MARJAN KHOSRAVI

“Schilderen is mijn leven”
Doordeweeks gaat het Living
Museum om 10.00 uur open. Marjan
Khosravi is er echter al om 8.00
uur te vinden. De stilte van de
afwezigheid van anderen voedt haar
concentratie. Tegelijkertijd koestert
ze de contacten met ‘metgezellen’.
Ze geeft hen les, want iedereen
wil van haar leren. Als je Marjan
niet meteen kunt vinden in het
Living Museum, ga dan naar het
hoekje met de meeste opengevallen
monden......
Vijf jaar oud is Marjan als ze serieus met
kleurpotloden aan de gang gaat. Waar
de gemiddelde kleuter dan nog in het
kras- en harkjesstadium verkeert - met
vloer, tafel en behang doorgaans als
blijvende slachtoffers - tovert Marjan
beelden en leven uit haar grafiet. Wat
ze hoort, ziet en meemaakt tekent
ze. Kinderverhaaltjes, filmpjes op tv,
gebeurtenissen, de omgeving, haar
gedachten. Haar moeder vertelt haar
over kleuren, haar vader tikt bemoedigend haar schoudertjes blauw. Ze kopen
kleurrijke dingen om haar verbeelding
verder te stimuleren.
Zo tekent en schildert Marjan zich,
gedragen door haar passie en de vele
positieve reacties, naar de kunstopleiding aan de Universiteit van Teheran en
daarna naar een baan als schilderijenarchivaris en -expert in het museum. Marjan kan dan niet bevroeden dat ze ooit
in het onbekende Eindhoven een nieuw
wooncomplex voor dakloze mensen op
haar doek zal laten verrijzen.
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Agnes (links) en Evi

De liefde
De liefde zorgt voor deze verrassende wending. Ze ontmoet de uit Iran
gevluchte beeldhouwer Siamak tijdens
een tijdelijk verblijf in het Parijse
ateliercomplex Cité Internationale des
Arts, trouwt en gaat in Eindhoven bij
hem wonen. Siamak is zeefdrukker van
oorsprong, maar raakt door fysieke
klachten arbeidsongeschikt en voor
Marjan breekt een moeilijke periode
aan. Het afscheid van thuis zorgt voor
snerpende heimwee. De onbegrijpelijke
Nederlandse taal snijdt haar af van sociale contacten. Het gebrek aan ruimte op

het flatje staat haar passie in de weg:
ze kan er niet schilderen. De ommekeer
komt als ze de slaapkamer tot atelier
ombouwen en Marjan de kwast weer
oppakt. Schilderen haalt haar uit haar
impasse. Pogingen om ergens aan atelierruimte te komen, lopen op niets uit,
totdat ze in een gesprek met WIJeindhoven op het Living Museum wordt
geattendeerd.
Het Living Museum
“Ik had meteen zoiets van ‘wauw,
dit is het’. De sfeer, de kleuren, de
warmte, de mensen die allemaal met
kunst bezig zijn!’ Precies wat ik zocht.

Ik borrelde over van enthousiasme
en begon meteen aan een vrolijk
gezicht. Dat heb ik wel een aantal keer
overgeschilderd, want in het begin kon ik
me moeilijk concentreren. Inmiddels lukt
me dat beter.” Marjan struikelt al snel
over de ideeën en stelt Ron Vogels van
het Living Museum voor om beroemde
Eindhovenaren te schilderen die iets voor
andere mensen doen. Ron komt met de
naam ‘Theo Maassen’. Ze googelt erop
los om de persoonlijkheid van Theo te
vangen en grijpt hem beet met haar
kwasten, samen met zijn symbolische
‘granaatduif’.
Al snel heeft ze een volgend idee:
taferelen van bekende schilders met
andere en eigen ‘ingrediënten’ erin.
Zo combineert ze de baadster van
Rembrandt met andere Rembrandtelementen en een metalen wastobbe
uit haar eigen jeugd. “Mijn grootmoeder
waste haar kleren en lakens altijd op
die manier, die herinnering heb ik erin
geschilderd. Zo verwerk ik ook dromen
in mijn schilderijen en gedichten die ik

schrijf, dingen die ik zie, net als vroeger.
Realistische taferelen met altijd wel een
mysterieus of symbolisch element erin.
Hier in Nederland doe ik veel inspiratie
op voor dingen die ik in Iran niet kwijt
kon. Iran is een erg gesloten land met
veel beperkingen voor je persoonlijke
vrijheid. Bij een expositie van mij zijn
ooit drie doeken van de muur gehaald,
omdat daar vrouwen op stonden met
loshangend haar. Dat mocht niet.
En zo’n baadster met blote benen?
Ondenkbaar om dat in Iran te laten
zien! Je ziet daarom veel kunstenaars
ontsnappen in het symbolisme en
surrealisme.”
De nieuwbouw
Marjan spreekt met haar kwasten,
daarom is ze nog niet zo opgeschoten
met de Nederlandse taal. Toch geeft ze
les? “Ja, andere kunstenaars hier in het
Living Museum vragen me hoe ik dingen
doe. Meestal doe ik het dan voor of verzamel ik ‘s avonds, met hulp van Siamak
die Nederlands spreekt, tips in korte
zinnetjes. Bijvoorbeeld: niet te donker.

Daar kan iemand dan weer mee vooruit.”
Zou je van je talenten willen kunnen leven?
“Ja ja, zeker. Schilderen is mijn passie, mijn
leven. Via Ron en de directie van Neos heb
ik nu de opdracht gekregen om het nieuwe
wooncomplex van Neos te schilderen. Daar
ben ik heel blij mee. Ik heb foto’s gemaakt
en ben aan de slag gegaan. Veel gebouwen
heb ik nog niet geschilderd in mijn leven,
maar het lukt wel. Het zou voor mij een
mooie combinatie zijn: opdrachten en vrij
werk. En dan is het aan de opdrachtgever
natuurlijk in hoeverre er ruimte is om mijn
fantasie en symbolen er op los te laten. Als
iemand iets geschilderd wil hebben zoals
het is, is het ook goed natuurlijk.”
Marjan straalt bij de gedachte dat een
leven met kunst ook een leven van kunst
zou kunnen worden. Ze legt de laatste
hand aan het nieuwe pand van Neos. Het
gebouw staat, de straatstenen glimmen,
bladeren zijn gevallen, enkele mensen
zijn in touw. Gevangen in verf zal niemand
het gebouw uiteindelijk betreden. In de
werkelijkheid buiten het doek zullen velen
er op zoek gaan naar nieuw perspectief.
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marjankhosravi65@gmail.com

