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A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület (FISE) 

közhasznúsági beszámolója a 2007. évi munkájáról 

 

A közhasznú Tevékenység Tartalmi Beszámolója 

 

A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesületet az elnök vezeti, munkáját segíti a 

nyolctagú vezetıség, akik az egyes ágak képviselıi (társadalmi munkában, 

tiszteletdíj nélkül). Alkalmazottja nincs az Egyesületnek. A FISE galériája és az iroda 

önkormányzati tulajdon, bérleti díj ellenében használjuk. Információs bázisként 

mőködünk, felkutatjuk a pályázati lehetıségeket. Rendszeres elektronikus 

körlevelünkben tájékoztatjuk a tagságot a különbözı pályázatokról, galériánk 

kiállításairól és egyéb információt szolgáltatunk. Szoros kapcsolatot tartunk az 

Iparmővészeti Egyetemmel, iparmővészeti és képzımővészeti szövetségekkel és 

más társmővészeti egyesőtekkel. Vállaljuk társadalmi munkában, más 

társintézmények kiállítási anyagának győjtését, fogadását. Az év során 

közremőködött a mővészeti díjak oda ítélésében, egyéni és csoportos kiállítások 

rendezésében és hozzájárulást biztosítani részben pályázati forrásokból. 

 

FISE GALÉRIA,  BELVÁROS LIPÓTVÁROS, Kálmán Imre u.16. 

 

Vállalt szakmai feladatunk: 

A galéria 14 éve mőködik folyamatosan, és ad lehetıséget a fiatalok és 

társszervezeteink kiállításainak a bemutatására. 

Az egyetemek elvégzésével a pályakezdés, az elsı kiállítások a FISE 

szervezésében segítségével történik, az iparmővészet minden szakmáját 

reprezentáljuk. Taglétszámunk folyamatosan növekszik jelenleg majd 400 

mővészkolléga választott minket a tagságával. A szervezetünk Országos hatókörő 

egyesület, Magyarországon hét megyében van a tagunk, és programunk. 
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Kulturális tevékenység: 

A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület 2008. éves kiállítási programja számos 

Európai kapcsolat építésére folytatására és kiállításcserére adott alkalmat, 

lehetıséget. 

 

A neves eseményekre valamint a mőalkotások és a látogatok megtisztelésére, 

felújítási munkákat és a galériát, mint funkcionális egysége újraszerveztük. 

Így a térszervezés kapcsán - mobil falak lehetıségének a kihasználásával új és több 

felületeket és bıvített szakmai tereket kaptunk, a felújítás része volt a festés -

mázolás és a mellékhelyiség felújítása is. A nagyobb részt társadalmi munkában 

történt elıkészületek adtak lehetıséget az immár nagy terjedelmő és nagyobb 

mérető kiállítások bemutatására is. 

 

I. Az Egyesület vezetısége 

A vezetıség tagjai: 

- Ágoston István 

- Fabó Attila 

- Herwerth Monika 

- Kecskés Krisztina 

- Koleszár Ferenc  

- Mascher Róbert 

- Páger Bernadett 

- Varga Viktória 

A vezetıségi tagok mindnyájan elismert, aktívan dolgozó iparmővészek, akik egy-

egy szakmai területet képviselnek a testületben. A FISE munkáját jól ismerik, mivel 

több éve tagok az egyesületben.  

 

Az elnökség munkáját segíti még Kránitz Tibor, aki a galéria vezetıje, és Cseh 

Borbála kurátor. A FISE a továbbiakban sem foglalkoztat fizetett alkalmazottat. A 

könyvelésre és a jogi tanácsadásra külsıs szakembereket kértünk fel.  

 

2007. évben ünnepeltük 25 éves évfordulónkat ugyanis a FIS 1982-ben alakult meg, 

mint a Mővészeti Alap ifjúsági szervezete. Folyamatos munkánk mellett, többféle 

módon is meg emlékeztünk az évfordulóról:  
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FISE 25 - Prizma kiállítás-sorozat 

A FISE 25 éves évfordulója alkalmából rendeztünk PRIZMA néven szakonként öt 

csoportos kiállítást galériánkban. A 11 hagyományos kiállítás mellett, ezeken 

legjobbjaink vonultak fel. Minden tárlat a szokásosnál is több figyelemmel készült, a 

szakok kitettek magunkért. A vezetıség adott tagjai voltak a projektek felelısei, s 

csak a technikai bonyolításhoz vettünk igénybe külsıs segítséget.  

 

Szilikát  - FISE 25. - PRIZMA március 6.     

Textil  - FISE 25. - PRIZMA április 17. 

Ötvös - FISE 25. - PRIZMA május 8.  

Design és Interior Design  - FISE 25. - PRIZMA október 2.  

(A Design Héten programsorozat részeként) 

Vizuális kommunikáció - FISE 25. - PRIZMA november 20. 

 

Elsıdleges feladatunk minél több ifjú alkotót bemutatkozási lehetıséghez juttatni, így 

2007-ben a következı kiállításokat láthatták 3-3 héten át vendégeink.  

 

Szalontai Ábel és Rajcsányi Artúr fotómővészek január 18. 

Fresh FIShEs – új divattervezı tagok február 14. 

Virág Timi – napelemes játék bemutatója március 27. 

Lajosi Dóra, Müller Rita  textiltervezık május 29.-Juni.-16. 

Magyar Elektrografikusok Kiállítása július 10. 

Aradi Grafikusok vendégkiállítása  július 24. 

Lipovszky - Drescher Mária illusztrációs munkái augusztus 28.  

Tóth Aliz grafikusmővész szeptember 11. 

Koleszár Ferenc - Kerámia-képek október 18.  

(Festészet Napja hivatalos programja) 

Budai Enikı fotómővész november 6. 

FISE Téli Tárlata december 11. 

 

FISE „ a huszonötödik év” címő kiállítás 

Az OKM támogatásának is köszönhetıen nagy reprezentatív kiállításunkat is meg 

tudtuk valósítani a Vendéglátóipari Múzeumban, mely mint a Design Hét 

rendezvénysorozat része, nagy látogatottságnak és széles sajtónyilvánosságnak 
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örvendett. Beszámolt róla a Duna TV Kikötı, az RTL Klub Ötletház címő mősora, de 

az Echo TV és a fiataloknak szóló VIVA TV is közölt képes beszámolót a tárlatról. 

 

Külkapcsolataink 

2007-ben holland és német meghívásnak tehettünk eleget. Nagysikerő 

rendezvényeket bonyolítottunk le: Gouda-ba keramikusainkat hívták meg, 

Zechdenikben pedig a Szövetséggel közös anyagot mutattunk be. Ebben az évben új 

kapcsolatok indítására is volt lehetıségünk. İsszel a krakkói Galéria BB-be volt 

hivatalos a FISE. Erre a tárlatra tematikusan, a hal motívummal készültek alkotóink.  

 

Az év során öt alkalommal voltunk jelen leszünk a WAMP-on (Vasárnapi Mővészeti 

Piac), ahol ugyan nem árulunk, de népszerősítjük az Egyesületet, a Galéria aktuális 

kiállításait, tehát a tagságunkat.  

 

Terveink között szerepel belga és cseh kapcsolat erısítése, de nyitottak vagyunk 

minden megkeresésre és magunk is tevékenyen kutatjuk az együttmőködés 

lehetıségeit. Célunk, hogy a jövıben hosszú távú együttmőködési szerzıdéseket 

köthessünk és több országgal közös programokat alakíthassunk ki. 

 

Miközben folytattuk a tılünk megszokott és elvárt szakmai munkát, Egyesületünk új 

vezetése elektronikus alapra helyezve végezete munkáját. Átláthatóbb 

tagnyilvántartási és híráramlási rendszerünk kiállta a próbát, s szerzıdéses alkalmi 

segítıkkel a korábbi állandó alkalmazottnál gazdaságosabban oldjuk meg az 

ügyviteli, szervezési feladatokat is. Ennek tudható be, hogy személyi juttatásra, 

munkaadóra nem kellett költenünk, helyettük a szolgáltatási kiadások emelkedtek, 

pl.: könyvelés, ügyvitel, terem felügyelet. 

 

Reményeink szerint a 2008-as évben még jobban tudjuk majd szolgálni a magyar 

iparmővészet és az alkotók ügyét, méltóképpen fogjuk képviselni a kultúrának ezt a 

területét.  

Budapest, 2008. április 28. 

 

Mascher Róbert 

elnök 


