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BID-
KLEED-
SELFIES
FotograafMarwan
Bassiounibidt vijf
keerperdag.Vaak
indemoskee,maar
als datniet kanook
inhetpark, in een
hotelkamerof ophet
vliegveld.Hij legde
het vast in een reeks
‘selfies’.

Door JeroenBos
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12maart 2020,
FestivalCirculations,
CentQuatres, Parijs;
links: 19mei 2020,
ScheveningseBosjes,
DenHaag.
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W
aarhij
de eerste
‘selfie’
heeft
gemaakt,
weethij

niet preciesmeer.Waarschijnlijk
in een leeg lokaal vandekunst-
academie inDenHaag.Ergens
inmei 2017.Hetwas ramadan,
herinnert hij zich.
MarwanBassiouni (35) zat toen

in zijn laatste jaar aandeKonink-
lijkeAcademie vanBeeldende
Kunsten.Hijwas zich indie tijd
serieuzer gaanbezighoudenmet
zijn geloof.Hijwildemeermoeite
doenomvijf keerperdag tebid-
den, zoalsde islamdat gebiedt.
‘Veelmoslims schipperendaar-

mee, zedoenconcessies omdat
het gewoonniet altijd kan. Ikben
indegelukkigepositie dat ikwel
mijngebedenopdegezette tijden
kandoen.’
ToenBassiouni vanuit zijn

geboortelandZwitserlandnaar
Nederland vertrokomhier te
studeren, kreeghij van zijn vader
eendunbidkleedje, een soort
reisvariant, dathij overal zoukun-
nengebruiken.Het zit sindsdien
altijd in zijn rugzak.Wanneerhij
niet indemoskeekanbidden, rolt
hij het kleedjeuit omeropneer te
knielen.
Aanvankelijkdeedhij dat voor-

al op stille plekken indekunst-
academie. ‘Dedonkerekamerwas
perfect’, vertelt hij. ‘Als ikhet rode
waarschuwingslicht aandeed,
kwamerniemandbinnenommij
te storen.’
Zo stondhij opeendagopna

eengebedenwerdhij geraakt
doorwathij zag. ‘Ik zaghoehet
bidkleedje zich verhield tot de
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11 juni 2020,
Cromvliet, Rijswijk;
links: 12maart
2020, France24
Studios, Parijs.
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15 juni 2020,Ver
Huellbank,Den
Haag; rechts:
12maart 2020,
Hotel Paris La
Villette, Parijs.
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ruimte: heel harmonieus. Zopaste
het ook inmijn leven.Hetmaakte
de religieuzedimensie zichtbaar.’
Hij besloot een fotomet zijn

mobieltje tenemen.Deeerste in
een seriebidkleedselfies, ofPrayer
RugSelfies, zoalshij de foto’s zelf
noemt. Al snelwerdhet eenge-
woonteomnahet gebedeen foto
tenemen. Zo zienwehet kleedje
terug inhotelkamers, parken,
fotostudio’s enopparkeerplaatsen
en vliegvelden.Vrijwel altijdmet
Bassiouni’s schoenenen rugzak
erbij.
‘Ikwas altijd eenbeetje terug-

houdendovermijngeloof’, vertelt
hij. ‘Maar ikbeslootdie verlegen-
heid tedoorbrekenende foto’s
op Instagramteposten.Met
mijnwerkals fotograaf probeer
ikdenegatieve representatie van
moslimsende islamterdiscussie
te stellen. Ikwilde eenbeeld laten
ziendatprikkelt enuitdaagt.’

Ontvolgen
Niet iedereenwasdaarvangechar-
meerd. ‘Dewereldwaarin ikme
beweeg is overwegendseculier’,
vertelt Bassiouni. ‘Veelmensen
begonnenmij te ontvolgenop In-
stagram. Ikneemaanvanwegede
foto’s, almoet ik eerlijk zeggendat
jedatnatuurlijknooitweet.’
Maar erwarenookpositieve

reacties, vertelt Bassiouni. Een
studentuit hetVerenigdKonink-
rijk schreef zelfs eenessayover
debidkleedselfies,waarbij zij een
verband legdemetdefilosoofMar-
tinHeidegger endiens leer van
deexistentiële fenomenologie, de
zoektochtnaarhetdiepere ‘Zijn’
vandewereld.
Ruimvier jaarna zijn eerstebid-

kleedselfieheeftBassiounihon-
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19 juni 2020,
Strandslag12,
DenHaag; rechts:
18 juni 2020,
industriegebied,
DenHaag.
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derden foto’s. Je zou zekunnen
zienals een visueel dagboek,maar
eigenlijk vertellen zedaarvoor te
weinig. Endat is ookprecieshoe
de fotograafhetheeft bedoeld.
Debeelden zijn intiem,maarook
weerniet te intiem. ‘Ze gaanniet
overmij als persoon,maarmeer
overmij als eenmoslim.’
De rust diede foto’s uitstralen,

is daarmeegeenweergave van
Bassiouni’s gemoedstoestand
tijdenshetbidden.Bidden is een
vormvanconcentratie,waarbij
alle aandachtuitgaatnaarGoden
hethiernamaals.
Hij legt uit dathoemeer je

erin slaagt je los temaken vande
wereldomjeheen,hoegezegender
je gebedenzijn. ‘Idealiter voel je je
vreedzaamen leeg.’Maardat lukt
natuurlijk langniet altijd,wil hij
maar zeggen.
Bassiouniprobeert iets anders

te vertellen, overhethouvast dat
religie kanbieden ineenwereld
diemaardoordendert.Want
hoedeomgeving inde foto’s ook
verandert, het bidkleedje ligt altijd
hetzelfde. Eenpersoonlijk anker.
Een rots indebranding.❏

EXPOSITIEEN
INSTAGRAM
DePrayerRugSelfies van
MarwanBoussiani zijn t/m
15november te zienbijGalerie
DürstBritt &Mayhew inDen
Haag, enop Instagram:
@marwan_bassiouni.


