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Snavelkan van Amlash-aardewerk
Aardewerk, ca. 1000-500 v.Chr., afkomstig uit Amlash, Iran
Snavelkannen zijn karakteristiek voor het zogeheten Amlash-aardewerk, dat 3000 jaar geleden werd
gemaakt in de gelijknamige regio, ten zuidwesten van de Kaspische Zee. Deze slanke kan heeft een
hoogglanzend oppervlak en een lange geknikte tuit. Wellicht is dit de gestileerde weergave van de nek
en kop van een kraanvogel.
Schaal met twee papegaaien
Geglazuurd kiezelaardewerk, begin 13de eeuw n.Chr., Iran of noord-Syrië
Al sinds de oudheid stond het Perzische aardewerk van Iran bekend om zijn kwaliteit. Deze traditie zette zich
voort na de komst van de islam in de zevende eeuw. Door de gemeenschappelijke islamitische cultuur kwam er
meer uitwisseling met landen als Syrië, dat eveneens een hoge artistieke productie kende. Iraanse
pottenbakkers vervolmaakten de kunst van het glazuren met metalen, die het aardewerk bijzondere glans
gaven. (Bruikleen Haags Gemeentemuseum)
Beeldjes van vrouwenfiguren
Terracotta, ca. 1500-1000 v.Chr., Elam, zuidwest Iran
De kleine vrouwenbeeldjes zijn naakt afgebeeld en hebben zeer brede heupen. Hun lichamen zijn rijkelijk
bedekt met halssnoeren, borst- en armbanden en heupgordels. De plaatsing van hun handen legt extra
nadruk op de borsten. Wellicht stellen ze godinnetjes voor of een personificatie van de vruchtbaarheid en
Moeder Aarde. De beeldjes zijn in mallen gemaakt en dus onderdeel van massale, seriematige productie.
Vaak werden dergelijke beeldjes in grote getale verkocht aan pelgrims bij heiligdommen.
Fragment van een siergordel
Brons, ca. 740-700 v.Chr., Urartu
Dit rechthoekige plaatje is waarschijnlijk een onderdeel van een grotere scene van een bronzen siergordel. De
gedetailleerde decoratie toont een godheid staande op een steenbok. Het plaatje heeft gediend als offergave, en
is gevonden in een heiligdom.
Het koninkrijk Urartu strekte zich van de negende tot de zevende eeuw v.Chr. uit over Noordwest-Iran, OostTurkije, Armenië en Azerbeidjan. Kunst- en handwerk, en met name de kunst van metaalbewerking, stonden in
Urartu op een hoog niveau.
Vaas in de vorm van een ram
Terracotta, ca. 1000 v.Chr., afkomstg uit Amlash, Iran
Deze ryton (plengvaas, vaak met een dierenkop) bestaat uit een bolle kruik en een kleine, levendig
weergegeven ramskop met gekrulde hoorns, waarvan de uiteinden naar buiten krullen. De hals is
versierd met geïnciseerde banden. Op de afgeplatte achterzijde is in reliëf een staartje weergegeven.
Schaal
Zilver, ca. 350 v.Chr.-100 n.Chr., afkomstig uit Iran
De zilveren schaal is gedecoreerd met uitgehamerde lotusbladeren en maakte ooit deel uit van het servies
van een Perzische edele. De Perzische elite kende grote luxe. De fabelachtige schatten in de koninklijke
paleizen die Alexander de Grote in Perzië aantrof wordt geroemd in antieke bronnen. Door verwoesting
en roof is veel materiaal verloren gegaan. Metaalwerk werd vaak omgesmolten voor hergebruik.
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Gouden kledingspelden in vorm van leeuwenkopjes
Verguld zilver, ca. 400 v.Chr., afkomstig uit de provincie Hamadan, Iran
De agressief ogende leeuwenkoppen tonen een wijd opengesperde muil met hoekige tanden. Fijne
lijntjes geven de snuit, de plooien en de spieren weer. De manen zijn zorgvuldig opengewerkt tot een
waaiervormig uitstaande krans. De achterzijde van deze dunne plaatjes is voorzien van oogjes om ze ter
versiering op kleding te kunnen naaien.
De kopjes zijn afkomstig uit de omgeving van Hamadan (400 km ten z/w van Teheran), het oude
Ecbatana, de plaats die eerst diende als hoofdstad van de Meden en later als zomerverblijf van de
Achaemenidische vorsten.
Aardewerk uit Sakkizabad
Ca. 1600-1200 v.Chr., Sakkizabad, noordwest-Iran
Dit kenmerkende aardewerk is afkomstig van (veelal clandestiene) opgravingen in de jaren ’50 van de
ruïneheuvel Kara Tepe (‘Zwarte Heuvel’) nabij het moderne dorp Sakkizabad. De grote vraag in de kunsthandel
naar dit mooie materiaal leidde ertoe dat de ruïneheuvel door illegale opgravers grotendeels verwoest werd.
Het aardewerk is waarschijnlijk afkomstig uit graven. Totnogtoe is er nog geen vergelijkbaar materiaal bekend.
Deze handgemaakte schalen zijn eenvoudig van vorm en fraai beschilderd volgens vaste patronen.
Geometrische motieven en dieren sieren de buitenzijde. Kruizen komen alleen op de bodem van de schalen
voor.
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