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FotograFie Anton Corbijn tekst CAroline ludwig

Cor bijn
Anton Corbijn – fotogrAAf en regisseur, 
kosmopoliet en HAgenAAr, ingetogen  
en wereldberoemd. in mei wordt Hij  
zestig. AAnleiding voor een retrospeCtief 
vAn zijn fotogrAfisCH oeuvre in Het 
gemeentemuseum en Het fotomuseum.  
den HAAg eert de HollAndse meester  
met zijn grootste tentoonstelling ooit.

‘a. cobain’, 2002
zelfportret gemaakt in geboortedorp strijen
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“ ik koos voor veel 
ContrAst, ik wilde 
wel opvAllen”

Het leven van Anton Corbijn speelt zich af op meerdere con-
tinenten. vorig jaar was hij in negen maanden tijd maar veer-
tien dagen in zijn huis in het Haagse zeeheldenkwartier. Het 
is bij uitzondering dat hij daar sinds begin dit jaar vaker is. 
tussen het selecteren van foto’s voor de tentoonstellingen 
(in londen) en de filmpremière van life (berlijn) heeft hij 
een bijna vrije zondag. plaats van handeling van dit interview: 
de serre van het Carlton Ambassador Hotel aan de sophia-
laan. Corbijn bestelt groene thee. melkproducten gebruikt 
hij niet meer, hij eet meestal veganistisch. dat is in restaurants 
in de vs een stuk gemakkelijker dan in den Haag, zegt hij.

Haagse basis
den Haag en berlijn zijn de main residences van Corbijn, 
wiens taalgebruik is doorspekt met engelse termen. zijn lief-
de voor fotografie bracht hem in de jaren 70 naar de hofstad. 
“ik wilde iets met fotografie, maar ik werd op geen enkele 

kunstacademie toegelaten. zo belandde ik op de mts voor 
fotografie in mariahoeve. ik vond het er verschrikkelijk; alles 
was gericht op techniek, we fotografeerden maar één dag 
per week.”
Hij maakte de studie niet af, wel leerde hij de stad kennen, 
woonde boven een bordeel in de naaldwijksestraat en later 
bij de theresiastraat. na vijf jaar den Haag verhuisde hij in 
1979 naar londen. in 2008 keerde hij terug.  “Amsterdam was 
misschien logischer geweest. maar ik reis zo veel, dat ik in mijn 
woonplaats rust wil. ik ben elke week weg, ik heb drukte om 
me heen niet nodig.” toen de prins bernhard Cultuurfonds 
prijs 2011 aan hem werd toegekend, startte hij een fonds op 
naam: Haagse bluf. Hiermee stelt hij geld beschikbaar voor 
projecten van de Haagse cultuurinstellingen korzo en stroom. 
“ik wilde het dichtbij houden. onder de neus van de politiek, 
die zo bezuinigde op cultuur. nu kan ik kijken wat er mee ge-
daan wordt, die binding vind ik belangrijk.” er is nog een link: 
de golden earring. “in 1972 heb ik ze voor het eerst gefoto-
grafeerd, in de kleedkamer met de camera van mijn vader. 
ik was groot fan en bloednerveus, dan krijg je geen goede 
foto’s. eigenlijk is alles wat ik met de earring deed mislukt, 
maar dat heeft ook z’n charme.” 
thuis bij vriend bart Chabot hoorde hij in 1979 voor het eerst 
muziek van joy division. kort daarna portretteerde hij de band, 

siouxsie sioux, 1982
leadzangeres van de engelse 
punkband siouxsie and the 
banshees gefotografeerd in kyoto

het was zijn entree tot muziekblad new musical express. 
nog geen half jaar later pleegde zanger ian Curtis zelfmoord. 
Control, Corbijns eerste speelfilm uit 2007, is een biografie 
over de frontman. 

Vijfde bandlid
Het jaar van de kleedkamerfoto van de earring, 1972, is het 
beginpunt van de expositie 1-2-3-4 in het fotomuseum. Hier 
zijn 350 van zijn popfoto’s te zien. een explosie, noemt Corbijn 
het zelf: “groot, klein, middenmaat. ik ben teruggegaan naar 
het begin en heb veel foto’s gevonden waarvan ik niet meer 
wist dat ik ze had gemaakt. een prettige ontdekkingsreis: 
sting, ll Cool j, joe Cooker, the bee gees. van sommige 
shoots is zelfs nooit iets gebruikt. Als foto’s niet in een boek 
of tentoonstelling verschijnen, bestaan ze niet.”

golden earring, 1972, kleedkamerfoto gemaakt in groningen met camera van zijn vader  
“eigenlijk is alles wat ik met de earring deed mislukt, maar dat heeft ook z’n charme”
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“ niet Het CliCHébeeld 
vAn de stoere ster, 
mAAr een Afwijkende 
setting en sfeer”

benno tempel, directeur gemeentemuseum

Corbijn werd bekend met zijn fotografie voor bands als u2, 
rem en depeche mode. Hij maakte bandfoto’s, albumhoezen 
en videoclips. dat resulteerde in een jarenlange vriendschap. 
volgens sommigen is Corbijn het vijfde bandlid. Anders dan 
bij de earring was hij in het begin geen liefhebber van de 
muziek van u2 en depeche mode. “de samenwerking begon 
voor bladen. depeche mode vroeg me al snel voor bandfoto’s, 
maar dat heb ik vijf jaar afgehouden. Het contact ontstond 
min of meer toevallig, het is organisch gegroeid.” 
over zijn fotografisch handschrift: “vroeger drukte ik heel 
donker af, ik dacht dat dat betekende dat je serieus bezig was. 
ik koos voor veel contrast, bladen vonden het vaak te zwaar. 
maar die beelden werden zo klein geplaatst, ik wilde wel op-
vallen.” “ik wilde nooit een tentoonstelling met alleen beelden 
van één groep, ik was bang dat er dan alleen fans van die band 

Alexander mcQueen, 2007
“inwards & onwards is een ode aan kunstenaars en wat ze ons geven”

kate moss, 1996
“er zitten weinig vrouwen in mijn oeuvre, ik ben ongemakkelijk met schoonheid. Het is al snel cliché”

zouden komen. dat vind ik te beperkt, ik wil fotografielief-
hebbers trekken. daarom ben ik blij dat er ook in het gemeen-
temuseum een expositie is.”  

Setting en sfeer
benno tempel, directeur van het gemeentemuseum, noemt 
het werk van Corbijn ongelofelijk belangrijk voor de ontwikke-
ling van de fotografie. “Hij heeft zoveel invloed, meer dan hij 
zelf denkt. niet alleen op de popfotografie, maar ook op por-
tretten en modefoto’s. Hij kiest niet voor het clichébeeld van 
de stoere ster, maar voor een afwijkende setting en sfeer. zijn 
werk past in de traditie van de Hollandse meesters. net als 
rembrandt legt hij tijdgenoten vast. betrokken, intens, dicht 
bij de mens, hij maakt het niet mooier dan het is, poetst geen 
oneffenheden weg.” 

begin 2011 ontmoetten de twee elkaar bij een tentoonstelling 
van imi knoebel. “Anton fotografeerde de kunstenaar en we 
raakten in gesprek. Hij vertelde dat hij zestig werd. ik riep: 
‘dan wordt het tijd voor een grote overzichtstentoonstelling.’”
in de zalen en kabinetten van het gemeentemuseum zijn de 
verschillende autonome series van Corbijn te zien. zoals de 
reeks a.somebody, waarvoor hij terugkeerde naar geboorte-
dorp strijen, waar hij tot zijn elfde woonde. Allemaal zelfpor-
tretten waarop hij staat afgebeeld als kurt Cobain, janis 
joplin, elvis presley, allemaal dode muzikanten. Corbijn: “Het 
zijn echte portretten, voor de camera gemaakt, geen digitale 
manipulaties. ik vind het belangrijk dat je kan zien dat ik  
het ben. deze serie gaat over twee obsessies: de dood - en  
dan vooral het leven na de dood was een obsessie van mijn 
ouders - en de muziekwereld, die mij intrigeert. de Hoeksche 
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“vAAk Heb je tien 
minuten en één idee 

dAt moet slAgen”

nick Cave, 1999, fake filmstill uit de serie 33 still lifes
“door beelden op een paparazzi-manier in scene te zetten, wilde ik mysterie creëren”

waard was niet bepaald een stimulerende omgeving. Het 
gebeurde allemaal aan de andere kant van het Hollands diep.”

Camera als excuus
‘A camera is a great way to get to places that you find interes-
ting, because it’s an excuse to meet somebody. it’s great to be 
in the surroundings of really clever and intelligent and expres-
sive people,’ zei Corbijn in 2010 tegen interview magazine. 
“de serie inwards & onwards is ingegeven door mijn fascina-
tie voor het werk van deze mensen - veelal kunstenaars - in 
het publieke domein. daar begint het altijd mee. je ontmoet 
interessante mensen en daar neem je iets van mee. Het be-
gon met Captain beefheart, de muzikant die schilder werd, en 
marlene dumas. mijn grootvader was tekenleraar en hij schil-
derde. de frustratie van fotografie is dat je op je op dat mo-
ment moet beslissen. kunstenaars hebben veel meer vrijheid.”
de juiste keuze op het juiste moment is precies waarom Cor-
bijn zo succesvol is. 
“vaak heb je maar tien minuten en één idee dat moet slagen. 
de foto’s van 33 still lifes hebben te maken met het wegval-
len van het mysterie in de fotografie. tegenwoordig kan ieder-
een alles maar vastleggen en op internet zetten. door beelden 
op een paparazzi-manier in scene te zetten, wilde ik voor deze 
serie juist mysterie creëren. Het zijn fake filmstills, allemaal 
met flits gemaakt, terwijl ik normaal vooral met aanwezig licht 
werk. vervaalde filmposter met onder anderen robert de niro, 
nick Cave, björk, mel gibson en johnny depp.”  
Corbijn is geïntrigeerd door de verhouding tussen fotograaf 
en zijn onderwerp dat in de publieke belangstelling staat. “ik 
weet nog wel dat Herman brood steeds bekender werd en ik 
het niet leuk vond dat ook anderen hem fotografeerden. ik 
vond dat hij van mij was.” die ingewikkelde relatie is het cen-
trale thema van zijn vierde film, life, die in februari in berlijn in 
première ging. geen biopic over james dean, maar het ver-
haal over de vriendschap tussen magnum-fotograaf dennis 
stock en de filmster. “de fotograaf trok me aan. Hij wordt ge-
speeld door robert pattinson. dat vind ik grappig, zelf wordt 
pattinson door paparazzi achtervolgd. Het is een luchtiger ver-
haal dan A most wanted man. en toch hangt de dood boven 
dit verhaal.”
Het kan bijna niet anders in het werk van Corbijn. 

Hollands deep en 1-2-3-4 zijn van 21 maart t/m 21 juni te 
zien in het gemeentemuseum en het fotomuseum.

www.gemeentemuseum.nl 


