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Eén kwade genius
die een andere
fotografeert. Meer
is er niet nodig
voor een subliem
boek. Anton
Corbijn meets
Tom Waits: 33 jaar
vriendschap in
machtige foto’s.
13 APRIL 2013

Hamlet met een camera
voorwoord door filmmaker Jim Jarmusch

Het moet zowat twintig jaar geleden zijn dat
Tom Waits me terloops eens vertelde dat er de
dag erna foto’s van hem zouden worden genomen. Ik vroeg wie de fotograaf was, en hij antwoordde: “Anton Corbijn”.
Ik had die naam al eens gehoord, maar wist niet
zeker of ik zijn werk kende. Tom zei: “Je zult
zeker al eens een foto van hem gezien hebben.
Anyway, you might wanna check him out.”
Dat deed ik. (Meer nog, om met de woorden van
Frank Zappa te spreken: “I checked him out a
couple of times.”) Daarna ben ik zijn werk blijven
volgen. Of is het andersom, dat zijn werk mij is
blijven achtervolgen? In elk geval zijn Corbijns
foto’s in mijn hoofd blijven rondspoken.
Anton Corbijn maakt bijzondere beelden. Het
zijn foto’s, natuurlijk, maar ze voelen niet echt
realistisch aan. Ik weet niet hoe ik ze moet
omschrijven. Ze zijn moody, maar zonder dat
het al te nadrukkelijk wordt. Het is alsof iemand
Hamlet een camera in zijn handen heeft geduwd,
of Baudelaire (of misschien zelfs Harpo Marx).
Corbijn maakt ook films. Het raadselachtige
The American (een thriller uit 2010 met George
Clooney en Thekla Reuten, red.) en natuurlijk
Control, gebaseerd op het leven van Ian Curtis,
de frontman van Joy Division. Verwonderlijk,
hoe naadloos het hoofdpersonage opging in die
zo moeilijk te definiëren beeldtaal van Corbijn.
En nu zijn er dus die foto’s van Tom Waits, een
verzameling die een periode van maar liefst 33
jaar overspant.
(...)

Waits/Corbijn ’77-’11
Photographs by Anton Corbijn, curiosities by Tom Waits,
texts by Jim Jarmusch and Robert Christgau
Uitgeverij Schirmer/Mosel
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in een met linnen beklede cassette,
272 p., met 226 kleuren- en duotoonfoto’s – ISBN 978-3-8296-0555-7
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Prijs: 158,36 euro exclusief verzendkosten
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Tom is een van mijn favoriete wezens op deze
planeet: een onmiskenbaar vernieuwende
muzikant, zanger, dichter, ‘gekke professor’ en
herrieschopper. En hij ziet er altijd zo verdomd
cool uit.
Ik prijs me gelukkig dat ik Tom heb leren kennen, dat ik met hem heb kunnen werken, en dat
ik een stel bizarre, absurde avonturen met hem
heb mogen beleven. En mijn leven zou iets
onvervangbaars hebben gemist zonder zijn werkelijk unieke creaties. Zijn muziek veroorzaakt
vonken in mijn bewustzijn, maakt slapende
synapsen in mijn hersenen wakker. En zijn aanwezigheid in interessante films blijft nazinderen
in halfgedroomde landschappen ergens diep in
mij. Zo is het het, Tom: je lijkt maar te blijven
rondzwerven in de steegjes van mijn geest. (Ik
besef dat dit klinkt als een door Lee Hazlewood
afgekeurde songtitel).
Waar was ik gebleven? O ja, bij die foto’s. Tja, wat
kan ik er nog meer over zeggen? Ik ben geen
academicus. Maar wat ik wel weet: een verzameling foto’s van Tom Waits door de ogen van
Anton Corbijn is iets heel speciaals, een soort
vortex, een as van twee kwade geniussen.
Prachtig dat uit die donkere luchten zoiets
moois kan ontstaan.
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