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Ahmad Haraji
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Ahmad Haraji schildert Nederlandse landschappen, maar nooit exact zoals ze
zijn. “Als een landschap kleurloos en grijs is, voeg ik er kleur en licht aan toe.
Een grijze landschapsfoto met vlak licht kan met mijn fantasie, de juiste kleuren
en een geschilderde lichtinval alsnog een boeiend schilderij opleveren.” 

Zijn Iraanse achtergrond speelt bij het gebruik van kleuren een bepalende rol:
“Voor mijn Nederlandse landschappen gebruik ik nog steeds de kleuren van mijn
jeugd. Iran is een droog land en als je naar de horizon kijkt, heeft die een lila, of
paarsachtige kleur. Hier heeft het licht een meer blauwgroene tint. Onbewust
koos ik mijn vertrouwde kleuren. Pas toen ik me ging verdiepen in Nederlandse
kunstenaars en mijn werk ging vergelijken, zag ik dat mijn kleuren anders waren.
Maar dat maakt mijn werk juist uniek. De kleuren van Iran wil ik niet kwijt.” ■

"Als een landschap kleurloos en grijs is,
voeg ik er kleur en licht aan toe..."

Ahmad Haraji (1969) is geboren 
in Boroujerd, een oude stad in
het westen van Iran. Al sinds zijn
14e schildert hij. Toen hij bij toe-
val in contact kwam met een van
de beroemdste realistische schil-
ders van Iran, Rahim Navessi,
kreeg hij de mogelijkheid schil-
derles bij hem te volgen. Hier-
door maakte hij grote sprongen
qua schildertechniek en ontdekte
hij zijn passie voor het realisme.
Op zijn 18e werd hij toegelaten
tot de Academie van Schone
Kunsten in Teheran, waar hij
koos voor de studie grafische
vormgeving. Als vormgever voor
een tijdschrift verwierf hij een
behoorlijke bekendheid in Iran.

Sinds 2000 woont Ahmad in 
Nederland, waar hij van 2003 
tot 2006 een studie tekenen/
schilderen aan de kunstacademie
Minerva te Groningen volgde. Hij
werkt met olieverf, waarbij hij
zich niet beperkt tot een bepaald
thema en maakt ook schilderijen
in opdracht.

Ahmad’s werk is te bewonderen bij:
Galerie Noordvleugel in Veenklooster
www.galerienoordvleugel.nl

De hond onder licht, 
olieverf op doek, 70 x 100 cm, 2002

De fluisteraar, olieverf op doek, 70 x 120 cm, 2015

Anita (schilderij in opdracht),
olieverf op doek, 90 x 120 cm, 2014


