20 FRÅGOR

TIBOR BÁRÁNY
Tibor är fotografen som aldrig klär sig i något annat än svart och som alltid
köper ett gosedjur i varje nytt land han kommer till. Efter många år i branschen
har han tagit över 4 miljoner bilder – och blivit en branschkändis själv på kuppen.
AV MATTIAS RENSMO

– Skönheten finns i betraktarens ögon.

1. Du verkar arbeta dygnet runt. Hur
orkar du?
– Jag gör som Kenny Bräck – mediterar
och peppar mig själv med egen tro, men jag
kraschar aldrig. Dessutom dricker jag alltid
vatten tillsammans med alkohol.

12. Och som fulast?
– När jag är orakad, då ser jag ut som en
gubbe på 55 år. Annars är jag bara 26 i hjärtat.
10. Vilket är världens mest överskattade resmål?
– Aruba.

2. Äger du annat än svarta kläder?
– Jag har röda skor. Det är för att passa in när
jag gör jobb för Andréas på VisitDenmark.
Annars är svart den bästa färgen. Att vara en
trendig grå mus är inget för mig.

13. Vad vill du bli världsmästare i?
– Trolleri.

3. När tar du på dig den svarta nättröjan?
– Under 1990-talet när jag hade min klubb
Fun & Joy på David Bagares gata. I den stora
salen i källaren hade vi The big soap bubble
pool party. De som var med vet vad jag
pratar om.

ÅLDER: 55
BOR: I Tallkrogen och på
Östermalm, Stockholm.
FAMILJ: Ogift – med rätt att
bli ompysslad.
AKTUELL: Ständigt resande fotograf.

4. Har någon trott att du varit familjen Adams-karaktären onkel Fester?
– Alltid, men någon sa att jag även liknar
Buddha, smickrande.

7. Vilken plåtning glömmer du aldrig?
– Dubai 2005. Jag hade en nyinköpt kamera,
en Nikon D100, och vi skulle åka med en
ökendragster i sanddynorna. Alla överlevde,
även kameran!

5. Du är från Transsylvanien, är du
släkt med Dracula?
– Nej, min pappa var jude. Dracula hette i
verkligheten Dragos och kallades Vlad Tepes.
Han slogs mot ottomanska armen och avrättade sina fiender genom att påla dem. Jag har
inte sådana böjelser.
6. Hur var det att växa upp bakom
järnridån?
– Enkelt! Jag visste inget annat. Jag bodde
med mina föräldrar på 12 kvadratmeter tills
jag blev 11 år. Sedan fick vi en större lägenhet, en etta på 18 kvadratmeter.

8. Om du aldrig mer fick hålla i en
kamera, vad skulle du göra då?
– Jag skulle hålla föredrag och berätta om mina
bilder och upplevelser. I dag har jag ungefär 4
miljoner bilder liggandes. Nu för tiden föreläser
jag på olika medieskolor, mitt nästa föredrag är
på Ungerska ambassaden i juni.
9. Vad hatar du mest?
– Att livet trots allt är orättvist! Man måste ha
tur, tajming, talang och tålamod. Det är mina
fyra T:n som guidar mig.
11. När känner du dig som snyggast?
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14. Vad gillar du i smyg?
– Mina lik i garderoben.
15. Hur reagerar du när folk begår fel
i trafiken?
– Bra fråga. En gång gjorde jag en ”Aschberg” och sparkade in bildörren på en Saab.
16. Vilket är ditt bästa partytrick?
– Det beror på vilket party. Äkta humor går
alltid hem.
17. Jag skulle gå ut och köpa strumpor och kom hem med …
– Högklackat.
18. Vilken fiktiv karaktär vill du vara?
– Zorro. Jag har kvar mina värjor från den
tiden när jag fäktade i Ropsten med guldlaget
från OS 1976 i Montreal.
19. Var i världen vill du inte bo?
– Barensburg.
20. Vilken resa ser du mest fram emot
just nu?
– Club 33 Revival på Palma Nova Mallorca i
september.Vill du hänga med?
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