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Győrffy László

Sztárok  
fókusztávolságon belül
Anton Corbijn: Munka

 � Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest
 � 2009. április 29 – július 5.

• A holland származású1, lelkészcsaládba született Anton Corbijn aligha 

gondolhatta a kis szigetről Angliába való átkelése közben, hogy majd később,  

a pop(al)világ révészévé válva, az előhívó folyadékba merítve rögzíti az árnyakat  

az öröklét számára, mielőtt elsüllyednének a Léthé zavaros vizében. A természe-

téből és neveltetéséből fakadóan tartózkodó Corbijn soha nem morálapostolként 

ítélkezik választottjain: érzékeny megfigyelőként, olyan empátiával, emberisme-

rettel és humorérzékkel felvértezve van jelen a szex-drogok-rock’n’roll szenthá-

romság világában, amely képessé teszi arra, hogy ne az arcra fókuszáljon, hanem 

a karakterre; az általa láttatott sztárok kívül esnek a reflektorok mesterséges 

fénykörein. A Ludwig Múzeum retrospektív kiállítása nem csak a fotós életműből 

mutatott be felvillanyozóan gazdag válogatást, hanem a lemezborító- és színpadi 

díszlettervekből is, amelyeket folyamatos videó- és filmvetítések tettek teljessé.

Corbijn nem kedveli, ha rock-fotósnak aposztrofálják. Habár lokális holland csilla-

gok, a Solution zenekar és Herman Brood iránti rajongása nagymértékben szere-

pet játszott abban, hogy a 70-es évek elején fényképezni kezdett, felvételei kife-

jezetten image-rombolók, abban az értelemben, hogy nem az előadók valósággá 

vált külső héjára koncentrálnak, hanem a bennük rejlő személyiségekből sző-

nek sajátos mitológiát, gyakran azt a duplacsavart alkalmazva, hogy valódi álarc-

okkal és kellékekkel látják el modelljeit. Ez a módszer dominál a Star Trak soro-

zat legjobb darabjain is, amelyet Los Angeles-i tartózkodása alatt készített a 

90-es években. A szépiás árnyalatú képek2 egy álomszerű karnevál patinájá-

val vonják be szereplőiket: Bono (1991) színházi maszkjában androgün lénnyé 

változik, Trent Reznor (1994) meztelen (anti)krisztusi felsőtestén csigák mász-

nak, Corbijn kliprendező kollégája, Chris Cunningham (2001) pedig, aki torzítások 

és protézisek segítségével kommunikálja hátborzongató vízióit, egy tolókocsiban 

ül plasztik-kinövéssel a fején.3 A példákból is látszik, Corbijn portréi nem a hivata-

los pop-ikonosztáz mögötti szakrális térben helyezkednek el, hanem a profanitás 

szürke tartományának költészetté nemesedett regisztereiben. Egy-egy elidege-

nítő vagy deheroizáló gesztussal rántja le hőseit az elérhetetlen magasságokból, 

több esetben meghaladva a portré műfaját: a Kraftwerk (1981) tagjait „dokumen-

táló” fotók az őket megszemélyesítő bábukról készültek (az Erőmű dolgozói még 

soha nem hatottak ennyire elevennek), Johnny Lee Hooker (1994) portréját az idős 

gitáros barázdált jobb keze helyettesíti metonímiaként. Egyszerre mitizáló és 

demitizáló David Bowie (1980) arcképe, amely az Elefántember színpadi változa-

tában játszó, ágyékkötőben várakozó művészt örökíti meg az előadás után, aki a 

legkevésbé sem emlékeztet a történet szerencsétlen sorsú címszereplőjére, sok-

kal inkább Szent Sebestyénre, Krisztusra, Ádámra vagy éppen egy hiperérzékeny, 

1  Anton Corbijn 1955-ben született Hoeksche Waard szigetének egyik kisvárosában, Strijenben. 
2  Corbijn „lithprinteknek” nevezi a különleges „lith- developer”előhívóval készült, speciális papírra 
nyomott, barnított fényképeket, a litográfia eljárására utalva. Az eljárás ma is használatos, a papírt 
azonban már nem gyártják.
3  A beállítás előképe lehetett Cunningham 2005-ben rendezett Rubber Johnny című rövidfilmjének. 

33 éves fiatalemberre, akit Bowie-nak hívnak. 

A fekete-fehér (túl)nagyítások szemcsézett-

sége, a bizarr komponálási módok, az elforduló 

vagy elmosódott arcélek pluszjelentéssel töl-

tik meg a portrékat, melyek tele vannak esetle-

gességgel, mintha maga a sors vezetné Corbijn 

kezét, amire hite segítségével bátran rábízhatja 

magát. A fotográfus a kamera által biztosított 

távolságból lép be modelljei tudatába/tudat-

alattijába, ahol csak meg kell ragadnia a meg-

felelő pillanatot, például Michael Stipe (1992) az 

óceánból kibukkanó, levegőért kapkodó fejét.4 

A Corbijn albumok visszatérő vendégeinek oly 

rendszeres bejárása van az árnyak birodalmába, 

hogy már sötét lenyomatuk dominál élő figurá-

juk helyett (Nick Cave, (1991) vakító napfényben 

másnaposan hunyorgó lénye a falra vetülő szi-

luettjével alkot egyenlőtlen párbeszédet). De a 

Corbijn képek nem feltétlenül a tragédia látlele-

tei: alkotójuk kifinomult humorérzéke végigkí-

séri az egész életművet. A Depeche Mode It’s No 

Good (1997) videójában a címhez méltóan min-

den balul sül el: a halálból visszatért Dave Gahan 

a kiégett nárcisztikus sztár figuráját karikírozza, 

de a klip maga is tele van szándékos filmes 

hibákkal, nemcsak a zenekar, hanem az egész 

popipar önironikus paródiájaként. Corbijn számos 

munkája magáról a felvételről szól, azaz leleplező 

módon nyilvánvalóvá válik a kamera jelenléte 

vagy a forgatás ténye, mint a csattanóval vég-

ződő Metallica videó esetén (Mama Said, 1996). 

Corbijn alkotásai alapvetően nem a sztárokról, 

hanem a sztárság lélektanáról, a sztárrá válás 

mechanizmusáról szólnak. Ebben a kontextus-

ban két markáns koncepcióval rendelkező soro-

zatot kell megemlítenünk. Az egyik, a precí-

zen megrendezett, mégis az ellesettség illúzi-

óját keltő 33 Still Lives (1997–2000), amelyet a 

90-es évek végének celebrity mániája és kiüre-

sedése szült: a kifakult indigókék árnyalatban 

úszó nagyméretű fotók a paparazzók szétvaku-

zott felvételeit imitálják, s egyszersmind rejté-

lyes és abszurd állóképek is olyan mozifilmekből, 

amelyekre, bár soha nem készültek el, mégis 

mindannyian emlékszünk. Kylie Minogue (1999) 

hátsó ablakban telefonáló alakja hitchcocki jele-

netet idéz, Robert De Niro (1998) kávéscsészéjé-

vel anonimitásba menekülő beállítása agnoszti-

kus módon figyelmeztet a hírességek megisme-

résének korlátaira. Az a. somebody (2001–2002) 

című önarcképsorozata keretében Corbijn a 

sztáridentitás képlékenységét vizsgálja: visz-

szatérve gyerekkori környezetébe, általa tisz-

telt, de már halott előadók képére maszkírozza 

magát, mintha a fényképek révén sikerülne azo-

4  Michael Stipe, az R.E.M. énekese, aki maga is fotográfiát 
tanult, fogékonyan viszonyul e médiumhoz; a Corbijn videóit 
összefoglaló dvd-n szereplő dokumentumfilmben — nyilván 

„kissé” túlozva — úgy nyilatkozik, hogy Corbijn-nak egyetlen 
rossz fényképe sincsen. (The Work of Director Anton Corbijn, 
2005, Palm Pictures, LLC.)f
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nosulni velük. A teljes belehelyezkedést izoláci-

óval párosító beállítások egyszerre meghatóak 

és komikusak; a halál utáni létet kereső, mégis 

bizonytalansággal teli kíváncsiság és a hiány 

kérlelhetetlen jelenléte keveredik a képeken, 

ahol a művész egyébként is félárnyékban rejtőző 

egójának körvonalai egészen feloldódni látsza-

nak (a. cobain).

Corbijn protestáns szemlélete már a kiállítás 

címében (Munka) is megnyilvánul a maga tömör-

ségében — hiszen a protestantizmus a munka 

végzésében tanúsított önfegyelem etikáját 

tette értékrendjének központjává —, de lencsé-

jének puritán fényérzékenysége a popzene val-

lására is élénken reagál. A Depeche Mode-ról 

készült egyik legelső fotója akkor örökíti meg az 

abban az időben még súlytalan szinti-popegyüt-

test egy templomudvar feszülete mellett, ami-

kor még az angyalarcú Dave Gahan is messze 

volt attól, hogy az őt istenítő tömegek Personal 

Jesus-a legyen. Corbijnt sosem a vakbuzgó hívő 

dogmatikus rajongása vezérli, mindig a kálvi-

nizmus józanságával közelít a popkultúra bálvá-

nyaihoz: így lesz a bűn megszállottja, Nick Cave 

gondterhelt prédikátor, Don Van Vliet (Captain 

Beefheart) a Mojave sivatag leharcolt remetéje 

(1980), Joe Cocker pedig az úton eltévedt név-

telen alkoholista, aki befelé révedő tekinteté-

vel néz velünk farkasszemet (1979). Corbijn biz-

tos arányérzékkel nyúl a németalföldi vizionárius 

előképekhez is, mikor Hieronymus Bosch kre-

atúráit idézi meg a Depeche Mode Walking in My Shoes (1993) című videójában, 

ahol a fekete-fehér és a színes, szűrőkkel egyszerűsített képi világot váltogatja. 

A képmutatás és a kiábrándulás visszatérő téma videóműveiben, ahol fanyar 

szkepticizmussal kezeli a kiüresedett keresztény jelképeket. Ilyen a Nirvana 

Heart-Shaped Box (1993) című dalát erősítő, manuálisan kiszínezett, rendkívüli 

alkotás, amely híven tolmácsolja Kurt Cobain prófétikus (rém)álmát, hiszen szinte 

teljesen az ő ötletei alapján készült. A keresztre feszített Jézus Mikulás figurájá-

val olvad össze (akitől ezúttal nem kapunk ajándékot), a kerek erdőből elhízott, 

röpképtelen angyal jő elő, a kisded abortált magzatként lóg a fán, miközben a 

hosszú szőke hajú Cobain krisztusi alakja holtan fekszik a pipacsmezőn. Mindeb-

ből talán egyértelműen kiderül, hogy a megváltás itt elmarad, amit Cobain szá-

mára — nem sokkal később — egy, a saját fejére célzott vadászpuska jelentett, 

véget vetve a 27 éves énekes-gitáros földi szenvedéstörténetének. Henry Rollins 

a Liar (1995) példabeszédében két világ díszletei közt oszcillál: a sivatagban fel-

épített, civilizációt (Los Angelest?) jelképező barkács-kulisszák között szupermen, 

rendőr és apácajelmezben halmozza el a nézőt hazug ígéretekkel, majd mind-

ezt újra és újra semmissé teszi, mikor égő műtermi panelek előtt, vörösre festett 

ördögként mutatja ki foga fehérjét.

A lepusztult, régi házfalak mellett Corbijn fotóinak és videóinak leggyakoribb hát-

tere a sivatag, amely szerinte mindenhol ugyanolyan — így megfelelően abszt-

rakt és semleges ahhoz, hogy erőteljesen kiemelje a különböző karaktereket.  

Jó példa erre a U2 Joshue Tree albumához kapcsolódó világhírű fénykép (1986), 

amely természetességét főleg a véletleneknek köszönheti:5 a látóhatár meggör-

bült, az elsuhanó asszisztens belógott a szélen, és a zenekar helyett a névadó óri-

áskaktusz alakja élesedik ki a távolban. Úgy tűnik, mintha ez a négy ír lovag egye-

dül lenne a bolygón, ha nem is a világ tetején, lévén, hogy a Death Valley az Egye-

sült Államok legmélyebb szárazföldi pontja. Baudrillard szerint „az amerikai kul-

túra a sivatag örököse. A sivatag nem a város természeti ellenpontja, hanem 

éppenséggel felfedi azt a radikális ürességet és meztelenséget, ami minden 

emberi intézmény hátterét alkotja. Az emberi intézményeket ezen üresség meta-

forájaként ábrázolja, az ember művét a sivatag folytatásaként, a kultúrát tükör-

5 Számos termékeny véletlen abból fakadt, hogy Corbijn először használt egy kisméretű, orosz 
gyártmányú fényképezőgépet.

Anton Corbijn
Patti Smith, New York, 1999; © Anton Corbijn
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ként és színlelt örökkévalóságként.(…) A sivataghoz kell folyamodnunk, ha elbo-

rít a túl sok jelentés, a túl sok akarás és a kultúra nagyravágyása. A sivatag a 

mi misztikus operátorunk.”6 Corbijn objektívének a sivatag az ideális hipertér, 

ahol megtisztítja a rock’n’roll történelmét a rárakódott pátosztól, miközben újra 

osztja a színjáték szerepeit: a Depeche Mode tagjainak Elvis frizurát kölcsönöz 

(Fletch, Santa Barbara, 2000), vagy cowboynak öltözteti a Metallica (1996) és 

a Killers (2005) tagjait, felszínre hozva az ironizáló gesztusok mögött a wes-

ternfilmek iránti rajongását is.

A pusztaságban játszódik Corbijn ars poétikus klipje is, amely a Joy Division 

Atmosphere című számának posztumusz újrakiadásához készült 1988-ban, Ian 

Curtis, a zenekar énekesének öngyilkossága, illetve a zenekar megszűnése után 

8 évvel. Mindezek miatt Corbijn vonakodva vállalta el a rendezést, végül az önref-

lexió legintelligensebb módját választotta: mivel ekkor Curtis már csak korábbi 

fényképek sorozataként létezett, a róla és a zenekarról készített fotóit hasz-

nálta fel a klipben, ezek óriás méretű nagyításait cipelik — az akkor divatos, kap-

kodó ritmusú videókhoz képest — szokatlan lassúsággal a fekete és fehér kám-

zsájú titokzatos barátok. A könnyűzene (?) történetének ebben az egyik legfel-

emelőbb és legidőtlenebb 4 és fél percében a szerzetesi ruhát viselő arctalan ala-

kok mintha egy kétpólusú világ szolgái lennének, akik a jó és rossz kényes egyen-

súlyát modellezve hordozzák az örökkévalóságig Curtis mártíromságát, meggör-

nyedve az emlékek súlya alatt.7 Curtis hagyatékának konkrét örököse is van, aki 

nem más, mint saját lánya, Natalie Curtis, aki apjának halálakor még csak egy 

éves volt, ezért a Joy Division munkásságát csak jóval később ismerhette meg, 

akárcsak apját, akinek alakja testetlen mítoszként jelent meg számára, többek 

között épp Anton Corbijn fotóin keresztül, amelyek hatására ő is a fényképezést 

választotta hivatásául. Ennek a kerek történetnek a mozgatórugója a Joy Division 

hipnotikus, dark-wave-et megteremtő zenéje, amiért Corbijn Angliába költözött, 

hogy azután a legendás, londoni metróalagútban készített beállítással kezdetét 

vette külföldi karrierje.  

6   Jean Baudrillard: Amerika, Magvető, Budapest, 1996, 82.
7 Corbijn gyerekeket öltöztetett be, hogy a fényképek még nagyobbnak hassanak az emberi alakok 
mellett.

A 2007-ben készült Control8 című film, amely 

elvarázsolta a cannes-i fesztivál közönségét  

(s amelyet most a hazai bemutató után alig egy 

évvel a Ludwig Múzeumban is megtekinthet-

tünk) nem tesz mást, minthogy lerombolja a 

mítoszt és pontot tesz a történet végére, amely 

ugyanannyira Corbijn-é is. Ezt a filmet kizárólag 

ő rendezhette meg, hiszen Corbijn munkája indí-

totta el Ian Curtis kultuszát, így az ő feladata 

maradt, hogy lerántsa a leplet róla. Sokakban 

csalódást keltett a dráma szívbemarkoló natu-

ralizmusa, ami pedig nem lehetett váratlan, 

elvégre a forgatókönyv döntően Curtis özve-

gyének önéletrajzi írásán alapszik,9 amely nem 

a rock-sztár idealista szobrát polírozza. A film 

a Joy Division képi (és hangulati) világához mél-

tóan fekete-fehérben játszódik, és a 70-es 

évek Manchesterének (amelynek felvételei a 

mai Nottingham-ban készültek), sivár, iparvá-

rosi miliőjét gyönyörűen megkomponált állóké-

pek sorozataként mutatja be. Testközelből lát-

juk, hogyan lesz Curtis saját biológiai lényé-

nek, majd végzetének áldozata és miként hul-

lik darabokra a magánélete, de a lefelé csava-

rodó történet-spirál feszültségét kissé feloldja 

a megkapó esztétikai körítés. Amiért a Control 

leginkább emlékezetes marad, az a látvány; a 

főszereplő, Sam Riley félelmetes alakítása (aki 

szinte klónozza Ian Curtis figuráját); az általa 

8 A Control a Joy Division She’s Lost Control című 
szerzeményére utal, amelyet Curtis egy epilepsziás lánnyal 
való találkozása ihletett, aki később meghalt egy roham 
következtében. Curtis felfedezte, hogy ő maga is ebben a 
betegségben szenved; s ezt az élet és halál közti átmeneti 
létet 1980. május 18-áig bírta elviselni, mikor 23 évesen, 
közvetlenül az együttes amerikai turnéja előtt, otthonának 
konyhájában felakasztotta magát.
9 Deborah Curtis: Touching from a Distance, Faber & Faber, 
London, 1995. A könyv címe idézet a Joy Division Transmission 
című dalából.

Anton Corbijn
Depeche Mode Exciter, Santa Barbara, 2001; © Anton Corbijn

Anton Corbijn
John Lee Hooker’s Hand, Los Angeles, 1994; © Anton Corbijn
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előadott, az eredetiekhez is méltó dalok; a hosz-

szan kitartott, de jó érzékkel adagolt csendek; 

és természetesen az a közvetlen hang, amellyel 

Corbijn megszólaltatja a 70-es évek vége izgal-

masan formálódó pop-szcénájának szereplőit. 

A szigetországban a glam csillogásán végigsö-

pört punk mozgalom „csináld magad” elve a 

poszt-punk érájában is gyümölcsözően érvé-

nyesült: a színfalak mögé betekintő, kamaszo-

san naiv jelenetek talán az utolsó olyan pillana-

tok a rock’n’roll történetében, (még ha ki is van-

nak színezve) amikor az iparág még nem ébredt 

rá saját felettes Énjére, hanem tudatalattijá-

nak kreatív impulzusai érvényesülhettek a gör-

csös profitszerzéssel és önmaga redundanciájá-

val szemben.

A Ludwig összefoglaló tárlata sem egy sztárfo-

tós öntömjénező kiállítása, hanem a saját pályá-

ját mindig újragondoló művész beszámolója, 

aki nem hagyja, hogy a klasszikussá válás tes-

pedtsége uralja munkáit. Corbijn legtöbb vide-

ójának is a fizikai (és spirituális) utazás a köz-

ponti dramaturgiája, akárcsak az Enjoy the 

Silence (1990) képsorainak, ahol a Király ugyan 

koronát és palástot visel, mégis folyamato-

san vándorol összecsukható kempingszékével 

új inspirációk után kutatva. 2005-ben Corbijn 

a Depeche Mode-nak készített Suffer Well-lel 

(2005) búcsút intett a videóklip médiumának, 

és a (komoly anyagi áldozatot kívánt) Control 

sikerein felbuzdulva jelenleg második nagyjá-

tékfilmén dolgozik. A sokszor említett Depeche 

Mode a Corbijn-nal való egyre szorosabb baráti 

és munkakapcsolat révén vált felnőtt zenekarrá, 

melynek arcát egyértelműen ő teremtette meg. 

Ez a minden műfajra kiterjedő vizuális védjegy 

tudatosította Martin L. Gore-ban és csapatában, 

hogy a DM milyen mélységekre képes — mond-

hatni Corbijn tekintete volt a zenekar önisme-

reti folyamatának katalizátora. A legelső, NME 

magazin címlapjára készített sajtófotó láttán 

az akkor 19 éves Dave Gahan csalódottan vette 

tudomásul, hogy habár frontemberként a tár-

saihoz képest az előtérben áll, alakja teljesen 

homályos maradt, mert a fókusztávolság a töb-

bieknek kedvez. Azóta Gahan — aki a Barrel of a 

Gun (1997) jelenetében csukott szemhéjára fes-

tett szemekkel botorkált végig Marakesh utcáin 

— megtanulta, hogy az „alvajáró vak süketné-

mák világában” (Aquinói Szent Tamás): a látás-

hoz elsősorban szív szükségeltetik, a szem 

pedig egy hazug szerv. A digitális fényképező-

gépek dömpingjének korszakában a látvány inf-

lálódásával kell szembenéznünk, a tökéletes-

ség high-tech függönye eltakarja a megismerés 

mélyebb regisztereit : Corbijn elutasítja a digitá-

lis fotózást, mert megfosztja őt a kivárás izgal-

mától és könnyen elérhetővé teszi a képek utó-

lagos feljavítását, újravágását, manipulálását. 

Hasonlóan gondolkodik David Lynch is, Corbijn 

egyik modellje: „A minőség szóról a harmincas 

évek filmjei jutnak az eszembe. A kezdetekben az emulzió nem volt olyan jó, ezért 

kevesebb volt a vásznon az információ.(…) De néha, ha nem látszik tisztán, mi 

van a képen, vagy néhány sarok túl sötét, az ember képzelődhet. Ha minden kris-

tálytiszta, akkor a kép annyi, és semmi több.”10 Anton Corbijn különös türelem-

mel és intimitással átszőtt világa is a lélek, semmint a technológia titkait rendezi 

képekké, melyek épp annyi információt tartalmaznak, hogy a néző fejében állhas-

sanak össze — szárnyakat adva a fantáziának, amely egyetlen eszközünk ahhoz, 

hogy elhagyhassuk saját szigetünket.

10  David Lynch: Hogyan fogjunk nagy halat?, Kalligram, Pozsony, 2007, 113.
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John Martyn, Heathfield, 1978; © Anton Corbijn
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A szerző 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi 
ösztöndíjában részesül.


