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1955 yılında Macaristan’ın Szekesfehervar şehrinde doğan 
sanatçı, Macaristan Güzel Sanatlar Akademisi’nde lisans 
eğitimini tamamladıktan sonra yine aynı okuldan 1982’de 
yüksek lisans derecesini alarak mezun oldu. 2000’de DLA 
doktora derecesini, 2002 yılında Habil Doktor ünvanını 
alarak Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Sanatsal 
Anatomi, Çizim ve Geometri Bölümü başkanlığına atandı. 
2005 senesinde aynı üniversitenin rektörlük görevine 
getirildi ve 2013 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Ulusal 
ve uluslararası birçok kişisel ve karma sergi gerçekleştirdi. 
König, akademisyen kimliğinin yanı sıra, yaratıcı ve 
deneyci karakteriyle çağdaş sanatta birçok uygulamanın 
öncüsü olmuştur. 1980’lerin başında, bilgisayardan 
yararlanarak dijital formasyonlar yaratması çağdaş 
sanatta bu alanda ilk örneklerdendir. Akabinde gelen “Kale 
Rekonstrüksiyonları” çalışmaları ve eserleri Macaristan’da 
bu dalda yapılan ilk derlemeler olarak kabul edilmektedir. 
“Hareketin Topoğrafyası”, “Gorsium Kazıları” ve “Yüz 
Rekonstrüksiyonları” serileri de sanatsal değerlerinin 
yanı sıra birçok bilimsel çalışmanın temelini oluşturmakta, 
akademik çalışmalara kaynak teşkil etmektedir. König, 
dönemleri içerisinde “Yıkananlar”, “Rüya Şehri”, “Sütunlar” 
ve “Kalıntılar” serileriyle de sanat camiasında ses getirmiş, 
başta Macaristan Cumhurbaşkanlığı Ödülü, Barcsay Ödülü 
ve Munkacsi Ödülü olmak üzere birçok prestijli ödüle layık 
görülmüştür. Sanatçının eserleri; Ludwig Müzesi, Macar 
Milli Sanat Galerisi, Macaristan Dışişleri Bakanlığı ve 
Kogart Çağdaş Sanat Koleksiyonu gibi önemli müze ve 
koleksiyonlarda yer almaktadır. Bölüm başkanlığı görevini 
halen sürdüren König, çalışmalarına Budapeşte’de devam 
etmektedir.

Sanata olan yeteneğinizi ne zaman keşfettiniz? Sanat 
maceranız nasıl başladı?
Diğer bütün çocuklar gibi ben de çok çizen, boyayan 
biriydim. Aileden gelen hem genetik bir durum hem de 
ilham verici bir çevre olduğunu söyleyebilirim. Babam bir 
müzisyendi, görsel sanatlara da oldukça yatkındı. Anne 
tarafımda da aynı şekilde birçok sanatçı var. Abim Robert 
(grafik sanatçısı, 1951-2014) de hep benim yanımda 
çizimler yapardı. Ayrıca dönemin entelektüel çevresi 
de sanatsal gelişime katkı sağlayacak şekilde zengindi: 
Doğduğum ve büyüdüğüm şehir Szekesfehervar’daki 
yerel müze, konserler, sergiler, evimizdeki zengin 
kütüphanemiz ve ailecek sıkça görüştüğümüz sanatçılar, 

yazarlar, düşünürler... Yetenekli olup olmamakla pek 
ilgilenmedim, resim yapmak benim için bir tutku oldu 
hep. Zamanımın önemli bir kısmını resim yaparak 
geçirmek çok doğaldı; yemek yemek, spor yapmak gibi. 
Neyse ki ailem ve çevrem de bu çalışmalarıma sürekli 
destek oldu, teşvik etti.

Bir “Simyacı” gibi anatomi, geometri, antropoloji, 
arkeoloji, topoğrafya, dijital teknoloji, mimarlık vb. 
birçok farklı disiplini bir araya getiriyorsunuz. Bu 
kadar zengin ve birbirinden farklı bir kombinasyon 
nasıl mümkün oluyor?
Sanatçı etrafını çevreleyen dünyayı yansıtır. Bu dünya 
da çok renkli ve çeşitli olduğundan birçok izlenimimizin 
olması çok doğal. Varoluşumuzun en heyecanlı 
kısımlarından bir tanesi bilgidir. Bilgiden kaynaklanan 
sebepler, sonuçlar ve ilişkiler bizi çok zengin bir dünyaya 
götürür. Bilgiyi arama ve ona ulaşma isteği sanırım 
beni yönlendiren ve heyecanlandıran en önemli etken 
olmuştur. Güzel sanatların dili de ayrıca algılarımızı ve 
tecrübelerimizi formüle etmeye çok uygun. 

Yukarıda saydığımız alanların her biri ayrı ayrı 
uzmanlık gerektiriyor. Bütün bu becerilerin tek bir 



kişide toplanması bize günümüzde belki de artık 
çok nadir görülen Rönesans ustalarını hatırlatıyor. 
Rönesans düşünce tarzı size ne kadar yakın?
Aslında Avrupa Rönesansı’yla yakından ilgileniyorum. 
Benim o dönemden aldığım mesaj şudur: Sanatçılar ile 
bilim adamları arasında diyaloğun ötesinde gerçek bir 
iş birliği oluşturulmuştu. Bu sayede iki disiplin zaman 
zaman birleşti, birbirinden etkilendi ve büyük ve önemli 
değişimler, keşifler ortaya çıktı. Zengin ve entelektüel 
tartışma ortamlarında insanların düşüncelerini özgürce 
ortaya koyması, karşı düşünceye merakla ve saygıyla 
yaklaşması büyük gelişmelerin önünü açtı. 

Çağdaş sanatta kendinizi nerede görüyorsunuz?
Bu aslında benim cevap verebileceğim bir soru değil. 
Kendimi konumlandırma ya da tanımlama gibi bir 
düşüncem olmadı hiçbir zaman; sadece bir şekilde 
çağdaş sanatın içindeyim. Sanat çevresinden birçok 
kişiyle sürekli iletişim halindeyim, bu sayede heyecan 
verici işlerin oluşumunu yakından gözlemleyebiliyorum. 
Bugünlerde birçok kişi görsel sanatla uğraşıyor. Net bir 
sistem çizebilmenin veya tarif edebilmenin çok mümkün 
olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, sanatı belirli bir kalıbın 
içerisine sokup değerlendirmeye çalışmak her zaman iyi 
sonuçlar vermeyebilir.

Mekân ve perspektif meseleleriyle uzun süre meşgul 
oldunuz. Neden özellikle bu iki konu?
Mekân kolayca tanımlanabilen bir kavram değil. Sadece 
güzel sanatlarda değil, felsefe, fizik ve psikoloji için de 
bu böyle. Farklı çağlardaki farklı kültürler mekân ve 
perspektif sorularına hep farklı cevaplar bulmuşlardır. 
Bunların çoğu birbiriyle çelişkilidir ve dolayısıyla hep 
farklı şekilde görselleştirilmiştir. Ama yine de hepsi 
kendine göre doğrudur. Bu sorunsalın izini sürmek, 
önceki yorumlama girişimlerini anlamaya çalışmak ve 
yeni ihtimaller formüle etmek benim için heyecan verici 
bir macera.

Perspektif kavramıyla uğraşırken oluşturduğunuz 
geometrik yapılardan (örneğin güneş ışığının yapısını 
analiz ettiğiniz serilerinizde) soyut ve sürrealist 
formlara nasıl ulaştınız? Bu en baştan beri bilinçli 
bir şekilde ulaşmak istediğiniz nokta mıydı, yoksa 
kendiliğinden mi gelişti?
Bir olgu üzerine araştırma ve analiz yapmak birkaç 
evreden oluşur. Örneğin zamanın akışını iki boyutlu 
düzlemde resmetmek istediğimizde çok karmaşık 

bir meseleyle karşı karşıya kalırız. Güneş ışığının 
devamlı ve düzenli hareketi zamanın akışını belirler. 
Bu olguyu tasvir etmek için çok çeşitli yollar vardır, 
ben de bu işlerimde mümkün olduğunca fazla tasvir 
biçimini test etmeye çalıştım. Doğal olarak bu bir 
süreç. Büyük bir titizlikle yaptığım bu özgün grafik 
işler aslında birer çalışma olarak da tanımlanabilir. Bir 
süreçten bahsettiğimize göre, hiçbir şey aynı şekilde 
tekrar edemez, biçimler de değişir. Analiz sürecinde 
gözlemlediğim olgunun bir özelliğine odaklandığımda, 
tasvir olunan biçimler kaçınılmaz bir şekilde 
indirgenerek soyuta dönüşüyor. Bu çalışmalarımı Orbis 
Pictus isimli kitabımda detaylı bir şekilde yayınladım.

Anatomik çalışmalar için kullandığınız mankenler 
önce çeşitli malzemelerden yapılmış rölyeflere 
daha sonra da dijital ve topoğrafyadan ilham alan 
geometrik işlere dönüşüyor. Bu keşfin, yolculuğun 
aşamalarını, süreçlerini bize anlatabilir misiniz?
Aslında bir önceki soruda bunun kısmen cevabını verdim. 
Ek olarak şunu söyleyebilirim: Zaman zaman güzel 
sanatlar metotlarına ait olmayan tasvir yöntemlerinden 
faydalandım. Örneğin “Hareketin Topoğrafyası” serisinde 
haritacılıkta uygulanan tasvir yöntemlerini kullandım. 
Ancak, şunu belirtmem lazım; haritacılık tasvirleri güzel 
sanatlar içerisinden türetilmiştir diyebiliriz. Sanatta 
üretim benim için bir çeşit araştırma yapmaktır. Bu 
üretim sürecinde yeni kültürel, tarihî bağlar, etkileşimler 
keşfederek onlara yeni anlamlar kazandırabiliyorum.

Hayvan ve insan anatomisi üzerine çok zengin 
araştırmalarınız var. Bu sanatınıza nasıl yansıdı? 
Doğal formları incelemek biçimlerin versiyonlarını analiz 
etmek için çok iyi bir fırsattır. Evrimin dinamiklerini 



açıklayabilen farklı yapıların mantığını anlamaya 
çalıştım. Her bir durumda biçimlerin sonsuz versiyonu, 
benzersiz bir oran sistemi ve uyum ortaya çıktı. 
Düşüncelerimi biçimler yoluyla ifade ettiğimden, doğanın 
biçimlerini incelemek bana önemli tecrübeler kattı. 
Bu deneyimlerimin içsel ve kişisel yansımaları sürekli 
eserlerimin içinde olmuştur.

1980’lerin başındaki yağlı boya ve rölyeflerden oluşan 
dijitalizasyon seriniz aynı zamanda çok özgün bir 
buluş. Bilgisayar teknolojisi bugünkü kadar gelişmiş 
değilken, bu özgün seriyi yaratmayı nasıl başardınız? 
Bilgisayar kültürü Macaristan’da ilk kez 1980’lerin 
başında ortaya çıktı. O dönemde sadece birkaç yerde 
bilgisayar vardı ve bunların da çoğu iş yerlerinde ve 
devlet dairelerinde bulunuyordu. Bu ilk bilgisayarlar 
da bugünle kıyaslanmayacak şekilde oldukça basit 
fonksiyonlara ve ilkel işlemcilere sahipti. Bilgisayar 
üzerinde yeni görüntüler yaratmak ilgimi çekti. 
Merkezi Fizik Araştırmaları Enstitüsü’nde çalışan bir 
arkadaşım vardı ve zaman zaman onun iş yerindeki 
bilgisayarını kullanmaya başladım. Dijital görüntünün 
çözünürlüğü ve insan gözünün çalışma mekanizması 
o günlerde merakımı ve ilgimi çekiyordu. Ahşap 
rölyef bir çalışmamın dört farklı yönden fotoğrafını 
çekip bunları bilgisayara aktardım. Neticede ton 
değerlerine dayalı dört farklı seri meydana geldi. 
Bunları yükseklik değerleri gibi referans alarak kendi 
rölyeflerimi oluşturdum. Yani, aynı işin yeni farklı bir 
yorumu biçimlendi. Şu sonuca vardım; gördüğümüz 
şeyi nasıl algıladığımız ve yorumladığımız, ona nereden 
baktığımızla doğrudan alakalı ve ışığın yönüne göre 
değişen, dönüşen bir olgu.

Yeni bir seriye başladığınızda sizi motive eden ya da 
ilham veren şeyler neler? Kişisel merakınızın ve ilgi 
alanınızın kararlarınızdaki rolü ne oluyor?
Kişiselliği yaşamınızdan ayrı tutamazsınız. Hayat 
bir seyahat gibi; bu yolculuk süresince birçok olayla 
karşılaşıyoruz, yeni tecrübeler ve izlenimler ediniyoruz. 
Tecrübelerimi ve izlenimlerimi zamanla işleyerek zengin 
içerik ve konu kaynakları biriktirdim. Bunlar üzerine inşa 
ettiğim güzel sanat faaliyetlerim de deneyimlerimi ve 
anılarımı entelektüel düzeyde özümseyerek onları tekrar 
yaşamamı sağladı. Düşüncelerimi ve hislerimi insanlara 
eserlerim vasıtasıyla aktarabiliyorum. 

Kalelerin yeniden inşasına ilginiz ne zaman başladı? 
Bu seri nasıl ortaya çıktı ve gelişti?

Her çocuk mutlaka kumdan kaleler yapmıştır, ama 
bu ilgi bir süre sonra biter. Benim kalelere olan ilgim 
hiç bitmedi. Kale çok karmaşık, kültürel ve tarihî 
bir olgudur. Tarihî bilincin sembolüdür. Ancak, tam 
anlamıyla bu olguyu anlamak için tarih, sosyoloji, 
arkeoloji, mimari, askerî teknoloji, mekân bilimi ve 
sosyal bilimlerin bulgularına hâkim olmak gerekir. 
Kaleler sadece koruma amacıyla yapılmamıştır, 
aynı zamanda gücü ve caydırıcı etkinliği sembolize 
ederler. Yaklaşık 40 yıl önceydi; ilgi duyup bu konuyu 
araştırmaya başladığımda bu alanla ilgili tek bir 
monografi bulamadım. Kendi araştırmalarımı ve 
derlemelerimi düzenlemeye başladım. Sonrasında 
1998 senesine gelindiğinde 1400 parçadan oluşan bir 
koleksiyon oluşturmuştum. Bir arkeolog arkadaşım 
bunları gördü ve kitap olarak yayınlamamı söyledi. 2001 
senesinde kitap yayınlandı. Bugüne kadar yeni bilgiler 
ve derlemeler ekleyerek devam ettim. Birçok kazıya 
davet edildim ve rekonstrüksiyon çizimleri hazırladım; 
halen de devam ediyorum. Bu alandaki eserlerimi güzel 
sanatlar alanındaki işlerimin önemli bir parçası olarak 
görüyorum.

Katıldığınız kazılarda sizi hayrete düşüren ya da 
beklenmedik bir bulguyla karşılaştınız mı?
Birçok hayret verici olayla karşılaştım, ama en ilginci 
hangisiydi karar vermekte zorlanıyorum. Geçmişin açığa 
çıktığı her araştırma zaten oldukça ilgi çekicidir… Yıllar 
önce Velensefürdö’deki yazlık evimin bahçesinde bir 
su kuyusu açtırmıştım. Bir sürü küçük obje ve seramik 
parçaları çıktı kazarken. Szekesfehervar müzesinin 
yaptığı araştırma neticesinde parçalar Keltlere, Cilalı 
Taş Devri’ne, Orta Bronz Çağ’a ait çıktı. Evimizin olduğu 
yerde eskiden Roma döneminden kalma bir villa olduğu 
ortaya çıktı. Yazları büyükbabamın inşa ettirdiği bu 
yerde geçirdik. Burasını hep bize ait bir ev olarak 
düşünmüştüm, bir başkasının da kendine ait görebileceği 
hiç aklıma gelmemişti. Evimizin altından çıkan bu 
bulgular değişmezlik ve süreklilik üzerine olan fikirlerimi 
biraz değiştirdi. Daha önce tam da burda yaşayanlar 
acaba hangi dilde buraya “bizim evimiz” diyordu diye 
düşüncelere daldım.

Macaristan’daki Perkata kazıları bulgularını 
inceleyerek orjinal yüzler çizdiğiniz “yüz 
rekonstrüksiyonları” projesini geliştirdiniz ve 
yönettiniz. Bu çalışmanın büyük bir bilimsel altyapısı 
olduğu aşikâr, bize bulunan kemiklerden nasıl tekrar 
yüzler yaptığınızı basitçe anlatır mısınız? 



Yüz rekonstrüksiyonları yapmak için anatomi altyapınızın 
olması gerekir. Bu benim üniversitede dersini verdiğim 
uzmanlık konularımdan biri olduğundan deneme 
cesaretinde bulundum. Aslında uzun bir geçmişi 
ve gelenekleri olan bir alan. Kafatasının şekli başın 
görünüşünü belirlediğinden, kafatası üzerinden 
ölmüş insanların nasıl bir kafa ve yüz yapısına sahip 
olduklarıyla ilgili çıkarımlar yapabiliyoruz. Kas bağlantı 
noktalarına göre de kafatasının kas yapısını tekrar 
yapılandırabiliyoruz. Ortalama deri kalınlığını da göz 
önünde bulundurarak olguyu özetliyoruz. Kişinin yaşı 
ve cinsiyeti ise kafatasının incelenmesi neticesinde 
belirleniyor. İnsanların gözlerindeki bakışı, yüzlerindeki 
kırışıklıkları, muhtemel hastalıkların izlerini, beslenme 
şekillerini tahmin edip çizmek çok zordur. Müzeler son 
zamanlarda hiper-real, heykelimsi rekonstrüksiyonlar 
sergiliyorlar. Kendimi insanları diriltmek için yetkili 
görmediğimden grafikleri bu hiper-real işlere göre 
daha etik buluyorum. Çizimler daha ileri düşüncelere ve 
imgelemlere ışık tutan soyutlamalardır ve içine kapanık, 
mesafeli görünümleri ile hâlâ geçmiş insanların 
bilgilerini iletebilmektedir.

Geçmiş, bugün ve gelecek… İşlerinizde zaman 
önemli olgulardan biri, bu zaman düzlemini nasıl 
bağlıyorsunuz ve size ne anlam ifade ediyor?
Aslında var olan sadece şu an, şimdiki zaman. Geçmiş 
hakkındaki bilgimiz az veya çok olabilir, ne kadar bilmek 
istediğimiz imkânlarımıza, isteğimize ve amaçlarımıza 
bağlıdır. Birçok şey bize geçmişi anımsatır, nesneler 
de geçmişin izlerini taşır. Kişinin geçmişle olan ilişkisi 
hangi yaşta olduğuyla da doğru orantılıdır. Mekânlar 
da geçmiş ile ilgili ipuçları verebilir. Geçmiş hakkında 
bildiklerimizi şimdiki zamanda yaşarız, yani aslında 
geçmişimiz şimdiki zamana aittir. Gelecek ise büyük bir 
soru işareti; umutlar, belirsizlikler, arzular dünyası ve 
ciddi bir sorumluluk.

Araştırmacı, deneyci, tutkulu ve cesur sanat 
kişiliğinin ötesinde Frigyes König bizlere ne anlatmak 
istiyor?
Bu çok özel, şahsi bir soru. Tecrübelerimi ve 
düşüncelerimi güzel sanatların benzersiz araçlarıyla 
iletmek istiyorum. Bu anlamda şunu söyleyebilirim ki 
bu dünyadan birçok şey kaybolup yok olup gitti. Bazı 
kültürler sadece sanatları aracılığıyla kendileri hakkında 
izler bıraktılar; bunlara istinaden nasıl yaşadıkları, 
neler yaptıkları, hangi uygarlık seviyesine ulaştıkları 

ve nasıl düşündükleri ile ilgili sonuçlar çıkarabiliyoruz. 
Bu dünyayla ilgili sorularımıza ve meselelerimize iki 
şey cevap verebilir: Din ve bilim; ve bu ikisi her zaman 
birbiriyle uyumlu değil. Belki de sanat bu ikisini bir arada 
harmanlayabilir ya da en azından ikisine birden olanak 
sağlar. Diğer bir deyişle; sezgisellik ile rasyonellik 
arasındaki doğru oranı bulmaya yardım eder.

Sanatta üretim sürecini nasıl tanımlıyorsunuz? Sizin 
yaratıcılığınız matematiksel ve bilimsel bir akıldan mı 
geliyor yoksa duygular ve ilhamlardan mı? 
Hayatım boyunca resim yaptım ve çok nadiren neden 
yaptığımla ilgili şüpheye düştüm. Diğer taraftan işlerimi 
nasıl yaptığımı da nadiren sorguladım. Bu yüzden sanat 
üretimiyle ilgili net sistematik bir şey söyleyemeyeceğim. 
Şurası kesin ki sanat dünyası hep gözlerimin önünde akıp 
geçti. Önemli sanatçılarla temas halinde olmak, hatta 
idolüm olan bazılarını şahsen tanımak, onların işlerine 
şahit olmak çok büyük bir ayrıcalık. Yazılı belgeler de bu 
muhteşem iletişime katkıda bulunan diğer bir etken. Bu 
deneyimler, büyük usta sanatçılarla aynı ortamda var 
olma ve onlarla beraber anılma isteğimi kuvvetlendirdi.

Macaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin 8 yıl 
boyunca rektörlüğünü yaptınız ve şu anda da Sanatsal 
Anatomi, Çizim ve Geometri Bölümü’nün başkanlığını 
yürütüyorsunuz. Bu tür yönetimsel sorumluluklara 
nasıl bakıyorsunuz, sanatçı kişiliğinizi etkiledi mi bu 
görevler?
Önceleri rektör olma gibi bir niyetim yoktu. 
Arkadaşlarımın önerisi ve teşviğiyle aday oldum. 
Rektör olduktan sonra zor bir durumla karşı karşıya 
kaldım. Önceki dönemlerde rektörlük sadece bir temsil 
makamıyken, değişen dünya ile birlikte sadece onurlu 



ve prestijli bir görev olmakla kalmadı, aynı zamanda 
idari ve bürokratik birçok faaliyeti barındıran bir yapıya 
büründü. Dahası Macaristan’daki yüksek öğretim bir 
reform döneminin içerisindeydi. Birçok değişimin olduğu 
bu dönemde iş arkadaşlarımın da desteğiyle öğrencilerin 
gerçekten hissedebileceği anlamlı ve olumlu 
değişiklikler yapmak istedim. Daha önce yapmadığım 
bir şey olduğu için önemli tecrübeler edindiğimi 
söyleyebilirim. İş arkadaşlarımın uyumlu ve önemli 
destekleri sayesinde rektörlük görevim boyunca derslere 
girmeye de eserler üretmeye de devam ettim, hiçbir 
zaman ara vermedim. Bu aslında idarî ve bürokratik 
işlerden bunaldığımda kaçtığım bir sığınak oldu. 

Yoğun araştırmalarınız ve sanatsal faaliyetlerinizle 
birlikte genç sanatçı adaylarıyla bir arada olduğunuz 
akademisyenlik nasıl bir şey sizin için? Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Yönettiğim bölüm üniversitenin geleneksel kısmına 
ait bir bölüm. Böylesine eski moda bir dersin bugünkü 
modern dünyada yeri olup olmadığı sürekli tartışılmıştır. 
Genellikle de çıkan sonuç evet olmuştur; çünkü bu metot 
birçok kişi için önemli bir bilgi sistemini aktarmaktadır. 
Çizimin amacı planlama ve düşünme gücüne hizmet 
etmektir. Soyutlama becerilerini ve görsel kültürü 
geliştirir. Kuşakların sahip olduğu temel bilgiler aynı 
olmadığından, doğal olarak öğrettiğimiz materyaller ve 
uyguladığımız metodoloji sürekli değişir. Ayrıca dönem 
dönem otopsi veya yüz rekonstrüksiyonları gibi ders 
sonrası aktivite ve projelerle de öğrencilerin gelişimlerini 
güçlendirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin ilgisinden 
oldukça memnunum, bütün atölye çalışmalarımız dolu 
bir katılımla geçiyor.

Sanatsal becerileri geliştirmede akademik eğitimin 
yeterliliği ve hatta gerekliliği tartışılan bir konu. Bu 
konuda sizin düşünceleriniz neler?
Güzel sanatlar kavramı 21. yüzyılda oldukça genişledi. 
Başarıya ulaşmış, önemli ve değerli eserler yaratmış 
birçok otodidakt sanatçı var. Doğal olarak, kendisini 
sanatçı kabul eden herkes eğitimin gerekliliğine 
inanmayabilir. Hatta eğitimin sınırlayıcı, özgürlüğü 
kısıtlayıcı olduğunu da düşünebilir. Ancak kendi 
üniversitemizdeki eğitimle ilgili şöyle bir bilgi verebilirim 
size: Biz hiçbir yaklaşımı, akımı ya da trendi empoze 
etmiyoruz. Öğrencilerimiz istediği bölüm, alan ve hocayı 
seçebiliyor. Üniversite bilgiye ulaşmak için zengin 
kütüphane, koleksiyon, burs gibi altyapıları sağlayan 

yerdir. Öğrenciye öğretilmez, öğrenci kendisi öğrenir; bu 
tamamen kişisel bir süreçtir. 

Sanatseverler “Simyacı” sergisinde sanat hayatınızın 
kapsamlı bir yansıması ile buluşacak. Türkiye’deki 
bu ilk serginizle ilgili ne düşünüyorsunuz, heyecanlı 
mısınız? 
Böylesi güzel bir sergi olanağı bulduğum için çok 
mutluyum. Başta Güler Sanat ekibi olmak üzere katkıda 
bulunan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye’ye ilk 
kez bu sene geldim ve çok etkilendim. Ülkenin zengin 
geçmişi ve tarihinin yanı sıra güzel sanatlara artan 
bir ilginin olduğunu gördüm. Neredeyse bütün sanat 
hayatımı kapsayan eserlerimin böylesi güzel bir 
organizasyonda sergilenecek olması büyük bir onur 
benim için. 

Sanat dışında vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız ya 
da uğraşınız var mı?
Doğa yürüyüşleri, bisiklet ve evimizin bahçe işleri. 

Başka bir ülke veya şehre yerleşmeniz gerekse 
nerede yaşamak isterdiniz? Neden?
Zorunlu olmadıkça Budapeşte’den başka bir yerde 
yaşamak istemem. Harika bir şehir ve işim dolayısıyla 
da buraya bağlıyım. Haftasonlarını da Budapeşte’ye 
45 km uzaklıkta, Velense Gölü yakınlarındaki evimde 
geçiriyorum. Bu iki yere gerçekten çok bağlıyım.

Frigyes König’in en sevdiği:

Yemek: Deniz balıkları
Şehir: Budapeşte
Film: Fellini Satyricon
Mevsim: Bütün mevsimler
Renk: Bütün renk tayfları


