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NSZMP Prezintă:  

Interviu cu David Fazekaș 

 

În primul rând, dorim să vă felicităm pentru prima expoziție 
personală, suntem incredibil de mândri de dumneavoastră. 

Vreau să vă mulțumesc pentru ocazie și susținerea pe care mi-ați oferit-
o tot timpul acesta.   
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Știm că sunteți implicat în această ramură a artei de mult timp, așa că 
vă rugăm să ne spuneți când și de ce ați început să pictați. 

Mereu mi-a plăcut să desenez, dar am început să pictez și să îmi 
descopăr stilul în urmă cu doi ani, la sfârșitul facultății. Până atunci 
onoram lucrări la comandă. Nu am avut curajul necesar să exprim ceea 
ce am simțit prin pictură. 

 

Pasiune sau dragoste!? 

Pot spune cu tărie că e dragoste cu adevărat. Dragoste pentru că prin 
pictura am reușit să mă cunosc mai bine, să transmit un mesaj și să am 
ocazia să îl împart cu oamenii. 

 

Conform informațiilor noastre, prima dvs. expoziție personală a avut 
loc în Irlanda în luna August al acestui an. Aceasta a fost prima 
expoziție a dumneavoastră? 

Am mai participat la câteva expoziții locale în România, expoziții in 
cadrul festivalelor locale sau ale facultății dar această expoziție a fost 
prima expoziție personală. 

 

Unde a avut loc expoziția și în ce condiții? 

Expoziția a avut loc tot în cadrul unui festival de artă Irlandez, dar am 
ocazia să fiu angajatul unui domn care mi-a oferit un spațiu în hotelul 
lui pentru a-mi expune lucrările, acesta acoperindu-mi costurile galeriei. 
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Care au fost așteptările dumneavoastră când ați deschis expoziția? 

Nu am avut foarte multe așteptări, de aceea am fost mai mult decât 
surprins. Fiind singur aici, nu mă așteptam să am un public foarte mare, 
dar impactul lucrărilor a fost șocant de mare! Clienții, colegii de lucru, 
oaspeții și oamenii cu care am creat legături au venit, au pozat și au 
publicat picturile peste tot. Să nu mai spun de familia și prietenii de 
acasă, cărora le mulțumesc enorm pentru toată aprecierea și suportul. 
Eu nu am reușit să ajung la deschiderea expoziției, dar am fost 
contactat telefonic de către managerii hotelului pentru că au fost 
bombardați de apeluri cu întrebarea “ Cine e acest David ? Îi iubim 
lucrările”, lucru pe care nu l-am mai trăit, până acum oamenii erau 
obișnuiți și le plăceau portretele grafice. 

 

Sunteți surprins de succesul dumneavoastră? 

Expoziția a fost un adevărat succes, pe lângă interacțiunea foarte faină 
cu publicul, feedback pozitiv și o experiență de neuitat, am reușit și să 
vând două din lucrările expuse și cu câteva comenzi care să mă țină in 
priză câteva luni. 
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Care sunt planurile pe viitor? 

Pe viitor voi continua cu colecția de autoportrete, voi încerca să creez 
cât mai mult conținut online și să investesc mai mult pe marketing, 
publicitate si branding. Iar pe viitor mi-ar plăcea să mă întorc acasă 
pentru o mică afacere tot în domeniu. Abia aștept să colaborăm pe cât 
mai multe planuri care vor prospera. 

 

Vă mulțumim pentru timpul acordat și așteptăm cu nerăbdare să vă 
primim acasă, vă vom amenaja propriul studio de artă :) 
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