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Hij maakte supermodellen van de toen nog onbe-
kende Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy 
Crawford en Linda Evangelista. Hij is de modefoto-
graaf  wiens liefde voor de vrouw groter is dan de 
liefde voor de kleren die ze draagt. Vele van zijn 
zwart-witportretten zijn iconische beelden geworden. 
Peter Lindbergh; je zou hem, in navolging van zijn 
geliefde supermodellen, superfotograaf  kunnen noe-
men. Zonder superkapsones gelukkig. Peter Lind-
bergh blijkt een praat- en lachgrage man, tijdens de 
presentatie van de door hem geschoten nieuwe cam-
pagne van brillenmerk Silhouette in Parijs. 
‘Sorry, ik klink als een trompetterende olifant,’ zegt 
hij, snipverkouden, zwaaiend met een enorme zak-
doek. Hij is bijna zeventig, maar dat geef  je hem niet. 
Vol passie praat hij over zijn vak en vol vuur spuugt 
hij op de dingen die hij haat: op hol geslagen pho-
toshoppers, een hoofdredactrice die de benen van 
een model te dik vindt, de agent van model van de 
dag Cara Delevigne; ‘I want to shoot them’. (Of   
eigenlijk zegt hij ‘I vant toe zjoet zem,’ want Peter is 
Duits, met het vette accent dat daarbij hoort.)

Om ons heen hangen de foto’s die hij van actrice 
Cate Blanchett gemaakt heeft voor de Silhouette-
campagne. ‘Ah, Cate,’ verzucht hij. ‘Ik ben gewoon 
verliefd op Cate, ze is zo mooi, zowel van buiten als 
van binnen, ze is helemaal geen ster, helemaal geen 
Hollywood.’ 
ZIT ER EEN VERSCHIL IN, WERKEN MET EEN ACTRICE OF MET EEN 
MODEL? ‘Acteurs leren hun hele leven om niet in de 
camera te kijken. Maar ik hou ervan als mensen wel 
in de camera kijken, dus ik roep de hele tijd: HIER! 

En modellen zijn makkelijker om mee te werken, ze 
poseren, terwijl acteurs dat niet echt doen. Het is net 
wat moeilijker om een bijzondere foto uit actrices te 
krijgen, want dit is niet hun baan, ze weten zich geen 
houding te geven. Ik hou ervan om verhalen met 
mijn foto’s te vertellen en dat maakt het dan wat mak-
kelijker, dan kunnen ze zich inleven.’ 
De Franse actrice Jeanne Moreau is ook een van zijn 
favorieten: ‘Die stem alleen al! Ze is volgens mij nu 
84, en als ze met me praat, pakt ze altijd mijn hand 
met haar beide handen vast en praat ze tegen me 
alsof  ik een kind ben. Alles wat ze zegt is mooi, en hoe 
ze het zegt is nóg mooier. Ik wilde heel graag haar 
foto, een heel rauw portret, voor de cover van een van 
mijn boeken (Untitled 116, red.). “Natuurlijk, het is 
een eer,” zei ze toen ik toestemming vroeg. En ik zei: 
ik zal je de foto laten zien en dan moet je eerlijk ja of  
nee zeggen, want hij kan niet geretoucheerd worden. 
Dus ik haal die foto tevoorschijn, en echt, hij is heftig, 
een ander had me een klap in mijn gezicht gegeven. 
Ze kijkt ernaar en zegt: “O mon Peterrr, wat had je 
dan willen retoucheren?” Ongelofelijk! Maar zo is ze.’
JE FOTO’S ZIJN VAAK HEEL INTIEM, HOE CREËER JE DIE SFEER OP DE 
SET? ‘Ik hoor weleens hoe andere fotografen werken, 
Irving Penn bijvoorbeeld, bij hem moest het muisstil 
stil zijn op de set, niemand mocht praten, alle tele-
foons moesten uit, geen muziek, niks. Ik zou dood-
gaan; op de set staan, dat is gewoon het leukste wat er 
is. Het gaat er bij ons relaxed aan toe, er loopt af  en 
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Foto’s van PETER LINDBERGH zijn iconisch. Hij heeft iedereen die er 
voor hem toe doet geschoten, is wereldberoemd – maar GESPEEND VAN 

KAPSONES. ‘Als ik zou roepen: hey baby, you look great, zouden ze 
zeggen: “Fuck off Lindbergh,” hahaha.’ We spreken de legende in Parijs.
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‘De Franse actrice Jeanne Moreau 
is ook een van mijn favorieten. 
Die stem alleen al!’

Peter Lindbergh

Cate Blanchet in de 
Silhouette-campagne

De foto uit 1988 die Vogue afkeurde, maar die later werd 
uitgeroepen tot dé foto van de jaren tachtig. ‘Ik zei: fuck this shit, 
we hebben alleen wat witte overhemden nodig’

DRIEDUBBEL ICOON
Icon for an icon, dat was het motto achter deze campagne 
voor de Titan Minimal Art-collectie van Silhouette, en dat geldt 
zowel voor het gezicht (Cate Blanchett) als de fotograaf  
(Peter Lindbergh). En het andere icoon waar op gedoeld wordt, 
is hun befaamde bril: lichtgewicht, zonder montuur, zodat alle 
aandacht naar het gezicht gaat. Lindbergh: ‘Het concept van 
de campagne was simpel: make Cate look great. Dat is niet zo 
moeilijk. En ik ben dol op deze foto van haar, ze ziet er zo easy 
uit. We werken goed samen, en zo makkelijk is het niet, brillen 
fotograferen. Maar deze (hij haalt zelf een Silhouette-bril van 
zijn hoofd) zijn geweldig, ze veranderen je gezicht niet te veel.’ 
www.silhouette-international.com
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toe per ongeluk een assistent door het beeld. Geen 
opgeklopt gedoe van: we zijn hier een wereldfoto aan 
het maken. De mensen met wie ik werk, daar heb ik 
zo’n goede band mee, we werken al zo lang samen. 
Als ik zou gaan roepen: hey baby, you look great, zouden 
ze zeggen: “Fuck off Lindbergh,” hahaha.’
JE WERKT AL DECENNIA ALS MODEFOTOGRAAF; WELKE PERIODE IS 
FAVORIET, WELKE KLEDING HET MOOIST OM TE SCHIETEN? ‘Ik weet 
nog hoe Parijs begin jaren tachtig langzaam aan het 
wegzinken was, het was allemaal zo saai dat ik zat te 
denken: moet ik naar New York, naar Londen? Toen 
besloot Rei Kawakubo met Comme des Garçons 
naar Parijs te komen. En met haar kwam ook Yama-
moto, en opeens was er al die nieuwe energie, Parijs 
kwam weer tot leven. Rei vroeg me naar haar hotel te 
komen, Le Meurice geloof  ik, en ik kwam binnen, en 
er stonden iets van twintig Japanse vrouwen, allemaal 
in het zwart, allemaal even groot, allemaal met het-
zelfde kapsel. Rei stapte naar voren en zei met behulp 
van een tolk: “Je bent mijn favoriete fotograaf  en ik 
wil dat je mijn campagne schiet, maakt niet uit wat je 
doet.” En toen lieten ze me de kleren zien, en mijn 
mond viel open. De kleren waren zo ongelofelijk, als 
van een andere wereld. Jassen van dik vilt die bijna uit 
zichzelf  bleven staan. Geweldig. En daarna… dan 
heb je bijvoorbeeld de couturejurken van John Galli-
ano voor Dior. Maar mode zie ik tegenwoordig meer 
als iets wat ik kan gebruiken voor het verhaal dat ik 
wil fotograferen, dan andersom. Ik hou van mode, ik 
hou van ontwerpers, maar kleding op zich, dat is voor 
mij niet het startpunt. Ik denk dat een fotograaf  de 
vrouw naar voren moet laten komen, en niet kleren 
moet fotograferen.’
WANNEER IS EEN VROUW OP HAAR MOOIST? ‘Als ze net wakker 
wordt, voor ze al die troep op d’r gezicht smeert en 
haar haren krult en hoge hakken aantrekt. Dat is 
schoonheid voor mij. Ook als ik fotografeer: hoe min-
der iemand is opgetuigd als een kerstboom, hoe gro-
ter de kans dat je iets bijzonders vindt in de foto. 
Maar de beautyindustrie heeft vrouwen zo ver gekre-
gen dat ze geloven dat ze lelijk zijn. Dat je alleen mooi 
wordt als je een hoop spullen op je gezicht smeert en 
je haar met zes verschillende producten wast. Een 
sprookje. En die onzin word je allemaal aangepraat 
zodat een hoop mensen hier veel geld mee kunnen 
verdienen.’
MAAR JIJ WERKT VOOR DIEZELFDE INDUSTRIE...  ‘Ja, ook ik ver-
dien er een hoop geld mee, hahaha.’

STEL WITTE OVERHEMDEN
De poenerige jaren tachtig, met z’n statussymbolen 
en trophy wives met tonnen make-up en getoupeerde 
haren, waren niks voor Lindbergh. De tijdschriften-

wereld was enorm mainstream en Lindbergh voelde 
zich daar helemaal niet thuis. ‘Het draaide alleen 
maar om wat je aan had, om de krokodillenleren tas 
van zeventigduizend dollar die aan je arm hing, de 
auto waarin je reed, de rijke man die je had. Ik was 
het helemaal niet eens met dat vrouwbeeld. Toen de 
Amerikaanse Vogue vroeg of  ik voor hen wilde wer-
ken, zei ik nee. Ze waren ontzettend pissig, wie dacht 
dit mannetje uit Parijs wel niet dat-ie was. Alexander 
Liberman, de uitgever, belde me op: “Weet jij wel wat 
Vogue is, hoezo zeg je nee?” Ik zei: omdat ik gewoon 
niet het soort vrouw kan fotograferen dat jullie in je 
tijdschrift willen, het vertegenwoordigt alles waar ik 
niet van hou. Weet je wat, zei hij, neem een stiliste 
van ons mee, doe wat je wilt, en laat ons de vrouw 
zien die jij mooi vindt. Ik heb toen Carlyne Cerf  ge-
vraagd, iemand die van top tot teen behangen is met 
gouden Rolexen en armbanden en oorbellen, maar 
dat was en is haar persoonlijke stijl, en heb gezegd: 
fuck this shit, we hebben alleen een stel witte overhem-
den nodig. En toen zijn we het strand op gegaan met 
een paar onbekende meiden, Linda Evangelista, 
Christy Turlington, Tatjana Patitz, en nog drie ande-
ren. Ik ging naar Vogue met deze foto’s, die ikzelf  bril-
jant vond, en Liberman en Grace Mirabella (de toen-
malige hoofdredactrice, red.) stonden erbij van, ehm, 
ja, wat moeten we ermee? Thank you very much, en dat 
was het dan. Een half  jaar later kwam Anna Wintour, 
en zij zag die foto en zei: dit luidt een nieuw tijdperk 
in, ik had je de cover en twintig pagina's gegeven. Dat 
was in 1988. Jaren later werd deze foto uitgeroepen 
tot dé foto van de jaren tachtig, de foto die Liberman 
geweigerd had. 
Dit is volgens mij de verantwoordelijkheid die een  
fotograaf  heeft; ik had natuurlijk kunnen zeggen: te 
gek, Vogue, en dan gewoon hun verschrikkelijke idee 
uitvoeren. Maar nu kon ik zorgen voor een omscha-
keling naar een nieuw soort vrouw, de onafhankelijke 
vrouw. Een omschakeling die hard nodig was.’      
HOE ZIE JE DE TOEKOMST VAN DE MODE? ‘Dingen zijn zo ver-
anderd ten opzichte van dertig jaar geleden. Toen 
had je Azzedine Alaïa, Yves Saint Laurent, dat waren 
persoonlijkheden. Nu draait mode vooral om marke-
ting, iemand koopt de naam, ze huren een ontwerper 
in, het is allemaal niet meer zo persoonlijk. Mensen 
als John Galliano, die worden opgebrand. Je moet 
voldoen aan al die verwachtingen, je maakt de meest 
prachtige dingen en dan nog is het niet genoeg, want 
dan komt er zo’n accountantmannetje dat zegt: “We 
hebben 0,4 procent ten opzichte van het vorige sei-
zoen verloren.” Niemand kan dit waarmaken. Alles is 
marketing. Maar dan zie je wat Marc Jacobs met  
Jürgen Teller doet voor zijn eigen merk, en dat is zoals 

vroeger, de goeie ouwe tijd. Ze maken zogenaamd 
lelijke campagnes, die ik geweldig vind, die je nooit 
voor een commercieel merk zou mogen doen omdat 
er dan een marketingmannetje zou zeggen: “Maar 
het meisje is niet mooi genoeg.”’
 
MEDELIJDEN
Lindbergh maakte het laatste decennium de over-
gang naar digitale fotografie mee (‘een drama!’) en de 
opkomst van Photoshop: ‘Die robotten van retou-
cheerders leren op de retouching school dat een 
porie een misdaad is, ik herken mijn eigen foto’s soms 
niet terug. Ik hoorde een stel beeldbewerkers van een 
grote studio in New York tegen elkaar zeggen: “Wij 
maken de foto’s, niet de fotograaf.” Haha, heel leuk. 
Ze hadden een foto van Kate Moss zo overgecorri-
geerd dat ze een Chinees model leek. Ik was enorm 
pissig, zegt zo’n man: “Maar ze ziet er zo veel beter 
uit!” Maar dat zijn helemaal jouw zaken niet!  
Niemand maalt erom wat jij vindt!’
En dan zijn er nog de modellen van vandaag de dag: 
‘De meesten zijn verschrikkelijk. Ze zijn allemaal het-
zelfde, ik zie of  iemand een model is van vijfhonderd 
meter afstand. Zo modelly. Zo zeker van zichzelf. Ze 
staan niet ergens voor, ze zijn niet echt interessant. 
Daarom hadden de supermodellen zo veel succes, ze 
stonden voor een nieuw soort vrouw, het waren  

persoonlijkheden. Gisele is natuurlijk geweldig, en 
Malgosia, en zo zijn er nog wel een stuk of  25. En 
Cara Delevingne, een mooi en leuk kind, echt. Maar 
ik heb medelijden met dat meisje, want haar bureau 
is bezig om haar te vermoorden. Ik heb twee keer met 
haar gewerkt, en ze had grote paarse plekken over 
haar hele lijf  en gezicht van de stress (ze heeft psoria-
sis, red.), ze was op van de zenuwen omdat ze haar zo 
hard laten werken, ze zuigen haar leeg. Dat gebeurt 
er als een modellenbureau denkt dat ze een veelbelo-
vend meisje in handen hebben, voor ze die belofte 
waar kan maken is ze al op. Verschrikkelijk.’ 
Over zijn pensioen denkt hij nog lang niet na (‘ik val 
dood neer met een camera in mijn hand’), plannen 
heeft hij nog genoeg: ‘Ik ben nu bezig met een korte 
film voor een kunstexpositie, een project met gevan-
genen op death row in Amerika. We filmen ze heel 
close met een super-HD-camera; er zit een spiegeltje 
op de camera zodat ze naar zichzelf  kunnen kijken. 
De film heet Testament. Een van hen, die we een paar 
maanden geleden in Florida hebben gefilmd, is twee 
weken geleden geëxecuteerd.’  
IS ER IEMAND DIE JE PER SE NOG WILT FOTOGRAFEREN? ‘Mensen 
vragen me dat zo vaak en ik weet nooit wat ik moet 
zeggen! Ik kan natuurlijk wel iemand verzinnen, de 
Dalai Lama of  zo, maar dat is niet waar. Ik denk dat 
ik iedereen heb gehad!’
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‘Cara Delevingne, een mooi en
leuk kind, echt. Maar ik heb 

medelijden met dat meisje, want 
ze zuigen haar leeg’


