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A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület (FISE)
közhasznúsági beszámolója a 2009. 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, öltözéktervezı, anyagtervezı, ötvös,
üveg, kerámia/porcelán, vizuális kommunikáció (fotó, grafika), formatervezés. A Fiatal Iparmővészek
Stúdiója Egyesületet az elnök vezeti - jelenleg Mascher Róbert DLA 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 nagyjából állandó, majd
400 mővészkolléga választott minket a tagságával. A szervezetünk Országos hatókörő egyesület,
Magyarországon hét megyében van a tagunk, és programunk.
Kulturális tevékenység:
belsıépítészet - ipari forma - ötvös – textil - szilikát - vizuális kommunikáció

A Fiatal Iparmővészek Stúdiója Egyesület 2009. 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, ügyviteli munkákhoz és a
jogi tanácsadásra külsıs vállalkozásokat kértünk fel.
II. Az Egyesület mőködésének technikai feltételeiben végrehajtott változások
Az év a felújítások éve volt. A Belvárosi Önkormányzattól béreljük, a MAK korábbi félemeleti
helyiségcsoportját és Képcsarnok vállalat udvari dekorációs 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. Ennek berendezése és a csereprogramok beindítása még várat magára.
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 frissítése folyamatban van, 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.
FISE Alkotóház – Mátranovák
A Nógrád megyei község polgármesterével folytatott egyeztetések után, 25 éves tartós bérletbe
kaptunk egy közel nyolcvan éves parasztházat. Az épület a település központjába, a Bárna patak
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partján egy nagy füves udvar közepén található. Címe: 3143 Mátranovák, Szabadság út 28.
Használatba vétel elıtt azonban több szempontból javításra szorul melyre LEADER pályázatot
nyújtottunk be a 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület felé. Az eredmény hamarosan várható, ami után a
padló, az elektromos vezetékek, vizesblokkok felújítók lesznek. Ezek után tagjaink kötetlenül vehetik
igénybe a két lakóegységet s a nagy mőtermet. Idınként hazai és nemzetközi vendégekkel
workshopot is szervezünk.
III. Pénzügyi helyzetünk
A FISE részletes pénzügyi helyzetét külön beszámoló tartalmazza. Általánosságban elmondható,
hogy a tagdíjak nem fedezik a mőködésünket, programjainkat, ezért a FISE számára fennmaradást a
pályázatok teszik lehetıvé. Minden lehetséges pályázaton részt veszünk, és nagyon komolyan
veszzük, hogy a 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. Kiállítótermünk programja 2009.-ben
Január 6.-24.

Fresh Fishes 2 – 2008-ban felvételt nyert tagok kiállítása

Január 27.- Február 14.

Birkás Babett textilrajzai

Február 17.- Március 7.

Miskolczi Martina grafikus

Március 10.- Március 28.

Surján Kornélia textilmővész - Menyhárt Richárd ötvüsmővész

Március 31.- Április18.

Kis Iringó textilmővész DLA hallagató

Április 21.- Május 7.

Fóris Barbara - tavaszi ruha kollekciója

Május 9.- 23.

Telek Balázs fotómővész

Május 26.- Június 13.

Kovács Gabriella - Szentiványi Szekely Enikı textilmővészek

Június 16.- Július 4.

Nyári szünet / felújítás

Július 14. – 25.

Csegöldi Erika - Koloncsák Magdolna

Július 28.- Augusztus 8.

SITU csoport design kiállítása

Augusztus 11.- 29.

MAAK csoport design kiállítása

Szeptember 1.-19.

Máder Barnabás szilikáttervezı kiállítása

Szeptember 22.- Október 3.

Szarka Andrea textilmővész

Október 6. - 22.

Stomfai Krisztina ötvös a DesigHét programsorozatban

November 3 - 15.

Bábeli csend - csoportos grafika kiállítás, a JEF Egyesülettel
(Jeunes Européens Fédéralites) közös szervezés

November 17. - December 5.

“Kifutószalag – Reloaded” címő kiállítás Remete Kriszta
divattervezı, Kecskés Orsolya ékszertervezı, Vágó Réka
cipıtervezı, Pecsics Mária fotográfus

December 15.-

Téli Tárlat: válogatás tagjaink munkáiból

A kiállítások megnyitóinak látogatottsága minden eddigi rekordot megdöntött, ezért döntöttünk a
kiállítótér növelésérıl: a galériavezetı munkaterületét csökkentettük, akinek a hátsó mőterem-részben
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alakítottunk ki új munkaasztalt. 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 FISÉben 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
Tagjainkat saját kiállítótermünkön kívül is igyekeztünk bemutatni. A FISE 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.
Belvárosi Fesztivál
Évek óta jó kapcsolatot ápolunk Belváros-Lipótváros Önkormányzatával így a Civilek utcájában (Zrínyi
utca), mint az V. kerületben mőködı társadalmi szervezet kiemelt meghívottként mutatkozhatott be a
tagságunk. A Szabadság téren önálló kirakodó vásárt rendeztünk.
MÉSZ-FISE Vándorkiállítás
Ez évben létesítettünk kapcsolatot a Magyar Építımővészek Szövetségével, akikkel a budapesti
találkozók

után, országjáró vándorkiállításra is

indultunk. Gyenesdiáson, Celldömölkön és

Mecseknádasdon közösen mutatunk be ifjú alkotókat, építészeket és tárgytervezıket. A díjnyertes
építészeti tervek mellett elsıdlegesen a lakótérhez, épületekhez kapcsolódó alkotásokból igyekeztünk
válogatni.
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, DunaTV, CityTV (V. kerületi), MR1, RadioCafé,
Info-, Katolikus Rádió
Írott anyag: Belváros, NKA Revizor, Metropol, stb.
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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.
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.
2010-ben is rendezünk tizenhat 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 FISE ESTEK néven
elıadássorozatot indítunk. beszélgetéseket és szakmai továbbképzéseket is tartunk majd. Erre nagy
az igény, és ez egyben segítheti az iparmővészet jobb társadalmi megismerését is.
VI. Összegzés
A FISE a magyar iparmővészet és ez által a magyar kultúra egyik tekintélyes és nagy múltú
szervezete. Az egyesület bázisának megújulása zajlott le 2009-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.
2010. május 25.

Mascher Róbert DLA
Elnök
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