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SYNOPSIS  
Befriad från husarrest men belagd med yrkesförbud 
fortsätter den iranske regissören Jafar Panahi oförtrutet 
att göra film. Passagerare av alla slag berättar öppen
hjärtigt om sina liv för taxichauffören som spelas av 
regissören själv. Med kameran på instrumentbrädan i 
sin mobila filmstudio lyckas Panahi med både humor 
och dramatik ge en bild av dagens Iran. 

FILMREGISSÖRENS KOMMENTARER 
Efter This is Not a Film och Closed Curtain kände jag 
att jag till varje pris måste börja filma utanför hemmets 
väggar. Jag öppnade fönstret, tittade ut över Teheran 
och sökte ett alternativ. Att bara ställa upp filmkameran 
var som helst på gatan skulle utsätta hela filmteamet för 
omedelbar fara och leda till att filmen stoppades. 

Jag fortsatte att titta upp mot himlen. Molnen bildade 
vackra formationer. Jag tänkte att jag var förbjuden att 
filma, men inte att ta bilder. Så jag tog mitt första foto. 
Jag tillbringade ett år med att fotografera himlen. Sedan 
gick jag runt till alla fotolabb som hade den teknik som 
krävdes för att förstora bilderna, men alla hittade på ur
säkter för att slippa hjälpa mig. En dag tog jag, besviken, 
en taxi hem. Två andra passagerare pratade högt med 
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EN FILM AV JAFAR PANAHI

”Jag är filmskapare. Det är det enda jag kan. Film är mitt sätt att uttrycka 
mig och det som ger mitt liv mening. Inget kan hindra mig från att göra 
film, och när jag motarbetas känns det ännu mer nödvändigt att fortsätta 
skapa trots alla hinder. Film som konst är det som är allra viktigast för 
mig. Därför fortsätter jag att filma oavsett omständigheterna, av respekt 
för det jag tror på och för att det får mig att känna mig levande.”

Jafar Panahi

varandra medan jag tänkte på vad jag skulle kunna göra 
i stället. Inte filma, inte fotografera, kanske var det enda 
som återstod att bli taxichaufför och lyssna på passage
rarnas historier. Så tändes gnistan: alla mina första 
filmer utspelades sig ju i staden, nu skulle jag kanske 
kunna få med mig staden in i taxin. 

Dag efter dag tog jag taxi och lyssnade på de andra 
passagerarnas historier. En del kände igen mig, andra 
inte. Alla pratade om sina problem och svårigheter i 
var dagen. Och så en dag tog jag min mobiltelefon och 
började filma dem. Plötsligt förändrades stämningen 
och en av passagerarna sa: ”Var snäll och stäng av mo
bilen så att vi åtminstone får prata ifred här.” Jag för
stod att jag aldrig skulle kunna göra en dokumentärfilm 
utan att utsätta passagerarna för fara. Min film skulle 
i stället ha formen av en fiktiv dokumentär, en doku
fiktion. Jag skrev ett manus och funderade över hur jag 
skulle kunna överföra det till duken. Först tänkte jag 
använda små GoProkameror men de har fasta objektiv 
som begränsar möjligheterna för regi och klippning. Jag 
valde till slut en Black Magickamera som får plats i en 
hand och som man lätt kan gömma utan att det märks. 
På så vis kunde jag behålla dokumentärkänslan i det 
som hände utanför bilen samtidigt som inspelningen inte 



avslöjades, och jag kunde garantera filmteamets säker
het. Eftersom vi hade tre filmkameror på en väldigt 
liten yta fanns det inte mycket plats för teamet, jag fick 
alltså sköta allt själv: miljön, ljudet, skådespeleriet men 
också mitt eget spel och samtidigt köra! Jag använde 
ingen speciell ljussättning, just för att inte väcka för 
mycket uppmärksamhet och äventyra inspelningen. Det 
enda vi gjorde var att bygga ett stort öppningsbart tak 
för att balansera ljuset. 

Inspelningen började den 27 september 2014 och varade 
i två veckor. Alla skådespelare är amatörer, mina bekanta 
eller bekantas bekanta. Lilla Hana, advokaten Nasrin 
Sotoudeh och dvdförsäljaren Omid spelar sig själva. 
Den filmintresserade studenten är min brorson. Läraren 
är gift med en vän till mig. Tjuven är en väns vän. Den 
skadade kommer från landet. Jag sammanställde bild
materialet på kvällarna när jag kommit hem. När inspel
ningen var över hade jag redan en första klippt version. 
Jag tog backuper efter varje inspelningsdag och gömde 
dem på olika platser. Så arbetade jag också med min 
första film och gömde då materialet i olika städer. Då 
kände jag mig äntligen säker på att filmen var min och 
att den inte kulle beslagtas. Det var en lättnad. Filmen 
kostade totalt 100 miljoner toman (ca 32 000 euro). Hela 
teamet gick med på begränsad lön och många vägrade 
ta betalt överhuvudtaget. 

Varje år kommer representanter för filmfestivalen i 
Berlin till Iran för att se nya filmer. Anke Leweke från 
urvalskommittén såg min film, och två veckor senare 
berättade hon att den var uttagen till officiell tävling. 

BIOGRAFI JAFAR PANAHI 
Jafar Panahi föddes 1960 i Mianeh i Iran. Efter studier 
på film och tvuniversitetet i Teheran gjorde han flera 
kortfilmer, dokumentärer och tvfilmer. Han var också 
assistent till Abbas Kiarostami under inspelningen av 
Under olivträden (1994). 1995 gjorde han sin första 
långfilm för bio, Den vita ballongen, med manus som 
han skrivit tillsammans med Abbas Kiarostami. Filmen 
blev uttagen till Quinzaine des Réalisateurs (Directors’ 
Fortnight) i Cannes och vann Guldkameran. Därefter 
följde Le miroir som vann Guldleoparden på filmfes
tivalen i Locarno 1997. Tre år senare fick hans film 
Cirkeln stor uppmärksamhet på filmfestivalen i Vene
dig och vann Guldlejonet och Fiprescipriset. I filmen 
skildras kvinnans villkor i Iran genom en rad porträtt 
som skakat om biobesökare över hela världen. Filmen 
är bannlyst från biosalongerna i Iran. 

Jafar Panahi återvände till Cannes 2003 med Rött guld, 
ett drama som närmar sig deckargenren. Filmen vann 
jurypriset i sektionen Un certain regard. Rött guld ut
valdes först till att representera Iran vid Oscarsgalan i 
kategorin bästa utländska film, men förbjöds sedan av 
myndigheterna och fick inte visas på iranska biografer. 

I filmen Kvinnor offside skildrar Jafar Panahi återigen 
kvinnans villkor i sitt land. Den vann Silverbjörnen vid 
filmfestivalen i Berlin 2006 för bästa regi och handlar 
om unga iranska kvinnor som trotsar förbudet och i 
hemlighet ser en fotbollsmatch. Kvinnor offside får inte 
heller den visas i Iran. 



I juli 2009 greps Jafar Panahi för första gången efter att 
ha deltagit i en ceremoni till minnet av en ung kvinna 
som dödats under demonstrationerna efter det kontro
versiella omvalet av president Mahmoud Ahmadinejad. 
Några månader senare nekades han visum för att åka 
till filmfestivalen i Berlin. Han greps för andra gången 
1 mars 2010 och tillbringade 86 dagar i Evinfängelset 
innan han släpptes mot borgen den 25 maj. Han inbjöds 
som jurymedlem i Cannes och hans stol gapade symbo
liskt tom under hela festivalen. Många kulturpersonlig
heter och filmare över hela världen stödde honom. 

2010 dömdes Jafar Panahi till att under en obestämd 
tid inte regissera film, skriva manus, ge intervjuer och 
lämna landet, under hot om 20 års fängelse för varje 
förbjuden handling, det vill säga ett potentiellt straff på 
totalt 80 år. Domen fastställdes efter överklagande hös
ten 2011. 

Trots detta regisserade han This is Not a Film tillsam
mans med Mojtaba Mirtahmasb. Filmen är inspelad i 
hans egen lägenhet och beskriver vardagen för en person 
belagd med yrkesförbud. This is Not a Film visades 
utom tävlan på filmfestivalen i Cannes i maj 2011. 

Jafar Panahi tilldelades 2012 års Sacharovpris av Europa
parlamentet. Hans dotter  tog emot priset vid en ceremoni 
där han själv inte kunde närvara. I samarbete med 
Kambuzia Partovi gjorde han i hemlighet en ny film 
med titeln Closed Curtain. Den belönades med Silver
björnen för bästa manus vid filmfestivalen i Berlin 2013. 

2015 visades Taxi Teheran vid filmfestivalen i Berlin. 
Det är den första film han spelat in på egen hand och 
utomhus sedan 2010. Taxi Teheran hyllas av kritikerna 
världen över och även av juryn som leds av den ame
rikanska filmaren Darren Aronofsky. Filmen fick både 

Guldbjörnen och Fiprescipriset, och har sålts till över 
30 länder. 

”Begränsningar kan ofta vara inspirerande för konst
närer, det får dem att pressa sig själva, men ibland 
kan de vara så kvävande att de förstör ett projekt och 
är förödande för konstnärssjälen. I stället för att låta 
själen förtvina och ge upp, i stället för att låta vrede 
och frustration ta överhanden, har Jafar Panahi 
skrivit ett kärleksbrev till filmen. Hans film är fylld 
av kärlek till sin konst, sin kultur, sitt land och sin 
publik ...”  
– Darren Aronofsky, Juryordförande vid filmfestivalen 
i Berlin vid prisutdelningen av Guldbjörnen till Taxi 
Teheran. 
 
 

INTERVJU MED NASRIN SOTOUDEH, 
ADVOKAT
i den tyska veckotidningen Der Spiegel publicerad 23 
februari 2015. 

Hur kommer det sig att ni som människorättsaktivist 
medverkar i Jafar Panahis film?  
I oktober förra året kom plötsligt Jafar Panahi hem till 
mig. Han berättade om sitt projekt. Jag blev väldigt he
drad över att få vara med i filmen men klarade inte rik
tigt av att följa ett skrivet manus. Han sa: ”Det är inget 
problem, var bara dig själv”. Så jag medverkar i filmen i 
rollen som en människorättsaktivist som tar en taxi hem 
till familjen till den kända Ghoncheh Ghavani som under 
inspelningen fortfarande satt fången i Evinfängelset. 
Ghoncheh Ghavani greps för att hon som kvinna försökte 
komma in på en volleybollmatch för herrar. I filmen talar 
jag om de orättvisor som drabbar oss. 



Är det inte farligt att göra en film när man är 
förbjuden att göra det?  
Förbuden spelar ingen roll. Jafar har all rätt i världen att 
göra film. Vi brukar skoja om de där förbuden, för mig 
att arbeta som advokat och för honom att göra film. Vi 
har till och med sagt att vi borde byta yrke med varann. 
”Du kan jobba som advokat och jag som filmregissör!” 

Du har redan suttit tre år i fängelse för att ha för-
svarat oppositionella. Är du inte rädd att få ytterli-
gare problem?  
Den här filmen är ett litet men betydelsefullt steg mot 
en större öppenhet i vårt samhälle. Vi kan gratulera 
extremisterna – och oss själva – till att ha hållit tillbaka 
ilskan. Åtminstone fram till nu. De är kanske för tidigt 
att dra några slutsatser. I våra tidningar beskrivs Taxi 
Teheran som antiiransk. Många har sarkastiskt undrat 
hur Jafar Panahi har kunnat göra en film när han är för
bjuden att göra det. 

Just det, hur bar han sig åt?  
För att inte väcka uppmärksamhet monterade han film
kameror i taxin, så gott det gick. Därför hade vi inga 
som helst problem under mina två inspelningsdagar. 

Tror ni att ni en dag kommer att få se er själva på 
bioduken?  
Även om vi ju båda är förbjudna att lämna landet, ska vi 
nog en dag kunna se filmen i utlandet. Men för mig är 
det viktigaste att Taxi Teheran får visningstillstånd så 
att vi får uppleva en premiärvisning här i Iran. 

 
BIOGRAFI NASRIN SOTOUDEHS 
Kvinnan med blommorna, som Jafar Panahi kallar 
henne, spelar sig själv i Taxi Teheran. Nasrin Sotoudeh 
som är både människorättsaktivist och övertygad femi nist 
är sedan 2011 förbjuden att utöva sitt yrke som advokat. 

Hon föddes 1963 och växte upp i en religiös medel
klassfamilj i Iran. Efter att ha påbörjat studier i filosofi 
övergick hon till att läsa internationell rätt vid univer
sitetet ChahidBeheshti i Teheran där hon tog examen 
1991. Hon började arbeta på den oppositionella tidning
en Daricheye Goftegoo där hon träffade sin blivande 
make, grafikern Reza Khandan. Hon skrev också ar
tiklar i reformvänliga tidskrifter som Jame’eh, Sobh e 
emrouz och Aban. 

Nasri Sotoudeh tog advokatexamen 1995. Hon tilläts att 
öppna en egen advokatbyrå 2003 och specialiserade sig 
på försvar av kvinnor och misshandlade barns rättigheter 
samt ungdomsbrottslingar som dömts till döden för 
handlingar de begått som minderåriga. 

Nasrin Sotoudeh står nära Shirin Ebadi som grundade 
Centrum för försvar av mänskliga rättigheter och som 
fick Nobels fredspris 2003. Sedan 2009 har Ebadi för
svarat flera oppositionsaktivister, bland annat journalisten 
Isa Saharkhiz och anonyma personer som deltagit i 
manifestationerna i samband med omvalet av Mahmoud 
Ahmadinejad. 

Den 4 september 2010 greps Nasrin Sotoudeh och fördes 
till Evinfängelset där även Jafar Panahi suttit fängslad. 
Hon påbörjade en fyra veckor lång hungerstrejk den 25 
september för att fästa uppmärksamheten på att hon fått 
besöksförbud och förbud mot att ta emot telefonsamtal 
från familjen, och genomförde en andra hungerstrejk 
den 31 oktober i protest mot att hon hålls fängslad och 
mot den misshandel hon utsätts för. Hon dömdes den 9 
januari 2011 till 11 års fängelse (en dom som ändrades 
till sex år) för att ha ”spridit propaganda” och ”konspi
rerat för att skada statssäkerheten”. Hon förbjöds också 
att utöva sitt yrke och att lämna Iran under 20 år. Ett 
beslut som väckte stor upprördhet runt om i världen.  
Europaparlamentet tilldelade henne Sacharovpriset till
sammans med Jafar Panahi i oktober 2012. Under den 
här tiden hungerstrejkade hon för tredje gången i protest 
mot att hennes då 12åriga dotter Mehraveh förbjudits 
att lämna landet. 

Den 18 september 2013 frigavs och benådades Nasrin 
Sotoudeh, i efterdyningarna av valet av den nya presiden
ten Hassan Rohani. Hon belades dock åter med yrkes
förbud som advokat av advokatsamfundet i oktober 
2014 på begäran av en domstol i Evinfängelset. 

 
TACK TILL ALLA MEDVERKANDE 
Ministeriet för islamisk vägledning kontrollerar alla 
eftertexter. Min film har tyvärr inte några eftertexter. 
Jag vill uttrycka min stora tacksamhet till alla som 
har stött mig. Utan deras medverkan hade det inte 
blivit någon film.  
– Jafar Panahi


