
Interjú  Fogarasi  Lászlóné,  Évával  A  Mi  Lapunk  2019.évi  3.
számából:

ECSETELÉS

Többször láttam már korábban Fogarasi Lászlóné Évát, az Adóügyi
Központi  Klub  aktív  nyugdíjasát  a  Mátyás  utcában
kiállításmegnyitókon,  ahol  az  ő  festményei  és/vagy  fotói  is
szerepeltek.  Egyik  jól  sikerült  fényképéért idén két alkalommal is
elismerésben  részesült  –  először  a  NAV,  majd  a  NAV  NYOSZ
fotópályázatán díjazták. 

–  Mikor és hogyan derült ki a tehetséged? 

–  Sablonosnak hangzik, de pici gyerek korom óta rajzolok. Van egy
négy  évvel  idősebb  siket  bátyám,  és  vele  sokszor  csak  rajzokon
keresztül tudtunk és tudunk kommunikálni. Így a rajzolás végigkíséri
az életemet. Szerettem volna keramikus vagy rajztanár lenni, hiszen
ez a kifejezésmód közel áll hozzám, de az élet másképp hozta. Az
iskolában,  munkahelyi  értekezleteken,  továbbképzéseken  állandóan
„firkáltam”,  amit  nem  mindig  néztek  jó  szemmel.  Egy  időben
technikatanárként módomban állt a gyerekekkel többféle technikát
kipróbálni, és ez megelégedettséggel töltött el. Nyugdíjba vonulásom
után  lett  végre  időm,  hogy  komolyabban  kezdjek  el  foglalkozni  a
festészettel. 

–  Melyik festői stílus áll hozzád a legközelebb, vagy ez változó? 

–  Amikor  elkezdtem  férjemmel  együtt  festést  tanulni,  akkori
festőtanáraink a fotórealista és a klasszikus akadémiai festői stílus
felé irányítottak minket. Azóta is ezt a stílust preferálom. Az APEH-
nél,  ill.  NAV-nál  töltött  húsz  év  alatt  kevés  időm  maradt  erre  a
hobbira, ekkor főleg a fotózás került előtérbe, amit tízéves korom
óta művelek. Azonban ekkor jött „divatba” az üvegfestés, így sok volt
kollégám kapott ajándékba a festett üvegeimből. 



– Milyen lehetőségeid voltak eddig festményeid bemutatására? 

– Festményeimből a NAV nyugdíjasoknak meghirdetett „Élethosszig
alkotva” pályázat keretében mutathattam be 3-3 darabot már két
alkalommal  Pasaréten.  Különböző  pályázatokra  küldöm  be  a
festményeimet,  és  ezeken  is  sikereket  érve  el  volt  már  több
csoportos  kiállításon  képem.  Nagy  öröm  volt  számomra,  amikor
meghívásos alapon 2019 februárjában önálló, egy hónapig nyitva tartó
kiállításra kaptam felkérést. Megtiszteltetés továbbá, hogy a NAV
nyugdíjas internetes honlapon is publikálhatom a munkáimat. – Mely
témák érdekelnek leginkább? – Többnyire a saját vagy férjem fotóit
felhasználva  a  kirándulásainkon,  nyaralásainkon  készült
természetfotókat dolgozom fel, de a portré és az életképek festése
is  közel  áll  hozzám.  –  A  fotóiddal  is  szép  sikereket  értél  el.
Beneveztél  már  korábban  is  versenyekre?  –  A  fotózást
gyermekkorom  óta  természetesen  hobbiként  művelem.  Először  az
általános, majd a középiskolában én voltam az osztály fotósa. Most
volt a 45 éves érettségi találkozónk, ahova a többi volt osztálytárs
hozta a régi  fotókat.  Sok olyan volt  köztük,  amire én már nem is
emlékeztem. Későbbi életem során is sok képet csináltam az aktuális,
körülöttem zajló  eseményekről.  Az APEH-NAV különböző fórumain
kiírt  fotópályázatokon  indultam,  és  öt  esetből  négy  alkalommal
kaptam elismerést. 

Gratulálunk a szép sikerekhez, őrizd meg az alkotókedvedet!

Bogschütz,  


