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A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület (FISE) 

közhasznúsági beszámolója a 2008. évi munkájáról 

 

 

A közhasznú Tevékenység Tartalmi Beszámolója 

 

A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület 1982. évben alakult, s Magyarországon az egyetlen 

szakmai és érdekvédelmi szervezete a 36 év alatti iparmővészeknek és designereknek. Közel 400 

fiatal iparmővésznek nyújtunk szakmai segítséget az egyetem elvégzése után - pályázatokon veszünk 

részt programjaink megvalósításához, díjakat írunk ki, hazai és külföldi kiállítások szervezésével 

biztosítjuk a lehetıséget a bemutatkozáshoz. Tagjaink az iparmővészet valamennyi ágát képviselik: 

textil, fa, fém, bır, üveg, kerámia, porcelán, papír.  

 

A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesületet az elnök vezeti - jelenleg Mascher Róbert iparmővész - az 

elnök munkáját segíti a nyolctagú vezetıség, akik a fent felsorolt 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 

- Búzás Andrea 

- 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.  

 

II. Az Egyesület mőködésének technikai feltételeiben végrehajtott változások 

 

Az év a nagy költözések éve volt.  

A Belvárosi Önkormányzattal folytatott hosszadalmas tárgyalások után megszületett az elhatározás, 

visszaadtuk az emeleti irodát, s cserébe átvettük a MAK félemeleti helyiségcsoportját és az udvari 

mőhely részleget is. Az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak köszönhetı támogatás segítségével 

kialakítottunk négy stúdiót, ahol tagjainknak biztosítunk mőtermet, közösségi teret, a földszinten 

kollektív mőtermet és egy vendégszobát, vizesblokkal. 
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A tagsággal való kapcsolattartást kibıvítettük, az egyesületi eseményekrıl szóló értesítések mellett 

folyamatos e-mailes tájékoztatást nyújtunk a szakmai mőködéséhez szükséges információkról 

(pályázatok, ösztöndíjak, vásárok, alkotóházak stb.)   

 

A honlap tartalmi és arculati frissítése is megtörtént. Idén a tagok oldalát szerkesztjük újra. A jövıben 

a közönségkapcsolatainkat is szeretnénk szélesíteni és a FISE – illetve ezáltal a magyar 

iparmővészet – tevékenységét mind a gazdasági élet szereplıivel mind pedig a szakmai és 

mővészetbarát közönséggel szeretnénk alaposabban megismertetni.  

 

A FISE szerzıdéses partnereivel a viszonyunkat megújítottuk. A FISE kapcsolatépítésében új 

stratégiát kívánunk követni, melynek célja a magyar iparmővészet társadalmi elismertségének 

növelése és az iparmővészek gazdasági lehetıségeinek erısítése. Ennek érdekében minden 

intézménnyel, amellyel a FISE kapcsolatban volt eddig, megbeszélést kezdeményeztünk az 

együttmőködés javításának lehetıségeirıl. 

 

III. Pénzügyi helyzetünk 

 

A FISE részletes pénzügyi helyzetét külön beszámoló tartalmazza, amelyet a megkaptak az illetékes 

partnerek. Általánosságban elmondható, hogy a FISE számára a mőködést a pályázatok teszik 

lehetıvé. Minden lehetséges pályázaton részt veszünk és nagyon komolyan veszzük, hogy az ott 

megnyert pénzbıl magas minıségő rendezvényeket, kiállításokat hozzunk létre.  

Ezzel az egész magyar iparmővészet ügyét karolják fel és a pályán helyüket megálló ifjú 

szakembereknek adnak erıt és hitet a munkájuk folytatásához. 

 

IV. Sajtómegjelenéseink 

 

A FISE rendezvényeit a sajtó mindig kitüntetett figyelemmel kíséri. A megjelent közléseket az 

archívumunkban győjtjük. Jó kapcsolatokat ápolunk a sajtó munkatársaival is.  

TV-rádió riportok, híradások: MTV, TVDeko, HírTV, ATV, DunaTV, Rádió Café, Klubrádió, DunaTV, 

CityTV (V. kerületi), MR1, Klubrádió, RadioCafé, Info-, Katolikus Rádió   

Írott anyag: Belváros, Mőértı, NKA Revizor, Metro, Ingyenpia.hu,  

 

Az év legelején készült el a FISE 25. éves katalógusa, s hamarosan megjelenik a magyar design-t 

bemutató CD is. Ennek elıkészítése a tavalyi év eredménye. A tavalyi kiállításokhoz készült 

meghívókat és plakátokat archívumba rendeztük, a kiállítások fotóanyagát szintén. Válogatásokat a 

tagság és a széles közönség számára is számára folyamatosan közzéteszünk honlapunkon: 

www.fise.hu. 
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V. Terveink 

 

A Stúdiók mellett be kívánjuk indítani a nemzetközi rezidens csere programunkat. Elkészítjük a 

komfortos vendég szobát mely mőterem is lehet egyben. Kialakítjuk az új fogadó pultot a Galériában, 

felújítjuk a főtés és a vízrendszer is. 

 

Az idén is rendezünk tízenhat kiállítást a galériában. A továbbiakban is számítunk arra, hogy a 

megnyitók a magyar szakmai közélet nevezetes eseményei közé tartoznak majd. A galériát 

folyamatosan látogatják a mővészet iránt érdeklıdık. Egyfajta törzshely lett ez azok számára, akiknek 

fontos a fiatal mővészek munkája. İket szeretnénk még jobban bevonni a közös gondolkodásba 

azáltal, hogy rendezvényeink számát növeljük. A kiállítások mellett beszélgetéseket és szakmai 

továbbképzéseket is tartunk majd. Erre nagy az igény, és ez egyben segítheti az iparmővészet jobb 

társadalmi megismerését is. 

 

VI. Külkapcsolataink 2008-ban 

 

Wroclaw 

Híres egyetemi város Wroclaw, Krakkóval együtt Lengyelország két legfıbb egyetemi központja. A 

FISE kiállítása elsısorban a fiatal értelmiséget tekinti célközönségének, ezért is volt jó a 

helyválasztás.  

Nagy sikerrel szervezhettük meg több tagunk kiutazását. A kiállítással a FISE tagjai részére egy új 

külhoni kapcsolat kiépítésének lehetısége kínálkozott, élı, személyes szakmai találkozásokkal, 

valamint mővészeti ismereteik bıvítésére és elmélyítésére nyílt lehetıség. Május 13.-18 között 25 

tagunk részvételével tanulmányutat is szerveztünk. A meglehetısen tartalmas sikerült szakmai 

programmal hosszú szünet után folytatta a FISE korábbi sikeres tanulmányainak sorát. (Tagjaink a 

1990-es években, a 2000-es évek elején szervezett formában már jártak pl. Glasgowban, 

Olaszországban, Berlinben, Prágában, Münchenben. )  

Megérkezésünk után, június 6.-án Kálmán Imre utcai galériánkban vetítéses úti beszámolót 

rendeztünk itthon maradott alkotótársainknak. 

 

Design Match 2008 

A kiállítás Csehország, Szlovákia, Ausztria és Magyarország mővészeinek munkáján keresztül 

vizsgálta, létezik-e még nyoma a hosszú történelmi kapcsolatoknak a tárgykultúrában. A 

vándorkiállítások Prágában, Pozsonyban, Kassán és Budapesten voltak, a bécsi sajnos gazdasági 

okok miatt elmaradt. A FISE  az egész magyar designt képviselte, nemcsak a tagok hanem 

meghívottak munkáit is kiállította. A kiállítás hatalmas nemzetközi sikert aratott.  

 

Liége-i Design Biennálé és Brüsszeli Kiállítás 

A Biennálé kiemelt vendégeként, 28 ország nemzetközi mezınyében mutatkozhatott be a magyar 

design a FISE szervezésében. A kiállítás válogatott anyagát a Brüsszeli Magyar Intézet is bemutatta. 



 5 

A teljes sikert az is mutatja, hogy a következı Biennáléra is a FISÉ-t kérték fel, segítsen kiválasztani 

azt a mővészeti ágat, amely a magyar kultúrát méltón képviseli. Tehát újra meghívtak magyarokat és 

bíznak a FISE-ben mint szakmai szervezetben. Ez a kiállítás még egy tanulsággal szolgált.  A magyar 

szakmai szervezetek jó együttmőködése nélkül nem lehet sikert elérni külföldön.  Az MFT és a 

tudományos mőhelyként mőködı Spidron Bt segítsége nagyon hasznos volt, ahogy azt a nemzetközi 

elismerés is mutatta. 

 

MIA International, Monza 

A kiállítás a FISE régi kapcsolatrendszerébıl fejlıdött konkrét programmá. Érdekesség, hogy 

nemzetközi mővészeti vásáron ritkán van alkalma szerepelni a tagságnak, és ez nagyon tanulságos 

volt. A központi téma az asztal a teríték volt. 

 

SILICART Prága 

A Magyar Kulturális Intézetben rendezett szilikát kiállítás a Design Match során kiépített jó 

kapcsolatoknak köszönhetı. Az Intézet nagysikerő kiállításán a magyar üvegtervezık és keramikusok 

bemutatkozás elismerést aratott egy olyan közegben, ahol a szilikátmővészet hagyományosan magas 

színvonalú. 

 

Ebben az évben új kapcsolatok indítására van lehetıségünk.  

Terveink között szerepel az angol és a szerb 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.  

 

VII. Kiállítótermünk programja 

 

2008 évi kiállítások a FISE Galériában: 

02. 05. – 02.23. Horváth Hanga 

02. 26. – 03.18.  Váradi Emese textilek 

03. 18. – 04. 05. Nitschmann Corinna és Bauer Ildikó 

04. 08. – 04. 26. FISE Prizma Fashion 

04. 29. – 05. 17. Kecskés Krisztina üvegmővész 

05. 20. – 06. 17. Földi Kinga ruha 

07. 01. – 07. 19. Hegedős Dóra 

07. 29. – 08. 23. Keresztes Ágnes - Czinder Tünde 

08. 26. – 09. 13. Marosi Krisztina - Tóth Ákos 

10. 07. – 10. 25. Best of PRIZMA - Design Hét 

10. 28. – 11.15. FISE Vizkom ‘08 kiállítás  

11.18. – 12. 06. Fülöp Ildikó - Fotó Hónap 

12. 09. – 01. 09. Téli Tárlat 
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A kiállítások fontos eleme volt az elızı évi jubileumi „PRIZMA” nagykiállítás válogatott anyagának az 

újra bemutatása. Ez fontos szakmai összegzést jelentett és egyben kijelölte a további utat is.  

 

A kiállítások megnyitóinak látogatottsága minden eddigi rekordot megdöntött: mivel a teret növelni 

nem lehet, idıben tolódtak ki a megnyitók, hogy minden érdeklıdıt fogadni tudjunk. A látogatók a 

teljes szakmát képviselik, egyre több intézményvezetı, állami és oktatási szervezet képviselıje érzi 

kötelességének, hogy ellátogasson az eseményeinkre. A megnyitót tartó személyek a magyar 

mővészeti élet kiemelkedı képviselıi. A FISE számára megtiszteltetés, hogy vállalják a felkérést – 

ugyanakkor ık is hangsúlyozzák, hogy rang lett a FISÉ-ben megnyilatkozni.  

A kiállítások látogatottsága folyamatosan nı, a nyitvatartási idı alatt a szakma és az érdeklıdık 

állandó figyelemmel kísérik a tárlatot. Szokássá vált, hogy mővészek a FISÉ-ben adnak egymásnak 

találkozót, a kiállítás megtekintése és értékelése fontos program lett számukra.  

A kiállítások anyaga is hozhat új kapcsolatokat. A Japán- Magyar Társaság, az aradi mővészeti 

szervezet illetve a szakmai társszervezetek a kiállító mővész által jutnak a FISÉ-hez, viszont a 

kapcsolatot megırizzük és továbbépítjük.  

                             

               

Kiállítások Magyarországon 

 

Orosháza 

Az évek óta jól mőködı együttmőködés eredményeképpen az idén az eddigieknél gazdagabb 

anyaggal képviseltettük magunkat Orosházán, a Városi Képtárban. Helyi partnerünk a Kulturális 

Kapcsolatok Egyesülete volt. 

 

A VAM Design meghívására Luxus-brand kiállításon is részt vettünk. Az esemény a gazdasági élettel 

való kapcsolatot, a megrendelıkkel való közvetlen kommunikációt szolgálta. A szervezı cég 

profitorientált rendezvényére a FISE mint márka, mint húzónév kapott meghívást. 

 

Belvárosi Fesztivál 

A Szabadság téren, mint az V. kerületben mőködı társadalmi szervezet kiemelt meghívottként 

mutatkozhatott be a tagságunk.  

 

Az Egészség Hídja 

A mellrák elleni küzdelem érdekében szervezett állami nagyrendezvény a Lánchídon. 

 

KOOE Karácsonyi Vásár 

A Fıvárosi Önkormányzat hívta meg a FISÉ-t. A magas helypénzt megfizetnünk nem kellett, a FISE 

mint országos szervezet kapott meghívást. 
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Egyebek: 

A FISE vezetıségi üléseinek idıpontjaiban rendszeres kerekasztal-beszélgetések zajlanak a szakma 

gondjairól, elvi és mővészeti kérdésekrıl. Ezekez a beszélgetéseket e-mailen is közzétesszük, az 

írásos válaszokat pedig köröztetjük.  

Ezen kívül tanácsadással, segítséggel, különbözı szolgáltatásokkal igyekszünk a tagok és a 

gazdasági élet kapcsolatait elmélyíteni. 

 

VII. Összegzés 

 

A FISE a magyar iparmővészet és ezáltal a magyar kultúra egyik tekintélyes és nagy múltú 

szervezete. Az egyesület megújulása zajlott le 2008-ban, miközben folytattuk a tılünk megszokott és 

elvárt szakmai munkát. Reményeink szerint a következı évben még jobban tudjuk majd szolgálni a 

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

 

2009. május 14. 

 

MASCHER Róbert    

Elnök 


