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Beszélgetés König Róbert grafikusmûvésszel

König Róbert fametszete, X2

König Róbert nevét és alkotásait nem csupán
Körünkben, hanem országszerte és külföldön is sokan
ismerik.
Elég nagy szünetet tartottam a Megkérdeztük rovat sorozatában, ezért most külön örülök, hogy régi
kedvelt mûvészeti vezetõnket és egyben újdonsült
KBK elnökünket faggathatom.
- Kedves Robi! Tudtommal a hetvenes évek közepén
végeztél a Képzõmûvészeti Fõiskola grafika tanszékén. Honnan az indíttatás, tehetséged mikor kezdett
nyiladozni?
- Hogy mikor kezdett nyiladozni, azt nem tudom, viszont azt igen, hogy három éves korom óta rendszeresen rajzolok s amióta értelmesen gondolkodom,
mindig erre a hivatásra készültem. Lényegében
mindez tizenkét-tizenhárom éves koromban
tudatosodott. Eb- ben az otthoni környezet is sokat
segített.
- Miért éppen grafikus lettél? Kisgrafikai tevékenységed hogyan illeszkedik alkotói tevékenységedbe?
- Szerintem ez alkati kérdés, ezért ebben feltétlenül
közrejátszott az erõs rajzkészség és az elbeszélõ kifejezésmód igénye. A kisgrafikai tevékenység az alkotó
munkának szerves része, ezek nagyon sok nagygrafikai
munkám elõtanulmányaiként születnek Az ex libris
számomra különösen kedvelt mûfaj, hiszen a kontaktus-teremtés a megrendelõvel itt a legközvetlenebb.
- Melyik a hozzád legközelebb álló grafikai eljárás?
- Valamennyi klasszikus technikai eljárást szívesen
mûvelem, de hozzám a fametszet készítése áll a legközelebb.
- Miként tettél szert közismerten magas technikai
felkészültségedre?
- Egyrészt a fõiskolán kitûnõ mestereim voltak, mint
Raszler Károly és Rozanits Tibor, másrészt a mûfaj
szépségének vonzása késztetett sok munkára és nagy
szorgalomra. Sokat segített még a grafikai tanszék jó
felszereltsége és miliõje.
- Ha nem mûvész lennél, gyûjtenél-e ex librist?
Miként tennéd? Cserélnél-e?

- Bizonyosan gyûjtenék és cserélnék , sõt, eredeti
f u n k c i ó j á n a k m e g fe l e l õ e n s o k k ö n y ve m b e
ragasztanék is. Az ex libris a grafikagyûjtésnek olyan
formája, amely lehetõséget ad komoly kultúrtörténeti
jelentõségû gyûjtemények kialakítására, emellett az
emberi kap- csolatok és tartalmas társasági
összejövetelek gyakor- lására is.
- Megtennéd-e, hogy felsorolod az eddigi kiállításaidat?
- Itthon és külföldön egyaránt sok kiállításom volt,
és sok csoportos kiállításon és pályázaton is részt veszek. Valamennyit fontosnak érzem, hiszen a mû csak a
közönséggel együtt él. Viszont a felsorolásra e riport
terjedelme nem ad lehetõséget.
- A fentiek alapján kérdezem, hogy mint a Képzõmûvészeti Egyetem adjunktusának (aki jelenleg már
doktorandusz), mit jelent számodra a tanítás?
- A grafikai tanszéken a mûhelyszellem erõs, ami a
hallgatókkal a kontaktusteremtést is segíti. Ez azért
fontos, mert valamennyi növendékkel személyre szabott program szerint foglalkozom. A tanítást az alkotótevékenység részének érzem és a kettõt szétválasztani
nem tudom.
- Láthattuk az Iskolateremtõ mesterek sorozatod
szép portréit. Szívügyed volt-e a megörökítésük?
- Igen, valóban szívügyem volt, hiszen ebben az
intézményben éltem le az életem nagyobbik részét.
Különösen megrendítõ élmény volt azoknak a mestereknek a portréját elkészítenem, akiket személyesen
ismertem: Barcsay, Domanovszky, Somogyi, Bernáth
Aurél és Varga Nándor Lajos.
- Szívesen illusztrálsz-e? Gondolok a Dort drumt
an der Donau és a Hullámzó vizeken kereszt címû
mappáidra.
. - Szívesen illusztrálok. Viszont az imént említett két
mappa nem illusztráció. Az elsõ a magyarországi németség történetét, kultúráját dolgozza fel huszonkét
lapban, amely a millecentenáriumra készült. A másik
mappa a millenniumra jelent meg, tizenkét lapból áll
és szerves egységet alkot Nagy Gáspár tizenkét részes
versciklusával, de mindkét mû önálló. A téma közös: a
pannon kultúrörökség egyetemessége.
- Közismert a lovakhoz való nagy kötõdésed. Kérlek, beszélj errõl, Szenttamásról és az ottani falfestményeidrõl.
-Lovakkal mintegy harmincegy éve rendszeresen
foglalkozom, lovagolok, hajtok és tenyésztek. A lovaskultúra több ezer éve az egyetemes kultúra szerves
része. Itt utalhatok az ókori quadriga-versenyekre,
amelyeknek fontos kultikus jelentõsége és szerepe
volt. (Négy világtáj, négy évszak, az élet körforgása.) De
a mûvészet területén maradva: a ló számos irodalmi,
zenei és képzõmûvészeti alkotás ihletõje. Készülõ diszszertációmnak is a ló dinamikája, mozgásának ritmusa
lesz a témája. Szenttamáson a volt Almásy kastély mellett mûködik az Európa-hírû angol telivér ménes. Ez az
oázis az Alföld közepén számomra állandó alkotótelep
és meditációs objektum. Az utóbbi években itt nyílt
lehetõség arra, hogy a kastély felújítás alatt lévõ termeibe seccokat készítsek, így murális munkásságom
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Galériában rendezték meg bemutatkozó kiállításukat,
amelyen az egyesület húsz mûvésze állította ki alkotásait. A
megjelenteket Debrecen Város Önkormányzata Kulturális
Bizottságának elnöke, Dr. Mazsu János köszöntötte, majd Sz.
Kürti Katalin mûvészettörténész nyitotta meg a tárlatot.
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A Galéria mindkét kiállításán a helyiségeket Hídvégi Mária
kézmûves munkái díszítették; ez utóbbin pedig Farkas
Dávid és Ligeti Péter népi hangszeres zenével tették még
hangulatosabbá és élvezetesebbé az alkalmat.

Budapest X. kerületében a Pataki Mûvelõdési Központban június 8-án millenniumi képzõmûvészeti kiállítás nyílt. A
tárlaton a Kõbányai Képzõ- és Iparmûvészek Egyesületének
25 tagja szerepelt. A sok nívós festmény, szobor, fotó és
textília mellett a kisgrafikát Kõhegyi Gyula történelmi tárgyú alkotásai méltó színvonalon képviselték.
Nem a kisgrafikával kapcsolatos, de mivel gyûjtése ahhoz
hasonlóan nagy népszerûségnek örvend, felhívjuk a figyelmet az Iparmûvészeti Múzeum egy újabb kiállítására, amelynek a címe: Párizsi anzix 1900. A júniusban megnyílt és szeptember l6.-áig látogatható kiállításon képeslapok és dokumentumok láthatók a l9. század végét jelzõ, jelentõs magyar
sikerrel járó világeseményrõl. A látványos tárlat megrendezése tagtársunk, dr. Horváth Hilda mûvészettörténész immár
sokadik érdeme.
Budapesten a Károly körúti Passage galériában július
folyamán volt látható Olexa József grafikusmûvész kiállítása.
Egyesületünk tagja ez alkalommal kis- és nagyméretû, igen
magas színvonalú olajfestményeket mutatott be, de egy
mappában megcsodálhatták a látogatók nagyméretû rézkarcainak impozáns sorozatát is. A mûvésznek egy másik kiállítása is nyílt a Budapesti Hilton Dominikánus Kerengõjében,
ez július 28.-tól szeptember l4.-ig volt megtekinthetõ A címe:
Nemes angol tájak, amelyet Berta Tibor szépíró nyitott meg,
Schellenberg Matthew és Caroline zenei közremûködésével.
Szép kiállítások sorát rendezte meg az idei nyáron is
Balatonlellén a Kapoli Múzeum és Galéria. Június 23.-án a
Németh Imre Lajos grafikus-festõmûvész alkotásaiból megrendezett tárlatot nyitotta meg Szûcs László, Balatonlelle
város polgármestere, a mûvészt pedig a galéria vezetõje,
Ligeti Gábor mutatta be a megjelenteknek. Zenei közremûködõként Istvánfi Yvett szép régi népdalokat énekelt.
Július 21.-én ugyanitt Kádár Katalin festõ- és grafikusmûvész alkotásaiból láthatott szép válogatást a megjelent
népes közönség. Az 1972 óta rendszeresen kiállító, sokoldalú
mûvész ezúttal is többféle mûfajban, különféle technikákkal
készült alkotásokat mutatott be: tus- és ceruzarajzokat, szitanyomatú és vegyes technikájú képeket, egyszínû és színes
rézkarcokat, akvarelleket.

Németh Imre Lajos rézkarca, C3
Helyesbítés: elõzõ számunk Hírek rovatában (l5.-ik old.)
az elsõ, maratoni hosszúságú mondat két hibával, illetve
elírással jelent meg, amelyet ezúton korrigálunk. A mondat helyesen így hangzik: "Leporellószerûen hajtogatott,
három lapos, színes reprodukciókkal nyomtatott meghívó invitálta az érdeklõdõket az egykori kõszegi katonaiskola Hunyadi Mátyás Baráti Köre nevében a Három
vitéz szegénylegény címû, a budapesti Parlament Kávéház Galériája 2001. Május 7-ikén megnyílt kiállítására".
Valamennyi érintett, a kiállítók és olvasóink szíves
elnézését kérjük.

K Ö N Y V E S P O L C
EX LIBRIS - BUCHEIGNERZEICHEN - KLEINGRAFIK
(A Svájci Exlibris Club évkönyve, Nr. 41-2001.)
A svájci gyûjtõk újabb évkönyve 68 oldal terjedelemmel,
az évek óta megszokott igényes külalakkal jelent meg. Sok
illusztráció mellett egy eredeti ex librist is tartalmaz: Oswald
Hennig P7/2 technikával készült lapját.
Elsõ cikküket dr. Roland Scotti írta, a Brücke
mûvészcsoport egykori tagja, Ernst Ludwig Kirchner (18801938) ex libriseirõl esik szó az írásban. Ezekbõl 14-et képben
is bemutatnak. Kirchner 19 lapból álló kisgrafikai alkotásjegyzéke ugyancsak megtalálható a kiadványban. Ezt kedves
lipcsei barátunk, Horst Gebauer állította össze.

A továbbiakban a Davos városában készült ex librisekrõl,
valamint az alpesi világot ábrázoló ilyen lapokról közölnek
cikket. Igen érdekes Brigitte Fuchs írása, melyben ismerteti
azokat az exlibris-csereajánlatokat tartalmazó leveleket,
amelyek a század elejérõl származnak, és egy neves svájci
gyûjtõ hagyatékából kerültek árverés útján a szerzõhöz. A
csereanyagot kísérõ levelek udvarias (néha több nyelven is
történt) megfogalmazása ma is idõszerû tanulsággal szolgál.
Soós Imre

