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NSZMP Bemutatja:  
Interjú Fazekaș David-al. 

 

Először is szeretnénk gratulálni az első önálló kiállításodhoz, 
hihetetlenül büszkék vagyunk rád. 

Szeretném megköszönni a lehetőséget és a támogatást, amit mindvégig 
kaptam.                         
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Tudjuk, hogy már régóta foglalkozik a művészet ezen ágával, ezért 
kérem, mondja el, mikor és miért kezdett el festeni. 

Mindig is szerettem rajzolni, de két évvel ezelőtt, a főiskola végén 
kezdtem el festeni és felfedezni a saját stílusomat. Addig csupán 
megrendelésre készítettem munkákat. Nem volt bátorságom kifejezni 
az érzéseimet a festészeten keresztül. 

 

Szenvedély vagy szerelem!? 

Biztosan állíthatom, hogy ez őszinte szerelem. Szerelem, mert a 
festészeten keresztül jobban megismerhettem önmagam, közvetíthetek 
egy üzenetet és lehetőséget kaptam arra, hogy ezt megosszam az 
emberekkel. 

 

Információink szerint az első önálló kiállítására idén augusztusban 
került sor Írországban. Ez volt az első kiállítása? 

Részt vettem már néhány helyi kiállításon Romániában, helyi 
fesztiválokon vagy az egyetemen, de ez a kiállítás volt az első önálló 
kiállításom. 

 

Hol és milyen körülmények között zajlott a kiállítás? 

A kiállítás egy ír művészeti fesztivál keretein belül került 
megrendezésre, de lehetőségem volt arra, hogy egy úriember 
alkalmazottja legyek, aki felajánlott egy helyet a szállodájában, ahol 
kiállíthatom a munkáimat és ezáltal ő fedezte a galéria költségeit. 
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Milyen elvárásaid voltak, amikor megnyitottad a kiállítást? 

Nem voltak túl nagy elvárásaim, így nagyon meglepődtem. Mivel 
egyedül voltam itt, nem számítottam hatalmas közönségre, de a siker 
megdöbbentően nagy volt! Ügyfelek, munkatársak, vendégek és 
emberek akikkel idekint kapcsolatot teremtettem, jöttek, pózoltak és 
mindenhova kitették a festményeket. Nem is beszélve a családomról és 
az otthoni barátokról, akiknek óriási köszönettel tartozom minden 
elismerésükért és támogatásukért. A kiállítás megnyitójára nem 
jutottam el, de a szálloda vezetői telefonon kerestek meg, mert 
bombázták őket a hívásokkal, hogy "Ki ez a David?". Szeretjük a 
munkáit", amit még soha nem tapasztaltam, eddig az emberek 
megszokták és szerették a grafikai portréimat. 

 

Meglepődött a sikerén? 

A kiállítás igazi siker volt, a közönséggel való nagyon klassz interakció, a 
pozitív visszajelzések és a felejthetetlen élmény mellett sikerült két 
kiállított művet is eladnom, és néhány megrendeléssel néhány hónapig 
lefoglalom magam. 
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Milyen tervei vannak a jövőre nézve? 

A jövőben folytatni fogom az önarcképgyűjteményt, megpróbálok minél 
több online tartalmat létrehozni, és többet fektetek a marketingbe, a 
reklámba és a márkaépítésbe. A jövőben szeretnék hazajönni, hogy egy 
kisvállalkozást indítsak. Alig várom, hogy minél több virágzó projektben 
dolgozhassunk együtt. 

 

Köszönjük, hogy időt szakított ránk,és már alig várjuk, hogy 
hazaérkezzen,  hogy felállíthassuk a saját művészeti stúdiónkat.:) 
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