
 

 

Interview met filmmaker, Kaweh Modiri: 

Kun je ons vertellen wat er precies is gebeurd? 
Zowel mijn back-ups als originele bestanden bevonden zich op de computers die werden ge-
stolen, dus ik verloor al mijn werk in één keer. Destijds woonde ik in een oude verlaten fa-
briek in Amsterdam-Noord met zes andere mensen. De nacht van de inbraak waren mijn 
vriendin en ik diep in slaap. De volgende ochtend stonden we op en zagen dat zowel mijn 
laptop als mijn desktopcomputer weg was. Ondanks het feit dat we meteen in de buurt zijn 
gaan informeren kwam de inbreker voor de tweede keer ons huis binnen en stal de IPhone 
van één van mijn huisgenoten. Een week later was er een derde inbraak. Deze keer slaagde 
een van mijn huisgenoten erin de inbreker binnen te sluiten en hem te confronteren. Ik was 
op dat moment in Londen. 

Wat gebeurde er hierna? 
Ze hebben hem ertoe aangezet om de spullen die hij van het huis gestolen had terug te ge-
ven, inclusief mijn beide computers. Toen ik thuiskwam uit Londen wilde ik ze graag opstar-
ten om te zien of mijn bestanden er nog steeds waren. Bijna onmiddellijk na het opstarten 
van de computer kreeg ik een binnenkomend telefoontje via msn Messenger. Het was van 
een nummer dat ik niet kende. Ik merkte dat mijn schermnaam was veranderd en ik sloot 
snel mijn computer af. Ik zie mijn computer als iets dat mijn persoonlijkheid weerspiegelt en 
nu had mijn inbreker dat in bezit genomen. Ik besloot later om de computer opnieuw te 
starten. Ik ontdekte vier uur aan privé beeldmateriaal die mijn inbreker had opgenomen. Hij 
oefende een cool uiterlijk alsof hij voor een spiegel poseerde en stelde zichzelf voor aan de 
camera. Onze verbinding werd intiemer. Eerst was hij in mijn kamer en nu was ik de zijne 
binnengegaan. 

Waarom heb je besloten dit te gebruiken in een project? 
Ik heb geleerd dat er een paar centrale vragen zijn die een kunstenaar zichzelf zou moeten 
stellen. Wie ben ik, wat is het object en wat is onze relatie? In mijn vorige projecten begon ik 
altijd een dialoog met een object en stelde het als een ander voor. In dit geval kreeg ik ie-
mand met wie ik een echte dialoog kon beginnen. Het eerste paar dagen was ik boos op hem 
maar na het bestuderen van de foto's die hij had gemaakt en naar mijn computer had geüp-
load begon ik hem te leren kennen. Ik voelde een verbinding. Mijn woede veranderde snel in 
belangstelling nadat ik hem had gegoogeld. 

Hij was getalenteerd en wist wat hij wilde bereiken. Ik ontdekte dat hij een theaterprijs had 
gewonnen en later heb ik zelfs zijn telefoonnummer gevonden. Dus besloot ik hem te bellen. 
Niet alleen om hem te confronteren maar ook om hem te leren kennen en misschien zelfs 
om samen te werken. Hij weigerde mijn aanbod en zei dat hij zijn slachtoffers niet wilde 
zien. Op dit moment wist ik dat de inbreker en onze relatie de focus van mijn werk zouden 



 

 

zijn. Tijdens mijn onderzoek ontwikkelde het zich tot iets met het potentieel om een doorlo-
pend project te worden. 
Hoe verhoudt dit zich allemaal tot Amsterdam-Noord? 
De inbraak vond plaats in mijn huis in Noord. Ik heb daar twee jaar gewoond. Ik denk dat ik 
werd gevraagd om mijn project te exposeren omdat het lijkt alsof je een willekeurige deur in 
Noord opent en vraagt: "Wat gebeurd er?" Dit is een verhaal dat je als antwoord zou kunnen 
krijgen. 
Bron- https://www.mediamatic.net/en/page/150548/an-interview-with-kaweh-modiri 

Over Omar, de inbreker:  
“Omar Dahmani (zijn echte naam) woont in Amsterdam-Noord bij zijn Marokkaanse ou-
ders. Hij maakte de havo niet af en probeerde daarna “een week of zo” (in Omar’s woorden) 
de LOI en twee maanden Rietveld Academie. Omar: 'Het onderwijs daar druist in tegen het 
hele idee van kunst. Je kunt niet van iemand een kunstenaar maken.' Hij schreef voor jonge-
renwebsite Spunk, het onlinehiphopmagazine State en hij roert zich op Twitter, waar hij 
drieduizend volgers heeft.” 

Bron: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/literaire-hosselaar~b1b646ed/ 

 


