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Fact sheet ‘Luchtfotografie Georg Gerster’
Over Gerster
De Zwitserse fotograaf Georg Gerster (1928) mag de nestor van de luchtfotografie worden genoemd;
al ruim 50 jaar fotografeert hij de wereld uit vliegtuigen, helikopters en ballonnen. Reproducties van
zijn werk zijn te vinden in talloze publicaties, van museumcatalogi geheel aan zijn foto’s gewijd, tot aan
National Geographic. Archeologische vindplaatsen en historische gebouwen staan vaak centraal in
Gersters foto’s.
Luchtfotografie biedt verrassende perspectieven en onvermoede schoonheid. Natuurlijke en
gecultiveerde landschappen vertonen fascinerende patronen, structuren en composities. Voor de
archeologie is luchtfotografie een belangrijk hulpmiddel. Een enkele overzichtsfoto van grote hoogte
geeft soms meer informatie dan jarenlange opgravingen. Luchtfoto’s, liefst van verschillende tijden van
de dag en het jaar, geven een totaalbeeld waarop oude wegen, grafheuvels en zelfs monumenten
onder de grond nog duidelijk naar voren komen. Zo’n beeld ontstaat bijvoorbeeld omdat water niet
overal even snel in de bodem zakt, of omdat planten niet overal even diep in de grond kunnen
wortelen.
Iran in vogelvlucht
De expositie ‘Iran in vogelvlucht’ toont 35 unieke, originele luchtopnamen van Iran, gemaakt door
Georg Gerster in de jaren ’70 van de vorige eeuw, net vóór de Iraanse revolutie en de val van de
laatste sjah. Onderstaand drie voorbeelden van Gersters werk in de tentoonstelling:
Het graf van Cyrus de Grote in Pasargadae (ca. 87 km ten noordoosten van de historische stad
Persepolis, Iran).
Alexander de Grote geloofde dat dit sobere monument in Pasargadae het graf was van koning Cyrus,
stichter van dynastie der Achaemeniden (559-330 v.Chr.) en grondlegger van een Perzisch rijk. Cyrus
regeerde van 559 tot 530 v.Chr. Eén van Alexander’s soldaten zou de tombe hebben geopend en een
gouden sarcofaag en andere schatten hebben aangetroffen. Zekerheid is er echter niet. Volgens de
overlevering is het mausoleum ten tijde van de Arabische invallen in Iran in de zevende eeuw
omgedoopt in Tombe van de moeder van Salomo, om verwoesting van het ‘heidense’ monument te
voorkomen. In 2003 is Pasargadae door UNESCO tot werelderfgoed verklaard. Foto: Georg Gerster.
De joodse begraafplaats van Isfahan (ca. ongeveer 340 km ten zuiden van Teheran, Iran).
Isfahan is waarschijnlijk ontstaan uit een Armeense vestiging, die tot bloei kwam door de gunstige
ligging op de handelsroutes en dankzij de zijde- en katoenproductie. Oorspronkelijk kende de stad
twee delen: één deel was Yahudiyeh, de joodse wijk. Volgens oude verhalen zouden de joden al in de
6de eeuw v.Chr. hier gekomen zijn, nadat de Babylonische koning Nebukadnezar ze uit Jeruzalem had
verdreven. De begraafplaats is tot op heden in gebruik. Foto: Georg Gerster.
Luchtopname van de Koppeh Dagh: de grens tussen Iran en Centraal-Azië (de Koppeh Dagh is een 650 km
lange bergketen ten oosten van de Kaspische Zee)
Tegenwoordig vormen de bergen de grens tussen Iran en de voormalige Sovjetrepubliek
Turkmenistan. In het verleden heeft het bergland steeds gediend als een barrière die de
nomadenstammen in de vlakten van Centraal-Azië weghield van de steden en dorpen in het Iraanse
hoogland. Overigens niet altijd met evenveel succes. Zo trokken de Parthen rond 240 v.Chr. met
gemak over de Koppeh Dagh en trokken zij met veel militair machtsvertoon Iran binnen. Het resultaat
was een formidabel rijk dat een geduchte concurrent werd van Rome. Foto: Georg Gerster.
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