DélHír portál - Zentai fiatal művész hívja fel a figyelmet a gyermekbántalmazásokra - Projektumához tárgy
Közzétette: Terhes Tamás
2016. augusztus 28. vasárnap, 08:00

Egy tehetséges zentai fiatalember a maga nemében rendhagyó m?vészeti projektummal
szándékozza felhívni a közvélemény figyelmét a gyermekek bántalmazására, a pedofíliára és a
gyerekek mind gyakoribb elrablására. Hasonló témákkal a közelmúltban is foglalkoztunk
portálunkon.
Nagy Abonyi Dávid, m?vésznevén Davie, egy plakáton kérte fel a zentaiakat, hogy lehet?leg
minél több játékbabával járuljanak hozzá m?vészi installációjának elkészítéséhez. A szintén
ebben a témában futó fotósorozatához a kezdetekben két Barbie babát szándékozott
felhasználni.
„Az egész projektumra azzal a mondattal indítottam el, hogy kétpercenként elt?nik egy gyermek
Európában, s az érdekl?d?ket csatlakozásra buzdítottam, illetve arra, hogy segítsenek a
m?vészeti projektumom megvalósításában” – nyilatkozta Davie.
A babákat egyébként egyfajta er?s szimbólumként igyekszik felhasználni, mert lényegében a
gyermekeket bántalmazó, elraboló beteg emberek a kisfiúkat és a kislányokat is játékszerként
használják. A m?vész a Játékszer cím? installációjához nagyon sok babát szeretne beszerezni
(állandó adomány jellegel), hogy minél nagyobb legyen a hatása, s lényegében ezek
beszerzésének menetét?l is függ, hogy mikor mutatja be az alkotását. A tárlatot
szül?városában, Zentán szervezi meg.
A fiatal fotóm?vésznek Zentán az idén januárban volt az els? kiállítása, majd pedig
Magyarkanizsán is bemutatta az alkotásait, s remélhet?leg Horvátországban, majd pedig
Óbecsén is sikerül kiállítani a képeit.
Davi egyébként 5-6 évesen, nagyszüleinél talált rá egy régi sminkes asztalra, amelyekben régi
ruhadarabokat is talált, s akkoriban ez jelentett számára egyfajta menedéket. Ez a sminkes
asztal a kés?bbiekben bábszínházzá alakult át.
Ahogy viszont az évek múltak, ? is komolyodni kezdett, a kezébe került egy fényképez?gép is, s
családi házuk dekorációt kezdte el fotózni, s már akkor er?vel és motivációval vágott neki az
egésznek. Kamaszkorában elkezdett novellákat és saját színdarabokat írni, az általános
iskolában pedig különböz? fotóversenyeket is megnyert. A kés?bbiekben egy komolyabb géppel
barátait fotózta, s elkezdett m?vészi installációk készítésével és performance-m?vészettel is
foglalkozni. Nem is olyan rég a Középiskolások Szín- és Filmm?vészeti Vetélked?jén díjat nyert
a saját rendezés? darabjával is.
A jelenlegi projektuma kapcsán Davie elmesélte azt is, hogy fel szeretné venni a kapcsolatot a
közelmúltban brutálisan meggyilkolt Tijana Juri? édesapjával is, s azt szeretné, hogy ? nyissa
meg ezt a kiállítást, s meséljen az alapítványáról, s arról, hogy a témát illet?en milyen
változásokat ért el az országban.
Mindazok a m?vészetpártoló polgárok, akik babák adományázásával hozzá szeretnének járulni
Davie
projektumához,
a
+381/627-743-47-es
mobilszámon,
vagy
pedig
az
artistdavie@gmail.com e-mail-címen vehetik fel a kapcsolatot a m?vésszel.
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