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NON-VISIBILITY AND THE POLITICS OF EVERYDAY PRESENCE: 

A SPATIAL ANALYSIS OF CONTEMPORARY URBAN IRAN 

 

SUMMARY 

 

This dissertation is concerned with space as it is lived, experienced, mediated, and 

produced in everyday life. It is also about non-conformist ways of being present in the 

tightly ordered regime of publicness in Iran. Its primary aim is to critically analyse the 

realm of the public in Iran by establishing connections between specific spaces, times, 

performativities, and aesthetics. To this end, this project focuses on four spatio-

temporalities: the space inside moving cars, urban rooftops, shopping centres, and the 

realm of sports. Analysed in separate chapters, these spatio-temporalities are 

conceptualized as forms of everyday engagement that not only commonly constitute 

everyday lived experience in Iranian cities, but are also instrumental to the 

construction of visual, narrative, and communicative modes of engagement with the 

city and its citizens at large. They are also conceptualized as social and cultural 

formations that form non-visible yet embodied modes of public presence in Iran. 

As a way of introduction, chapter 1 provides a short analysis of street 

photographs of Tehran, through which the correlation between non-visibility and 

presence, absence and visibility, is teased out. Chapter 2 focuses on car scenes in 

Iranian cinema, particularly in films of Abbas Kiarostami. It argues for an embodied 

notion of the car that joins the multiple rhythms of the street, while disrupting the 

conventional regimes of the look in cinema. Chapter 3 builds upon the concept of 

rooftops as urban leftover spaces, and argues that the practices of Iranian rooftops – 

such as the practices of shouting from the rooftops at nights as a form of protest – 

provide conditions for engaging with the everyday rather than constituting moments 

of escape from it. Chapter 4 engages with the ambiguities of the shopping experience 

as a form of urban flânerie. It argues that the experience of shopping centres, 

especially as carried out in fiction, films, and paintings, provides conditions for the 

suspension of normative regimes of visuality. Chapter 5 engages with media sport and 

argues for the potentialities contained in its regime of visuality for the disclosure of 

wayward bodies, and the subversion of the public orders of visibility that it is 

supposed to uphold. 
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By analysing these conceptual formations, as addressed within cultural and 

social spheres, this dissertation explores the ways in which people strive to make 

themselves ‘seen, heard, and felt’ in ways that do not necessarily comply with the 

dominant orders of the visible. The central argument is that modes of everyday 

presence in urban Iran are best conceptualized as the politics of non-visibility: 

intricate ways of less-visible, yet sensible and affective, engagement with the 

everyday that are feasible and effective so long as they sustain certain levels of 

familiarity, anonymity, inconspicuousness, and ordinariness. This politics therefore 

engages with the interrelation between notions of visibility and non-visibility, 

publicness and privacy, presence and absence, transparency and ambiguity, specificity 

and anonymity, exceptionality and ordinariness, and exposure and security. It follows 

that everyday moments of critique (in the form of resistance to the conformist ways of 

being public) are enacted in furtive and liminal conditions, in the space between 

visibility and non-visibility.  



 

 

ONZICHTBAARHEID EN DE POLITIEK VAN ALLEDAAGSE 

AANWEZIGHEID: 

EEN RUIMTELIJKE ANALYSE VAN HEDENDAAGS STEDELIJK IRAN 

 

SAMENVATTING 

 

Deze dissertatie bestudeert hoe ruimte in het dagelijks leven wordt geleefd, beleefd, in 

beeld wordt gebracht en geproduceerd. Ook onderzoekt de dissertatie non-

conformistische manieren om aanwezig te zijn in het strikt gereguleerde openbare 

leven van Iran. Het hoofddoel is om het openbare leven in Iran kritisch te analyseren, 

door verbinden te trekken tussen ruimte, tijd, performativiteit en esthetiek. Hiervoor 

richt het project zich op vier ‘spatio-temporalities’, momenten in tijd en ruimte: de 

ruimte binnenin een rijdende auto, stedelijke daken en dakterrassen, winkelcentra en 

de sportwereld. Deze ‘spatio-temporalities’ worden geconceptualiseerd als 

verschillende manieren om om te gaan met de ervaring van het dagelijks leven in een 

Iraanse stad, maar die tegelijkertijd ook essentieel zijn voor het vormen van visuele, 

narratieve en communicatieve manieren om om te gaan met de stad en haar burgers in 

het algemeen. Verder worden ze bestudeerd als sociale en culturele producten, die te 

maken hebben met onzichtbare maar belichaamde vormen van openbare 

aanwezigheid in Iran. 

Ter introductie biedt hoofdstuk 1 een korte analyse van straatfotografie in 

Teheran, waarmee de correlatie wordt blootgelegd tussen onzichtbaarheid en 

aanwezigheid, afwezigheid en zichtbaarheid. Hoofdstuk 2 is gericht op auto-scenes in 

Iraanse cinema, met name in de films van Abbas Kiarostami. Hier wordt een 

belichaamd idee van de auto ontwikkeld, dat de meervoudige ritmes van de straat 

samenbrengt, terwijl het tegelijkertijd de conventies van de blik in cinema verstoort. 

Hoofdstuk 3 ontwikkelt het idee dat daken overgebleven stedelijke ruimte vormen, en 

beargumenteert dat de manieren waarop daken in Iran gebruikt worden, zoals bij het 

nachtelijke schreeuwen van daken als protestvorm, mogelijkheden bieden om om te 

gaan met de werkelijkheid van alledag, in plaats van hier een ontsnapping van te 

bieden. Hoofdstuk 4 gaat in op de ambiguïteiten van de winkelervaring als vorm van 

stedelijke flânerie. Dit hoofdstuk claimt dat de ervaring van winkelcentra, vooral 

zoals deze in literatuur, film en schilderkunst wordt behandeld, mogelijkheden biedt 

om de normen voor openbare zichtbaarheid op te schorten. Hoofdstuk 5 analyseert 
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media-sporten, en betoogt dat de sportwereld inherent mogelijkheden biedt om 

afwijkende lichamen  zichtbaar te maken, en zo ingaat tegen de normen voor 

openbare zichtbaarheid die de sportwereld in theorie zou moeten handhaven. 

Door deze conceptuele samenstellingen in het culturele en sociale leven te 

analyseren, verkent deze dissertatie manieren waarop mensen hun aanwezigheid 

willen laten ‘horen, zien en voelen’ die niet altijd overeenkomen met de gevestigde 

normen voor zichtbaarheid. Het hoofdargument is dat de manieren om aanwezig te 

zijn in het dagelijks leven in Iran het beste beschouwd kunnen worden als een politiek 

van onzichtbaarheid: ingewikkelde manieren om minder zichtbaar, maar toch 

merkbaar en aanwezig, om te gaan met de alledaagse werkelijkheid, die realistisch en 

effectief zijn, zolang ze een bepaalde mate van gewenning, anonimiteit, 

onopvallendheid en gewoonheid mogelijk maken. Deze praktijk hangt dan ook samen 

met het samenspel tussen ideeën over zichtbaarheid en onzichtbaarheid, openbaarheid 

en privacy, aanwezigheid en afwezigheid, transparantie en ambiguïteit, 

persoonlijkheid en anonimiteit, uniekheid en onopvallendheid en blootstelling en 

veiligheid. Dit wil zeggen dat alledaagse vormen van kritiek (in de zin van weerstand 

tegen conformistische manieren van deelname aan het openbare leven) plaatsvinden 

in stiekeme en marginale situaties, in het raakvlak tussen zichtbaarheid en 

onzichtbaarheid. 




