
Tavasszal néhány társammal Nepálba utaztunk, és 
megtettük a Himalájában az Annapurna körutat. 
Ez az ősi ösvény az Annapurna régió szent hegye, a 
Machapuchare (6993 m) körül kanyarog. Közel 300 
km-t gyalogoltunk 15 napon keresztül vadregényes 
tájakon, ősi falvak között, dacolva hideggel és me-
leggel, esővel és széllel, magassági betegséggel és az 
egyszerű körülményekkel. Átkeltünk a Thorung La- 
hágón (5416 m) melyet akkor szokatlanul magas hó 
fedett. Jártunk a Katmandu-völgy királyi városaiban, 
és Lumbiniben , Buddha születési helyén. Csodáltuk 
az ősi templomokat, elvegyültünk a piacok kavargó 
forgatagában, ettünk a helyiekkel, láttunk gurukat 
és szerzeteseket, de mindenekelőtt csodálatos em-
berekkel ismerkedtünk össze!

Önvallomás.
„Hiszem, hogy származásunktól függetlenül felelősek va-
gyunk azért a közösségért, amelyben élünk.
Festőművészként az élet feladatul, illetve lehetőségként 
adta számomra, hogy a roma népcsoport megismerésére, 
múltjuk, jelenük és a bennünk rejlő lehetőségek ku-
tatására is ösztönözzek.
Múltunk értékeit, a közösség életét dokumentáló jelleggel 
mutatom be alkotásaimmal, viszont azzal a különösen 
fontos ténnyel szembesülnünk kell, hogy gyorsan vál-
tozó, modern korban élünk. Kultúránk intézményesülő 
fejlesztése, e körben mindent átható roma reformkor 
elengedhetetlen fontosságúvá vált, hiszen a régi, lassan 
kihalófélben lévő kultúránk, emlékezéstudatunk már 
nem képes a mindennapi életben az elvárásoknak meg-
feleltetni népcsoportunkat.”

A művész tehetsége mellett kiváló készségeket szer-
zett, munkáit szemlélve elsősorban bravúros rajz-
tudása szembeötlő. A rajztudás azonban lehet öncélú, 
ha maga a mű nem telítődik mély és többrétegű 
tartalommal, ha nem képes aktuális és progresszív 
üzenet közvetítésére. Fatime művei egyszerre na-
gyon rafináltan és ugyanakkor teljesen spontán  
módon előadottak, remekül ötvözik a klasszikus sza-
badkézi rajzi, a kollázsszerű és a dekoratív, már-már 
dizájn elemeket. Műveiben feloldódik a klasszikus 
dilemma: műtárgy-e a dúc, vagy csak egy közbülső 
elem a műalkotás megszületésének folyamatában. 
Nagyméretű, színes hidegtű dúcai önálló művekként 
szerepelnek, tárgyakká válnak, kilépve ily módon a 
klasszikus grafika négyszögletes, üveg mögé zárt ka-
lodájából. E körbevágott műanyag dúcok ráadásul 
gyakran más anyagokkal és tárgyakkal lépnek viszony-
ba, térbe kerülnek, más dimenzióba emelve ezáltal  a 
grafika fogalmát. 
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