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Hippográfia
Hogy a ló milyen régóta áll közel az emberhez, azt mi sem bizonyítja jobban, 

mint például a barlangrajzokon látható lóábrázolások.

Minden kor, a maga szintjén, hasznosította és használta ezt a tetszet�s 

küllem�, rendkívül magas szinten domesztikálható él�lényt. A gyakorlati szük-

ségszer�ség mellett valamiféle atavisztikus vonzódás is egymáshoz kapcsolta 

és végérvényesen összef�zte a használót és kiszolgálóját. Az évezredek alatt 

létrehozott és ránk maradt m�vészeti alkotások is tanúsítják ezt a rendhagyó 

együttm�ködést.

Vegyük mindjárt Pegazus legendáját; a görög mitológia szárnyas lova, Pe-

gazus, patájával fakasztott a sziklából vizet. Ebb�l a felfakadó vízb�l lett aztán 

a múzsák forrása, a HIPPOKRÉNÉ.

A mozgásban lév� ló láberejének csodás dinamikája a forrásfakasztáson túl 

a gondolatok szabad értelmezésének szárnyalásait is el�segíti, és méltán állít 

emléket a mindvégig h�séges, négylábú társnak. Az a túláradó érzelem pedig 

a HIPPOMÁNIA, amit a lószeret� ember ma is, nap mint nap megél szeretett 

lova (lovai) mellett, semmi máshoz nem hasonlítható élményt ad és a felgyor-

sult technikai fejl�dés dacára továbbra is meghatározó kapcsolattal gazdagítja 

azokat, akik id�t, energiát nem kímélve, alázattal szolgálják ezeket az arany-

metszés szabályait testük arányaiban is tükröz�, gyönyör� lényeket.

König Róbert olyan képz�m�vész, aki több aspektusból fi gyeli és tanul-

mányozza a ló etológiáját, mozgását, habitusát. Lótenyészt� is, így tehát ta-

pasztalatait a mindennapokban; istállókban, karámok mellett, lóháton, vagy 

kiegészítésként a budapesti üget�pályán is, sulkyba ülve, tréningmunkában 

ugyancsak hasznosítani tudja. Ezekb�l a megfi gyelésekb�l születnek aztán a 

vázlatok, amelyek továbbfejlesztéséb�l lino- és fametszetek, litográfi ák, rézkar-

cok, de akár gouache-ok, olajképek, aquarellek, s�t (!) impozáns falfestmények 

(secco) készülnek és kuriózumként papírmetszetek is, amelyek több elemb�l, 

hatalmas textilekre nyomtatva, óriás grafi kaként jelennek meg, például szabad-

téri lovasbemutatók háttéreseményeként.

HIPPOGRÁFIA ez, ami karakteresen gazdagítja a képz�m�vész sokoldalú 

munkásságát, hiszen König Róbert a Magyar Képz�m�vészeti Egyetem Grafi ka 

Tanszékének tanára is, s az elmúlt években itt doktorált Organikus dinami-

ka cím� értekezésével, majd rövidesen habilitációját is megszerezte Equus et 

Mundus, azaz A ló és a világ témakörben. Több területen is otthonosan mozog, 

de több olyan tárlata volt már eddig is, ahol kifejezetten és csak a lóval kap-

csolatos megfi gyeléseit, alkotásait osztotta meg a kiállításlátogatókkal. (1993. 
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