
Negyven  áv a  Filmgyárban  
INKEY  TIBOR  FOTÓKIÁLLÍTÁSA  

„Egy  kép  többet  mond,  mint  ezer  
szó".  Ilyen  sokatmondó  képek  Inkey  
Tibor  fotói.  

Az  alkotójukat,  aki  negyven  éve  
munkatársunk,  valamennyien  jól  is-
merjük,  és  mégis  úgy  érzem,  hogy  
néhány  szóval  ki  kell  egészítenem  az  
Inkey-életművet. 

Talán  kevesen  tudják,  hogy  Inkey  
Tibor,  mielőtt  a  filmgyárhoz  került,  
a  30-as,  40-es  évek  egyik  legismer-
tebb  budapesti  fényképésze volt.  Ne-
vét  együtt  jegyezték  Rozgonyival  és  
Angelóval,  de  míg  Rozgonyi  a  felső  
tízezer  udvari  fotósa  volt,  Angelóhoz  
meg azok  jártak,  akik  retusált  szem-
üvegen  keresztül  akarták  magukat  
megörökíteni,  addig  Inkey  a  jellem-
ábrázoló  portrékban  fejezte  ki  ön-
magát  és  művészetét.  Folytatta  a  
nagy  elődök:  Székely  Aladár  és Vaj-
da  M.  Pál  portréművészetét,  hozzá-
adva  a  maga  egyéniségét.  

Inkey  Tiborhoz  azok  mentek,  akik  
jellemábrázoló  portrét  áhítottak.  In-
key  csalhatatlan  érzékkel  egy-egy  

egyéniséget  jellemző  módon  fejezett  
ki.  Egy  fejtartás,  egy  mimika,  egy  
kéztartás...  Elhagyni  a  jellegtelent,  
és kiemelni  a  lényegeset.  

Inkey  portréművészetében  teljesen  
egyénit  alkotott:  kiművelt  emberfők,  
a  művészek,  írók,  festők  fényképé-
sze  lett,  és  volt  idő,  amikor  egy-egy  
általa  készített  fotó  státusz-szimbó-
lumnak  számított.  S  ha  nem  ismer-
ném  Inkeynek  a film  iránti  olthatat-
lan  vonzódását,  nem is  tudnám  meg-
érteni,  miért  jött  el  a  szakma  pe-
rifériájának  számító  „standfotós-
nak":  állófotósnak,  aminek  még  az  
elnevezése  is  riasztó.  

Mozik  kirakatába  helyezett  rek-
lámfotók  ezek.  S  lehet-e  a  reklám  
egyáltalán  művészet?  Természetesen  
igen,  ha  valaki  olyan  fokon  készíti  
el  mint  Touluse-Lautrec,  vagy  ma-
gyar  vonatkozásban  Pólya  Tibor  és  
Kernstock  Károly.  

így  alkotta  Inkey  Tibor  reklám-
fotóit,  most  már  nem  egy-egy  sze-
replő  jellemét  hangsúlyozva,  hanem  
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Darvas  Iván,  Latinovits  Zoltán  és  Sinkovits  Imre  Révész  György :  Egy  szerelem  három  
éjszakája  című  fi lmjében  

a  szerepek  jellemrajzát  kiemelve,  
egy-egy  film  atmoszférájához  alkal-
mazkodva. 

A  legfontosabb,  amit  In'key  ezen  
a  téren  nyújtani  tudott;  hogy  képei  
nem  megdermedt  pillanatok,  hanem  
a  mozgásnak  egyetlen  fázisát  ki-
emelő,  de  a  mozgás  dinamizmusát  
mindig  magába  foglaló  művek,  me-
lyek  a  cselekvést  megelőző  és  az  
utána  következő  mozdulatot  is  jel-
zik. 

. . .  Ezen  a  kiállításon  megtalálhat-
juk  a  magyar  filmművészet  „hulló  
csillagait",  régi  és  új  filmek  werk,  
jelenet-  és  portréfotóit;  szin»e  több  
évtized  filmtörténete  elevenedik  meg  

művei  nyomán.  Híradás  az  elfelej-
tett,  és  hajdan  sikeres  filmekről,  
azok  készítőiről,  gyakran  olyanok-
ról,  akiknek  emlékét  már  csak  In-
key  Tibor  fényképei  tartják  meg  
nekünk  és  az  utókornak.  De  híradás  
ez  a  máról  i s . . .  a  mának  is.  

Azzal  a  reménnyel  és  jókívánság-
gal  nyitom  meg  ezt  a  kis  házitárla-
tot,  hogy  talán  ez  a  kiállítás  is  rá-
irányítja  a  figyelmet  Inkey  Tibor  
fotóművészetére,  és  a  filmszakma  
törleszt  abból  az  adósságból,  amely-
lyel  neki  és  képeinek  tartozunk.  

(Részlet  Ranódy  László  megnyitó-
jából) 


