and to 
experience peace in the garden together 
with Zarin.
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Φαρόχ Λαγκά, 2008
Έγχρωμη βιντεοηχητική εγκατάσταση
Μεταγραφή φιλμ 35 mm σε DVD
Διάρκεια: 10’
Ευγενική παραχώρηση: Gladstone Gallery, Νέα Υόρκη 
και Galerie Jérôme de Noirmont, Παρίσι

Σκηνοθεσία: Shirin Neshat
Σε συνεργασία με τον Shoja Azari

Ηθοποιοί: 
Φαρόχ Λαγκά: Arita Shahrzad
Φαεζέ: Pegah Ferydoni
Ζαρίν: Orsi Tόth 
Τραγουδιστής: Abbas Bakhtiari

Διευθυντής φωτογραφίας: Martin Gschlacht
Μουσική: Ryuichi Sakamoto
Διεύθυνση παραγωγής: Katharina Woppermann, 
Shahram Karimi
Ήχος: Uve Haussig
Ενδυματολόγος: Thomas Olah
Μακιγιάζ-κομμώσεις: Mina Ghoraishi, Heiko Schmidt
Μοντάζ: Sam Neave, Aaron Yanes
Οργάνωση παραγωγής: Bruno Wagner, Peter Hermann
Βοηθοί σκηνοθέτη:  Adil Abdelwahab,  Amine Lamriki 
Casting: Lisa Olah, Markus Schleinzer
Postproduction Supervisor: Erwin M. Schmidt
Βιντεοεγκατάσταση: Don Patrick
Φωτογραφία πλατό: Larry Barns
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jérôme De Noirmont
Producers: Essential Filmproduktion – Susanne Marian, 
Coop99 – Martin Gschlacht
Parisienne De Production – Philippe Bober
Σε συνεργασία με: Schönheitsfarm Postproduction – 
Manfred Brunwey,  Torsten Eichten
Με την υποστήριξη των: Medienboard Berlin-
Brandenburg, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 
Deutscher filmförderfonds, Filmförderungsanstalt, Öster-r-
reichisches Filminstitut, 
Filmfonds Wien, Eurimages, Orf (Film/
Fernsehabkommen), Zdf/Arte

Farokh Legha, 2008
Colour video/audio installation
Shot in super 35 mm film transferred to DVD
Duration: 10’
Courtesy: Gladstone Gallery, New York 
and Galerie Jérôme de Noirmont, Paris

Director: Shirin Neshat
In Collaboration with Shoja Azari

Cast: 
Farokh Legha: Arita Shahrzad
Faezeh: Pegah Ferydoni
Zarin: Orsi Tόth 
Male Vocalist: Abbas Bakhtiari

Director of Photography: Martin Gschlacht
Music: Ryuichi Sakamoto
Production Design: Katharina Woppermann, 
Shahram Karimi
Sound: Uve Haussig
Costume Design: Thomas Olah
Make-up/Hair: Mina Ghoraishi, Heiko Schmidt
Editing: Sam Neave, Aaron Yanes
Line Producers: Bruno Wagner, Peter Hermann
Assistant Directors: Adil Abdelwahab, Amine Lamriki 
Casting: Lisa Olah, Markus Schleinzer
Postproduction Supervisor: Erwin M. Schmidt
Video Installation: Don Patrick
Still Photography: Larry Barns
Executive Producers: Barbara Gladstone, 
Jérôme De Noirmont
Producers: Essential Filmproduktion – Susanne Marian
Coop99 – Martin Gschlacht, Parisienne De Production – 
Philippe Bober
In Collaboration With: Schönheitsfarm Postproduction – 
Manfred Brunwey,  Torsten Eichten
With The Support Of: Medienboard Berlin-
Brandenburg, Filmstiftung Nordrhein-Westfalen, 
Deutscher filmförderfonds, Filmförderungsanstalt, 
Österreichisches Filminstitut, 
Filmfonds Wien, Eurimages, Orf (Film/
Fernsehabkommen), Zdf/Arte
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Φαρόχ Λαγκά / Farokh Legha

Το έργο για τη Φαρόχ Λαγκά 
ολοκληρώνει τον μνημειακό κύκλο 
της Σιρίν Νεσάτ Women without Men.
Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γυναίκες 
του έργου, η Φαρόχ Λαγκά ανήκει στις 
τάξεις των πλουσίων. Όταν τη συναντάμε, 
ο άντρας της έχει μόλις πεθάνει και εκείνη 
έχει μόλις αγοράσει τον κήπο, 
στον οποίο έχουν προστρέξει οι γυναίκες, 
στην επιθυμία τους να βρουν καταφύγιο. 
Ο παραδεισιακός και καταπράσινος κήπος 
στη μέση της ερήμου είναι το σύμβολο 
της απελευθέρωσης των γυναικών 
από την ανδρική κυριαρχία 
και της ικανότητάς τους να βρουν ξανά 
τον εαυτό τους έξω από τη σφαίρα 
της πατριαρχικής κοινωνίας.
Επειδή η Φαρόχ Λαγκά ήταν παντρεμένη, 
τα θέματα της σεξουαλικότητας, της 
αθωότητας και της οικογενειακής τιμής 
δεν έχουν κυρίαρχη θέση στη ζωή της. 
Από την άλλη πλευρά, αντιλαμβάνεται 
σύντομα πως οι μεγάλες φιλοδοξίες 
της να κερδίσει αναγνώριση ως 
καλλιτέχνις και να κατακτήσει μια 
εξέχουσα θέση στην κοινωνία, δεν 
μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα 
στον κήπο. Μια ειρηνική ζωή 
στην απομόνωση δεν είναι αρκετή για τη 
Φαρόχ Λαγκά. Έτσι, ανοίγει τον κήπο 
στον περιβάλλοντα κόσμο – με μοιραίες 
συνέπειες για τις γυναίκες και την ουτοπία 
που είχε δημιουργήσει μέσα σ’ αυτόν.

The film about Farokh Legha rounds off 
Shirin Neshat’s monumental 
Women without Men.
In contrast to the other women in the 
work, Farokh Legha belongs to the 
affluent classes. When we meet her, her 
husband has just died, and she has bought 
the garden to which the women have 
resorted in their desire to find a refuge. 
The paradisiacal and luxuriant garden in 
the middle of the desert landscape is the 
symbol of the women’s freedom from 
male domination, and their ability to find 
themselves again outside the reach of a 
patriarchal society.
Because she has been married, the 
questions of sexuality, innocence and 
family honour are not central to her 
life. On the other hand, she quickly 
realises that her great ambitions to gain 
recognition as an artist and to assume 
a prominent place in society cannot be 
achieved in the garden.  A peaceful life 
in isolation is not sufficient for Farokh 
Legha. So she opens the garden to 
the surrounding world – with fatal 
consequences for the women and for the 
utopia she has created in the garden.
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Η Σιρίν Νεσάτ γεννήθηκε το 1957 στο Καζβίν του Ιράν. Το 1973 μεταβαίνει για σπουδές στις 
ΗΠΑ. Το 1983 αποφοιτά με Master of Fine Arts από το Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ στην Κα-
λιφόρνια. Για πρώτη φορά μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, επισκέπτεται τη χώρα της 
στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο προβληματισμός της για τη μεταμόρφωση της χώρας της 
κάτω από το θεοκρατικό καθεστώς του Χομεϊνί, και ιδιαίτερα σε σχέση με τη ζωή των γυναικών, 
εκφράζεται με τη σειρά φωτογραφιών Women of Allah που ξεκινάει το 1993. Στις φωτογραφίες 
αυτές απεικονίζονται γυναίκες ντυμένες με τσαντόρ να κρατούν όπλα. Στα πρόσωπα, στα χέρια 
ή σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια του σώματος που παραμένει ακάλυπτη από το τσαντόρ, με 
μελάνι εγγράφονται ποιητικά κείμενα με περσική καλλιγραφία. 

Τις στατικές φωτογραφίες ακολουθούν οι πρώτες βιντεοεγκαταστάσεις της, όπως τα Anchorage 
(1996) και The Shadow of the Web (1997), που αποτελούν και την πρώτη της απόπειρα με πολλα-
πλή προβολή. Το 1998 με τη βιντεοεγκατάσταση δύο αντικριστών προβολών με τίτλο Turbulent 
ξεκινάει μια τριλογία, η οποία συμπληρώνεται από τα έργα Rapture (1999) και Fervor (2000) 
και πραγματεύεται την άνιση θέση των δύο φύλων στις ισλαμικές κοινωνίες και τη μεταξύ τους 
σχέση. Το Turbulent βραβεύεται με το First International Prize το 1999 στην 48η Μπιενάλε της 
Βενετίας, καθιερώνοντας τη Σιρίν Νεσάτ στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.

Στα έργα που ακολουθούν, η καλλιτέχνις επικεντρώνεται στο βίωμα της μοναξιάς και της απο-
μόνωσης που συνδέεται με τον αποκλεισμό της γυναίκας από την κοινωνική ζωή, την εμπειρία 
της εξορίας και το αίσθημα αδυναμίας απέναντι στην εξουσία. Κρατάει συχνά συγκεκριμένες τις 
αναφορές στον τόπο, στο χρόνο και το πολιτικό καθεστώς της πατρίδας της, παρ’ όλα αυτά τα 
θέματά της έχουν έναν οικουμενικό χαρακτήρα.

Το 2004 με την τριπλή βιντεοπροβολή Μαχντόχτ ξεκινάει ένα μνημειακό κύκλο πέντε βιντεο-
εγκαταστάσεων βασισμένων στο μυθιστόρημα της Σαρνούς Παρσιπούρ Women without Men 
που είναι απαγορευμένο στο Ιράν. Το Μαχντόχτ μαζί με τα υπόλοιπα βίντεο, Ζαρίν (2005), Μουνίς 
(2008), Φαεζέ (2008) και Φαρόχ Λaγκά (2008) είναι έργα εμπνευσμένα από τους βασικούς γυ-
ναικείους χαρακτήρες του μυθιστορήματος της Σαρνούς Παρσιπούρ, που με τον τρόπο τους 
απομακρύνονται από την κοινωνία στην οποία ζουν. Η σειρά αυτή ολοκληρώθηκε το 2008 και 
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο σύνολό της στο Μουσείο Aros στη Δανία. Παράλληλα 
με τα βίντεο του κύκλου Women without Men η Σιρίν Νεσάτ προετοιμάζει την πρώτη μεγάλου 
μήκους ταινία της με το ίδιο θέμα.

Βιογραφικό σηµείωµα

Σιρίν Νεσάτ
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Shirin Neshat was born in Qazvin, Iran in 1957. In 1973, she went to study in the USA. In 1983, she 
received her Master of Fine Arts from the University of Berkeley, California. In the early 1990s, she 
visited her home country for the first time after the Iranian revolution of 1979. Her unpleasant 
surprise about the transformation of her country under Khomeini’s theocratic regime, especially 
in regard to women’s lives, found expression in a series of photographs that started 1993 titled 
Women of Allah. These photographs depict chador wearing women holding weapons. On their 
faces, hands and other skin areas not covered by the chador are inscribed verse in Persian cal-
ligraphy.

Still photography was followed by her early video installations, such as Anchorage (1996) and The 
Shadow of the Web (1997); the latter being her first attempt at multiple projections. In 1998, she 
began working on a trilogy comprising Turbulent, a video installation of two facing projections, as 
well as Rapture (1999) and Fervor (2000), which treated the inequality of the two sexes in Islamic 
societies and the relation between them. Turbulent received the First International Prize in 1999 
at the 48th Venice Biennale, establishing Shirin Neshat in the international art scene.

In her following works, the artist focused on the experience of loneliness and isolation associated 
with the exclusion of women from social life, the experience of exile, the sense of powerlessness 
against authority. While she often makes specific reference to the place, time and political regime 
in her home country, her themes are of a universal nature.

In 2004, with her triple video projection titled Mahdohkt, she embarked on a monumental cycle 
of five video installations based on Shahrnush Parsipur’s novel Women without Men, which is 
banned in Iran. Mahdohkt, and the other videos, Zarin (2005) Munis (2008), Faezeh (2008) and 
Farokh Legha (2008) are all based on the main female characters in Shahrnush Parsipur’s novel, 
who, each in his own way, deviate from the society in which they live. Completed in 2008, the 
series was first presented at Aros Museum in Denmark. In parallel to the videos of the series 
Women without Men, Shirin Neshat is working on her first feature film on the same theme.

Biographical note

Shirin Neshat
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Ατομικές εκθέσεις (επιλογή) / Solo Exhibitions (selection)

2008
Shirin Neshat, Gladstone Gallery, New York
Shirin Neshat: New Works, Galerie Jérôme de Noirmont, Paris
Women Without Men, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Denmark
Women Without Men, Gallery Faurschou, Beijing
Shirin Neshat, National Gallery of Iceland, Reykjevik

2007
Shirin Neshat, Galeria Filomena Soares, Lisbon, Portugal

2006
Shirin Neshat – Secrets of the Veil, Espoo Museum of Modern Art, Espoo, Finland
Shirin Neshat: The Last Word, Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas 

de Gran Canaria
Shirin Neshat, Stedelijk Museum CS, Amsterdam
Shirin Neshat, Lumen Travo Gallery, Amsterdam
Shirin Neshat, Museum der Moderne, Salzburg, Austria
Second Street Gallery, Charlottesville, VA
Tooba, Seattle Art Museum, WA
Tooba, IMA Institute of Modern Art, Brisbane, Australia

2005
Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
Zarin, Gladstone Gallery, New York
Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart, Berlin  
Museo de Arte Contemporaneo, Leon, Spain 
Hiroshima City Museum of Contemporary Art, Hiroshima, Japan 
Shirin Neshat – Possessed, Pinakothek der Moderne, Münich 
H&R Block Artspace at Kansas City Art Institute, MO
Annet Gelink Gallery, Amsterdam, Netherlands

2004
Auckland Art Gallery, New Zealand
ACCA - Australian Center for Contemporary Art, Melbourne, Australia
Museum het Domein, Sittard, Netherlands

2003
Tooba, Asia Society Museum, New York  
Galeria Filomena Soares, Lisbon, Portugal
Lumen Travo Gallery,  Amsterdam
Museo de Arte Moderno, Mexico City
Miami Art Museum, Miami
Tensta Konsthall, Spanga, Sweden
Contemporary Arts Museum, Houston
Galleria Civica d’arte contemporanea Montevergini, Siracusa, Italy

2002
Castello di Rivoli, Turin, Italy
Centre for Contemporary Art, Ujazdowski Castle, Warsaw
Shirin Neshat: Between extremes, Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de 

Janeiro
Shirin Neshat: Images of Another World, ARoS, Aarhus Kunstmuseum,  Aarhus, 

Denmark, Regina Gouger Miller Gallery, Carnegie Mellon University, 
Pittsburgh

Walker Art Center, Minneapolis

2001
Musée d’Art Contemporain de Montreal, Canada
Irish Museum of Modern Art, Dublin, Ireland

Patrick Painter, Santa Monica, California
Barbara Gladstone Gallery, New York 
Kanazawa Contemporary Art Museum, Kanazawa, Japan
Hamburger Kunsthalle, Hamburg

2000
Serpentine Gallery, London
Pitti Discovery, Florence, Italy
Kunsthalle Wien, Vienna, Austria
Galeria Lia Rumma, Milan, Italy
Shirin Neshat, Dallas Museum of Art, Dallas
Berkeley Art Museum and Pacific film Archive, Berkeley
Wexner Center, Columbus, Ohio

1999
Malmö Konsthall, Malmö, Sweden
Art Institute of Chicago, Chicago
Patrick Painter Gallery, Los Angeles
D’Amelio Terras, New York
Galerie Jerôme de Noirmont, Paris
Henie Onstad Artsentre, Oslo, Norway
Tensta Konsthall, Spanga, Sweden

1998
Tate Gallery, London, England
Whitney Museum of American Art, Philip Morris Branch, New York
Women of Allah, Maison Européene de la Photographie, Paris
Thomas Rehbein Gallery, Köln

1997
Museum of Modern Art, Ljubljana, Slovania
Annina Nosei Gallery, New York
Lumen Travo, Amsterdam, Holland
Artspeak, Vancouver, Canada

1996
Centre d’Art Contemporain Kunsthalle, Fribourg, Switzerland
Marco Noire Contemporary Arts, Turin, Italy
Lucio Amelio Gallery, Naples, Italy
Haines Gallery, San Francisco

1995
Annina Nosei Gallery, New York 

1993
Unveiling, Franklin Furnace, New York

Ομαδικές Εκθέσεις (επιλογή) / Group Exhibitions (selection)

2009
Die Macht des Ornaments, Orangerie, Belvedere, Vienna, Austria

2008
Prospect.1: New Orleans International Biennial, New Orleans
Me Ophelia, The Van Gogh Museum, Amsterdam, Netherlands
Stereotypes, The Jewish Museum, Berlin, Germany
Wanderers in Contemporary Video Art, Museo Civico, Commune di Siena, 

Siena, Italy
Private Passions, Public Visions, MARCO, Museo de Arte Contemporαnea de 

Vigo, Vigo 
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2007
Passage du temps / Collection François Pinault, Le Tri Postal, Lille
Objeto de Replica, Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporaneo, 

Vitoria Gasteiz, Spain
An interpersonal Journey, Santralinstanbul, Instanbul, Turkey
Prague Biennale 3, Prague, Czech Republic
Kunst Film Biennale, Köln
Ten Years, Emily Tsingou Gallery, London
So Close / So Far Away, BE-Part Platform voor actuele kunst,  Waregem
Weltempfänger, Hamburger Kunsthalle, Hamburg
After The Revolution: Women Who Transformed Contemporary Art, Dorsky 

Gallery Curatorial Programs, Long Island City, New York
Border-Crossing Exercises, Galleri Nord Norge, Norway
Not for Sale, P.S.1, New Yok 
Lights Camera Action: Artist’s Film for the Cinema, Whitney, New York
Existencias, Musac, Museo de Arte Contemporaneo de Castilla y Leon, Leon, 

France

2006
Estrecho Dudoso, Fundacion Ars Teor Etica, San Jose, Costa Rica
Kapital, Kent Gallery, New York
Saastamoinen Foundation Art Collection, Espoo Museum of Modern Art,  

Helsinki
A Selected State, Emily Tsingou gallery, London, England
Reverence, HVCCA Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, 

New York
Parcours, Bilder vom Orient, Hamburger Kunsthalle, Hamburg, Germany
Without boundary: 17 Ways of Looking, MOMA New York
Bienal de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Spain
Body Face Soul – The Position of  Women from the 16th to the 21st Century, 

Leopold Museum, Vienna, Austria
Construyendo el Mundo, Museo de Arte Contemporaneo de Monterrey 

MARCO, Mexico
Sammlung E S S L, Kunst der Gegenwart, Kunstverein Villa Wessel, Iserlohn, 

Germany
Modern-life painters, Donation - Caisse des Dépôts’ photograph collection, 

Centre Pompidou, Musée National d’Art Moderne, Paris, France
Eretica, Civica Galleria d’Arte Moderna, Palermo, Italy
Possessed, Western Bridge, Seattle
Speaking with Hands: Photographs from The Buhl Collection, Museum Folkwang 

Essen, Germany
To the Human Future, Flight from the Dark Side, Art Tower ATM, Mito, Japan
Nomaden im Kunstsalon, Begegnungen mit der Moderne von Bayer bis Sol 

LeWitt, Lentos Kunstmuseum Linz, Austria  
Figure It Out, Hudson Valley Center for Contemporary Art, Peekskill, New York

2005
Orientalismi, Forms of Orientalism, Studio La Citta, Verona, Italy
Speaking with Hands: Photographs from The Buhl Collection, Museo 

Guggenheim de Arte Moderno y Contemporaneo, Bilbao, Spain
Translation, The Dakis Joannou Collection, Palais de Tokyo, Paris
Remapped Realities, Eyebeam, New York 
Some Stories, Kunsthalle Vienna / Magazin4 Bregenzer Kunstverein, Austria
About Beauty, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Germany 
WAR IS OVER. 1945-2005 The Freedom of Art from Picasso to Warhol and 

Cattelan, GAMeC-Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di 
Bergamo, Italy

Boost in the Shell, Aeroplastics contemporary, Brussels, Belgium

2004
Speaking with Hands: Photographs from The Buhl Collection, Guggenheim, New 

York
Non Toccare La Donna Bianca, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo per 

l’Arte, Turin 
In Bed, Toyota Art Museum, Japan 
From Bonifatius to Beuys, Kunsthalle Erfurt, Germany 
Monument to Now, Deste Foundation Center for Contemporary Art, Athens 
Museum of Contemporary Art, Tehran, Iran 
The Parallel World of Marrakech, Lille 2004, France 
Transcultures, National Museum of Contemporary Art (EMST), Athens 
Far Near Distance, House of World Culture, Berlin

2003
Bill Viola and Shirin Neshat, The State Hermitage Museum, St Petersburg, 

Russia 
Moving Pictures, Guggenheim Bilbao, Spain
Fantasies of the Harem and the New Sherezades, Centre de Cultura 

Contemporania, Barcelona
Elsewhere, UCLA Fowler Museum, Los Angeles
The Natural Cosmos, Staadtische Kunsthalle Mannheim, Mannheim, Germany
Imagining Prometheus, Palazzo della Ragione, Milan
Nouredine Amir, ModeMuseum, Antwerp, Belgium
Films of the Iranian Diaspora, Gene Siskel Film Center, Chicago
Armour:The Fortification of Man, Foundation Fort Asperen, Acquoy, The 

Netherlands
ICP Triennial of Photography and Video,: International Center of Photography, 

New York
Female turbulence, Aeroplastics contemporary, Brussels, Belgium

2002
Diversions, Contemporary Art Museum, Baltimore
Synopsis 2 – Theologies, National Museum of Contemporary Art (EMST), 

Athens
Alter Ego, Jean-Gabriel Mitterand Galerie, Paris
Recent Acquisitions, Solomon R. Guggeheim Museum of Art, New York
The Beauty of the Evil, De Zonnehof, Amersfoort, The Netherlands;
Documenta 11, Kassel, Germany
Picturing Ourselves, Worcester Art Museum, Worcester, MA
Moving Pictures, Solomon R. Guggenheim Museum of Art, New York
Visions from America, Whitney Museum of American Art, New York
Iconos Metropolitanos, Fundaciόn PROA, Buenos Aires, Argentina
New Art, Tehran Museum of Contemporary Art, Iran
Real Life, Tate St. Ives, Cornwall, England

2001
Galerie Farschou, 1986-2001, Galeri Farschou, Copenhagen, Denmark
Fervor, Tensta Konsthall, Spanga, Sweden
Black + White, Blains Fine Art, London
New Acquisitions from the Dakis Joannou Collection, Deste Foundation Centre 

for Contemporary Art, Athens
Beyeler Foundation, Basel, Switzerland
Biennial de Valencia, Valencia, Spain
French Institut, Rabbat, Morocco
Croatian Photographic Union, Croatia
Arte Contemporaneo Internacional, Museo de Arte Moderno, Mexico City
The Beauty of the Evil, Armando Museum, Amsterdam
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2000
Corpo Chimico, Ca di Fra, Milan, Italy
Photography Now: An International Survey of Contemporary Photography, 

Contemporary Arts Center, New Orleans, Lousiiana 
State of the Art: Recent Gifts and Acquisitions, Walker Art Center, Minneapolis
Erresitentziak/Resistencias, Koldo Mitxelena, Donostia-San Sebastian
The Fruitmarket Gallery, Edinburgh Festival, Edinburgh
5th Biennal d’art contemporain de Lyon, Lyon, France
La Beauté in Avignon, Avignon, France
Continental Shift, Ludwig Forum, Aachen, Germany
Biennale of Sydney 2000, Australia
Kwangju Biennale, Kwangju, Korea
Whitney Biennial, Whitney Museum of American Art, New York
Outbound. Passages from the 90’s, Contemporary Art Museum, Houston
Greater New York. New Art in New York Now, PS1, New York
Contact:  A 90’s Journal, Contemporary Arts Museum, Houston
THE END: An Independent Vision of Contemporary Culture, 1982-2000, Exit Art, 

New York

1999
Heaven:  An Exhibition that Will Break Your Heart, Tate Gallery Liverpool, England
Zeitwenden: Rückblick und Ausblick, Kunstmuseum Bonn, Germany
Shirin Neshat: Rapture / Pipilotti Rist: Sip My Ocean, The Fabric Workshop and 

Museum, Philadelphia
Voiceovers, Art Gallery of New South Wales, Sydney, Australia
Project 70: Shirin Neshat, Simon Patterson, Xu Bing, The Museum of Modern 

Art, New York
My Culture? My Self. Lee Friedlander, Gerhard Richter, Christian Boltanski, Shirin 

Neshat, Ydessa Hendeles Art Foundation, Toronto, Ontario
La Biennale di Venezia, Venice, Italy
Exploding Cinema, Rotterdam Film Festival, Boijman Museum, Rotterdam, The 

Netherlands
Unfinished History, Museum of Contemporary Art, Chicago
Video Cultures ZKM/Museum of Contemporary Art, Karlsruhe, Germany
La Ville, Le Jardin, la Memoire, Villa Medici, Rome, Italy
Global Art Rheinland 2000, Ludwig Museum, Köln, Germany
SITE SANTA FE: Looking For A Place, Santa Fe
Zeitwenden-outlook into the next millennium, Kunstmuseum Bonn, Germany
Heavenly Figure, Kunsthalle Düsseldorf, Germany

1998
Unfinished History, Walker Art Center, Minneapolis
In the Detail, Barbara Gross Galerie, Munich, Germany
7th Summer of Photography, Museum van Hedendaagse Kunst, Antwerp, 

Belgium
Mar de Fondo, Roman Theatre of Sagunto, Valencia, Spain
Vanessa Beecroft & Shirin Neshat, Galleria d’Arte Moderna, Bologna, Italy
Maschile Femminile e oltre, Palazzo Branciforte, Palermo, Italy
Mostrato, Pescara, Italy
Echolot oder 9 Fragen an die Peripherie, Museum Fridercianum Kassel, Germany
Transatlantico, Centro Atlantico de Arte Moderno, Canary Islands, Spain
A Noir, Triennale di Milano, Italy
Interference, Comunidad de Madrid, Spain
Genders and Nations: Reflections on Women in Revolution Johnson Museum, 

Cornell University, Ithaca, New York
5th International Istanbul Biennale: On Life, Beauty, Translations and Other 

Difficulties, Istanbul, Turkey
2nd Johannesburg Biennale 1997, Trade Routes: History and Geography, 

Johannesburg, South Africa
Unbeschreiblich Weiblich, Fotomanifestatie Noorderlicht, Groningen, Holland

1997
Triple X: Contemporary Investigating Arts, International Art Festival, 

Amsterdam,Holland
Der Rest der Welt, Haus Der Kulturen Der Welt, Berlin, Germany
International Art Festival City of Medellin, Medellin, Columbia
Foto text / text foto, Museum of Modern Art, Bolzano, Italy 
Frankfurt Kunstverein, Germany
Le Masque et le Miroir, Museum of Contemporary Art of Barcelona, 

Barcelona, Spain

1996
10th Biennale of Sydney: Jurassic Technologies Revenant, Sydney Biennial, Australia
Le Masque et le Miroir, Rencontres Internationales de la Photographie,  Arles, 

France
Inclusion/Exclusion, Kunstlerhaus, Graz, Austria
Radical Images: Austrian Triennial of Photography 1996, Neue Galerie;
Fotografie, Kunstlerhause, Graz, Austria
Kunsthalle Szombathely, Hungary
Interzones, Kunstforeningen Gl. Strand, Copenhagen, Denmark / Uppsala 

Konstmuseum, Uppsala, Sweden
Ghostwriter (a project in collaboration with Jamielie Hassan), Mercer Union, 

Toronto, Ontario
Group Exhibition, Haines Gallery, San Francisco
Auf Den Leib, Kunsthalle, Vienna
Gallery Artists, Galerie Lumen Travo, Amsterdam, Holland
Imaginary Beings, Exit Art, New York

1995
Orientation, USA participation, Istanbul Biennial 95, Turkey
Transculture,  Venice Biennial 95, Venice
Contemporary Art Museum, Okayama, Japan
Campo ’95, Venice Biennial 95, Italy
Fondazione Sandretto Rebaudengo Per L’Arte, Turin, Italy
It’s How You Play the Game, Exit Art, New York

1994
Three New Photographers, Haines Gallery, San Francisco
Revolving Histories, SF Camerawork, San Francisco
Selection from the Artists File, Artists Space, New York
Labyrinth of Exile: Recent Works by Four Contemporary Iranian Artists, Fowler
Museum of Cultural History, UCLA, Los Angeles
Fever,  Wexner Center, Columbus, Ohio
Beyond the Borders:  Art by Recent Immigrants, The Bronx Museum of the 

Arts, Bronx

1993
The Office: History, Fantasy and Irregular Protocols, Lower Manhattan Cultural 

Council, New York

1990
Fever, Exit Art Gallery, New York

Multi Media Performance

2003
Logic of the Birds, Ortigia Festival, Syracuse, Sicily

2002
Logic of the Birds, Walker Art Center, Minneapolis, MN
Logic of the Birds, Lincoln Center, New York
Logic of the Birds, ArtAngel, London
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2001
Logic of the Birds (Phase One), The Kitchen, New York  

Προβολές έργων (επιλογή) / Film Screenings (selection)

2008
18th Annnual Celebration of Iranian Cinema, UCLA Film Archive, California

2007
KunstFilm Biennale, Cologne
International Incheon Women Artists’ Biennale, South Korea
Istanbul Film Festival, Istanbul

2006
Florida Golf Coast University
Art Tower-Mito, Japan
Kunsthalle Mannheim, Germany
Centro Atlantico de Arte Moderno-CAAM, Spain
Creative Time Inc, New York

2004
Brooklyn Art Museum 
Museum of Modern Art, New York 
Melbourne Arts Festival
Santa Barbara Film festival
Nemo Film Festival, Paris
Unesco Headquarter, Paris

2003
Sundance Film Festival, Salt Lake City
Smithsonian Institution, Freer and Sackler Galleries, Washington D.C.
UCLA Film and Television Archive, Los Angeles
Gene Siskel Film Center, Chicago
Tribeca Film Festival, New York
Athens International Film Festival
Edinburgh International Film festival
Kunst Film Biennale, Cologne

2002
Locarno Film Festival, Switzerland
Dans le Cadre du Festival International de Films de Fribourg, Centre d’Art 

Contemporain Kunsthalle, Fribourg, France
Outer & Inner Space: A Video Exhibition in Three Parts/Part Two,  Virginia 

Museum of Fine Arts, Richmond
Forum des Images, Paris
Thessaloniki International Film Festival, Athens, Greece
Philadelphia Museum of Art

2001
Chicago International Film Festival, Chicago
San Francisco Film Festival, San Francisco, CA
London Iranian Film Festival, London 
Virginia Film Festival, Charlottesville, VA
Pacific Film Archive Festival, Oakland, CA

2000
Telluride Film Festival, Telluride, CO
Locamo Film Festival, Switzerland
Rotterdam Film Festival, Rotterdam, The Netherlands

Βραβεία και Υποτροφίες / Grants and Awards

2008
Rockefeller Foundation Media Arts Fellowship, New York
Cultural Achievement Award, Asia Society, New York

2006
Dorothy and Lillian Gish Prize, New York, New York

2005
The 6th Hiroshima Art Prize, Hiroshima, Japan 

2003
Honoree at The First Annual Risk Takers in the Arts Celebration, The 

Sundance Institute, New York
ZeroOne Award, Universität der Künste, Berlin, Germany
Fine Art Prize, Heitland Foundation, Celle, Germany

2002
Infinity Award for Visual Art, International Center for Photography, New York

2001
Visiting Artists, Skowhegan School of Painting and Sculpture, Skowhegan, Main

2000
CalArts, Alpert Award in the Arts, Pasadena, CA
Visual Art Award, “Herald Angel”, Edinburgh International Festival
Grand Prix, Kwangju Biennale, Seoul, Korea

1999
First International Prize, 48th Venice Biennale
Prize for Best Project, ARCO, Madrid, Spain

1996
Recipient of a New York Foundation for Arts Photography Fellowship
Recipient of a grant from Louis Comfort Tiffany Foundation

1995
Recipient of a Mid-Atlantic Photography Fellowship
Recipient of an Art Matters Grant

1992
Artist in Residence, Henry Street Settlement, New York

1990
Recipient of a Sponsored Project Grant, New York State Council on the Arts
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