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Iraanse luchtfoto’s Georg Gerster in Rijksmuseum van
Oudheden
Indrukwekkende luchtfoto’s en antiquiteiten uit Iran zijn vanaf 8 oktober te zien in de
tentoonstelling ‘Iran in vogelvlucht’ in het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. Met de
combinatie van eeuwenoude voorwerpen uit de museumcollectie en het werk van de
internationaal gerenommeerde fotograaf Georg Gerster laat het museum de
cultuurhistorische rijkdom en de schoonheid van het landschap van Iran zien, vaak
onderbelicht in de huidige berichtgeving.
Het werk van George Gester, in grote lichtschermen en projecties, toont de grote verscheidenheid
van het Iraanse landschap. Te zien zijn luchtopnamen van de uitgestrekte woestijn, kobaltblauwe
meren en besneeuwde bergen, maar ook befaamde archeologische vindplaatsen en monumenten
zoals de ‘Torens der Stilte’ van de Zoroastriërs, de Perzische koningsstad Persepolis en het meer dan
duizend jaar oude culturele centrum Isfahan. De combinatie van de foto’s met het beroemde Amlash
aardewerk, kostbare zilveren kommen en zijden kaftans biedt een doorkijkje naar het verleden van
Iran zoals dat vandaag voortleeft in landschap en cultureel erfgoed. Bruiklenen uit het Wereldmuseum
(Rotterdam) en het Haags Gemeentemuseum, zoals een uniek laktableau uit Isfahan, getuigen van de
rijkdom van de islamitische tijd. De Iraanse grafisch ontwerper Reza Abedini (o.a. winnaar Prins Claus
Prijs 2006) verzorgde de kalligrafieën die de teksten in de tentoonstelling sieren.
Tussen de 35 foto’s en de 75 voorwerpen is steeds een inhoudelijk verband. Sommige objecten zijn
direct uit het gebied van de foto afkomstig. Soms is er sprake van een meer associatieve relatie. Zo
wordt bij de opname van een Sassanidisch paleis prachtige glaswerk uit dezelfde periode getoond.
De Iran-collectie van het Rijksmuseum van Oudheden kan zich internationaal meten. In Nederland is
de collectie uniek in omvang, kwalitatieve verscheidenheid en ouderdom.
De Zwitserse fotograaf Georg Gerster (zie: http://www.georggerster.com) fotografeert al ruim 50
jaar de wereld vanuit vliegtuigen, helikopters en ballonnen. In de tentoonstelling is in een film te zien
hoe hij te werk gaat. Archeologische vindplaatsen en historische gebouwen staan vaak centraal in
Gerster’s werk. Het perspectief vanuit de lucht toont niet alleen onverwachte variaties, maar levert
ook verrassend artistieke composities op. Gerster maakte de getoonde beelden in de jaren ’70 van de
vorige eeuw, net voor de val van de Sjah van Iran.
De tentoonstelling is te zien tot en met 8 maart 2009. Bij de tentoonstelling organiseert het museum
rondleidingen en lezingen. De Museumshop biedt een ‘Iraans’ assortiment en werk van Georg
Gerster. In december verschijnt de publicatie ‘Paradise Lost’ met Gersters Iraanse foto’s (49,95 Euro).
Het Leids Filmfestival (29 oktober t/m 2 november 2008) presenteert in het kader van de
tentoonstelling een Iraans filmprogramma (zie: http://www.leidsfilmfestival.nl).
Noot voor de redactie: Meer informatie en rechtenvrij beeldmateriaal bij de tentoonstelling kunt u
downloaden van de (vernieuwde) website www.rmo.nl/pers, wachtwoord journalist.
Voor meer informatie: pr en communicatie, Gabriëlle van der Voort of Selkit Verberk, tel. 071-5 163
164 of s.verberk@rmo.nl.
‘Iran in vogelvlucht’ 8 oktober 2008 t/m 8 maart 2009
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28, Leiden
info@rmo.nl, www.rmo.nl, 071-5 163 163
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Geachte redactie, redacteur,
Graag nodigen wij u uit voor de persvoorbezichtiging op dinsdag 7 oktober 2008 van de
tentoonstelling ‘Iran in vogelvlucht’, die vanaf 8 oktober te zien is in het Rijksmuseum van Oudheden.
‘Iran in vogelvlucht’ presenteert fraaie luchtfoto’s van Iraanse
landschappen en archeologische vindplaatsen van de
internationaal gerenommeerde luchtfotograaf Georg Gerster
(1928), gecombineerd met de interessantste objecten uit de
Iran-collectie van het Rijksmuseum van Oudheden.
Met de tentoonstelling wil het museum het rijke culturele
verleden en het prachtige landschap van Iran - die in de huidige
media-aandacht voor het gebied veelal onderbelicht blijven onder de aandacht brengen. (8 oktober 2008 t/m 8 maart
2009)

Programma persontvangst
10.00 uur
Ontvangst met koffie en thee, uitreiking persmap
10.30 uur
Toelichting op tentoonstelling door
Prof. dr. Peter Akkermans, conservator Nabije Oosten, Rijksmuseum van Oudheden
Georg Gerster, fotograaf (Engelstalig)
11.15 uur
Gelegenheid tot stellen van vragen en bezichtiging tentoonstelling
Peter Akkermans, Georg Gerster en projectleider van de tentoonstelling Charlotte Huijgens zijn
tot 12.30 uur in de tentoonstellingszaal aanwezig.
Opening De tentoonstelling wordt op dinsdagavond 7 oktober 2008 (20.00-22.30 uur) geopend
met o.a. een mix van dichtkunst, muziek en videobeelden door het Shandiz Ensemble. Uiteraard
bent u ook van harte uitgenodigd de opening bij te wonen.
Indien u de persontvangst of de opening wilt bijwonen, verzoeken wij u vriendelijk dat uiterlijk
donderdag 2 oktober door te geven aan s.verberk@rmo.nl. Op vrijdag 3 oktober is het museum
gesloten vanwege de viering van Leidens Onzet.
Voor meer informatie of een afspraak voor een interview of opnames kunt u uiteraard ook
telefonisch contact met ons opnemen, via 071-516 31 64.
Met vriendelijke groet,
Selkit Verberk en Gabriëlle van der Voort
sectie PR, Marketing en Communicatie
Rijksmuseum van Oudheden

