Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Szakmai beszámolója a 2017. év munkájáról

A Fiatal Iparművészek Stúdióját 1982-ben alakították frissdiplomás alkotók, s azóta is a FISE a
pályakezdő iparművészek, designerek egyetlen szakmai és érdekvédelmi szervezete
Magyarországon. Szakmai segítséget jelentünk az egyetem elvégzése után, hazai és külföldi
kiállítások szervezésével biztosítunk lehetőséget a bemutatkozáshoz. Információs bázisként
működünk, felkutatjuk a pályázati lehetőségeket, rendszeres elektronikus körlevelünkben tájékoztatjuk
a különböző pályázatokról, lehetőségekről a tagságot és szakmai információt szolgáltatunk a
társadalom felé. Szoros kapcsolatot tartunk az iparművészeti egyetemekkel, és más társművészeti
szervezetekkel. A közreműködünk a művészeti díjak odaítélésében, egyéni és csoportos kiállítások
rendezésében. Tagjaink az iparművészet valamennyi ágát képviselik: formatervezés,
kerámia/porcelán, ötvös, textil, (öltözéktervező/anyagtervező), üveg, vizuális kommunikáció
(fotó/grafika), A Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesületet a Közgyűlés által megválasztott elnök és a
nyolctagú vezetőség irányítja, akik a fent felsorolt ágak képviselői. Alkalmazottja nincs az
Egyesületnek, a FISE galériája és bázisa önkormányzati tulajdon, bérleti díj ellenében használjuk.
Legfőbb vállalt szakmai feladatunknak megfelelően az egyetemek elvégzése után, a pályakezdés, az
iparművészeti alkotómunka beindítását vagyunk hivatottak támogatni. Székhelyünkön négy önálló és
egy kollektív műterem is rendelkezésre áll az alkotások megvalósítására. Egyre több alkotó életében a
FISE szervezésében, segítségével történik az első kiállítások megvalósítása. Kiállítótermünk több
évtizede működik folyamatosan, lehetőséget adva a fiatalok és társszervezeteink kiállításainak a
bemutatására, de rendszeresen biztosítunk belföldi és külföldi bemutatkozási lehetőséget is. 2012-óta
rendelkezésünkre áll a Mátranovák Önkormányzata által biztosított Alkotóházunk is. Itt szakmai
alkotótáborokat, összejöveteleket tudunk tartani, valamint kialakítottunk egy kis Galériát, amelyben a
helyszínen készült alkotásokat gyűjtjük és mutatjuk be a helyieknek, az arra járóknak. Sokszor itt
tartjuk tanácskozásunkat, felkészüléseinket is.
A kultúra helyi szinten eredményes képviseletéért, bemutatásáért 2010-ben Egyesületünk elnyerte a
Belváros Polgármestere, Rogán Antal által adományozott „A JÖVŐ VÁROSÁÉRT” díjat. Ezzel ismerte
el az önkormányzat civil szervezetünk folyamatos, a kerület kulturális életét is színesítő
tevékenységüket, együttműködésünket. Tagjaink szervezésében az év során rendszeresen tartottunk
FISE Estek címmel nyilvános szakmai előadássorozatot, kézműves foglalkozásokat és angol nyelvi
klubbot. Természetesen szervezetünk alapvetően Országos hatókörű egyesület, Magyarországon hét
megyében van a tagunk, és programunk.
Az alkotók érdekképviseletét, tájékoztatását is ellátjuk, ami különösen nagy felelősség, hiszen a
nagyobb szakmai szervezetek épp radikális átszerveződésen mennek keresztül. Taglétszámunk
nagyjából állandó, éppen 340 művészkolléga választotta FISE tagságot.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy a magyar iparművészek pályára állítását segítsük és a már
dolgozó tervezőművészek számára állandó szakmai segítséget, bemutatkozási lehetőséget nyújtsunk
itthon és külföldön egyaránt. Tagjaink munkáival szerepeltünk Bécsben és Ostravában, de büszkék
vagyunk a FISE Galéria és Mátranováki Alkotóházunk munkájára is.

A FISE Galéria kiállításai
Egyesületi, érdekképviseleti munkánk mellett a leglátványosabb feladat tagjaink számára folyamatosan
bemutatkozási lehetőség biztosítása. Így idén is szervezünk 15 kiállítást Kálmán Imre utcai
galériánkban.

Ez 2017-ben a következő alkotók kaptak lehetőséget:
január 10. - 27. / Fresh FIShEs 9. (csoportos)
január 31.- február 17. / FISE és a Segítő Vásárlás (Farkas-Pap Éva, Surján Kornélia, Szilágyi Csilla,
Tóvaj Rozi)
február 28. – március 17. / Kisképző üveg szak kiállítása
március 21. április 21. / Kiss Andrea (Budapest Photo Festival)
április 25. – május 5. / Vécsey Virág, animáció, Klima Gábor, fotóművész
május 9. – május 19. / Kieli Egyetem és PTE MAMI közös kiállítás (kerámia)
május 23. – június 9. / Szabó Edit (kerámia)
június 13. – június 30. / Kovács Mónika (textil)
július 11. – július 28. / Artér Egyesület
Nyári szünet
augusztus 29. – szeptember 22. / Balázs Zsolt, fotó
szeptember 25. – szeptember 27. / BEIJING NORMAL UNIVERSITY School of Art & Communication
(Kína) – hallgatóinak kiállítása
október 12. – október 25. / ENTRY (csoportos kiállításunk a Design Héten)
október 31.- november 17. / Pál Anikó és Gondos Eszter (textil) – Monster/Monstera
november 21. – december 8. / Varga Gábor Ákos (fotó) - Valahol
december 12. – december 22. / január / Kusnyár Eveline, Andrási Edina – Felszín
Kiállításainkról részletesebben:
január 10. - 27. / Fresh FIShEs 9.
A vendégeket Mascher Róbert DLA a FISE elnöke köszönti.
Performansz - Kovács Gábor Attila a Műértés c. rövidfilmje nyomán,
Papp Helga (NŐStények) előadásában
Kiállító művészek:
BALÁZS Zsolt, BÖRCSÖK Anna, BERECZ Vanda, DARVASI Dóra, FÁBIÁN Veronika, FEJÉRSZÉKELY Anna, HORVÁTH Krisztina, HORVÁTH Renáta, KISS Márton Gyula, KŐMŰVES Kata,
LÁNG Nándor, MELKOVICS Ágnes, NÉMETH Orsolya, ÓZSVÁR Zsófi, PÁSZTORNICZKY Balázs,
SEBESI István, SIMON Luca Eszter,
SZABÓ Péter, VÁRADY Nikoletta, ZACHAR Viktória
A kiállítás szervezője: ZÁSZKALICZKY Anna Eszter
Az idén kilencedik alkalommal megrendezésre kerülő Fresh Fishes kiállítás ismét egy színes, fiatalos
és lendületes tártattal várja kedves látogatóit. A 2016-ban felvett szilikát, textilművész, formatervező,
vizuális kommunikáció tagok bemutatkozó kiállításán, műveiken keresztül megismerhetik a fiatal
művészgeneráció friss látásmódját.
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január 31.- február 17. / FISE és a Segítő Vásárlás
A Salva Vita Alapítvány által koordinált Segítő Vásárlás program célja, hogy felhívjuk a közvélemény
figyelmét a fogyatékos emberek közreműködésével készített kiváló termékekre. A program részeként
2014-ben indítottuk el a Design Randi projektet, ami a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyek
és a kortárs design találkozását támogatja. Célunk, hogy a kortárs ízlésnek megfelelő, piacképes
termékek készüljenek a fogyatékos embereket foglalkoztató műhelyekben.
A kiállítás alkalmával kerülnek bemutatásra a nonprofit műhelyek és a FISE formatervezőinek
egymásra találásából született designtermékek.
A kiállításon résztvevő designerek:
Farkas-Pap Éva, Surján Kornélia, Szilágyi Csilla, Tovaj Rozália
és szociális műhelyek:
Palota-15 Nonprofit Kft, Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft., ÉRME Közhasznú
Alapítvány, Down Alapítvány
A nonprofit műhelyek és a formatervezők egymásra találásából született designtermékek egy része
megvásárolható vagy megrendelhető a bolt.segitovasarlas.hu oldalon.
Vásárlásával a fogyatékos emberek munkavállalását támogatja!
február 28. – március 17. / Kisképző üveg szak kiállítása
„Az üveg SZAK-MA”
a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium Üveg szakosztályának kiállítása
A kiállítást Buczkó György (élő) glasszikus nyitotta meg.
A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium üveg szakát Báthory Júlia, európai hírű üvegművész
alapította 1952-ben. Célja szerint egyrészt a magyar üvegipar számára képzett üveggyári rajzolókat,
forma- és dekortervezés oktatásával, másrészt az üvegművészet területén szerzett saját szakmai és
művészi tapasztalatait adta tovább. A hazai üvegipar összeomlása és a változó szakmai és társadalmi
környezet megkívánta az oktatás újragondolását, ezért az üveg szak tovább szélesítette repertoárját.
Öt év áll rendelkezésünkre, amely alatt a szakmai és művészi alapokon túl tárgytervezéssel, az üveg
építészeti alkalmazásaival és autonóm művek létrehozásával foglalkozunk. Igyekszünk a nálunk
végzett diákokat a szakma széles spektrumával megismertetni és felkészíteni a kor kihívásaira.
március 21. április 21. / Kiss Andrea (Budapest Photo Festival)
„FemMe” KISS ANDREA képzőművész kiállítása
A kiállítást Lazlo Lugosi photographer nyitotta meg.
A kiállítás a Budapest Fotó Fesztivál hivatalos programja.
Az egyedi fotótechnikával készült „szelfek" a női lét titkait kutatják. A kiállításhoz kapcsolódóan
bemutatásra kerül az azonos címen megjelent fotóalbumom. A témában más kollekcióval már több
kiállításom volt Budapesten, és vidéken. Egy olasz és egy spanyol könyvkiadó rendszeresen
felhasználja fotóimat kiadványaik borítójaként.
április 25. – május 5. / Vécsey Virág, animáció, Klima Gábor, fotóművész
A néma erdő - Vécsey Virág és Klima Gábor kiállítása
A kiállítást Kertész Rita irodalomtanár nyitotta meg.
Kép, tér és szöveg hármas egységében olyan alkotások jönnek létre, amik ezt a hármas gondolkodást
szem előtt tartva komponálnak egybe látványt és mondanivalót. Az illusztrációs alkotói alaphelyzetben
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a mű nem pusztán narratíva, amely elmond valamit a tárgyáról, hanem mellette/helyette állít vagy
kérdez. Az alkotók ilyen módszerrel fordítanak kortárs szövegeket vizuális nyelvre.
május 9. – május 19. / Kieli Egyetem és PTE MAMI közös kiállítás (kerámia)
most/jetzt
A Muthesius University of Fine Arts and Design, KIEL, Németország és a Pécsi Tudományegyetem
Művészeti Kar MAMI Kerámia Tanszék hallgatóinak kiállítása
A kiállítást Ráthonyi Kinga keramikusművész nyitotta meg.
2016. őszén a németországi Multhesius Egyetem diákjai egy hetet dolgoztak közösen a PTE
Művészeti Kar MAMI Kerámia Szak hallgatóival Magyarországon, Pécsett és Kecskeméten. A közösen
eltöltött időszak alatt született művekből mutat be válogatást ez a kiállítás.
május 23. – június 9. / Szabó Edit (kerámia)
Sitting Cloud / Floating Rock
Szabó Edit - Ferenczy Noémi díjas tervezőművész kiállítása
A kiállítást megnyitotta Oltai Kata kurátor, művészettörténész
Claude Monet Tavirózsák sorozata inspirálta Szabó Edit legutóbbi műveit, melyeket először mutat be a
publikumnak a FISE Galériában. Monet átiratban készült szobrászi minőségű növénytartók felidézik a
festő gyönyörű kertjét Givernyben. Miközben a tárgyak a vízhez kötődő kapcsolatunk sokszínűségét
megmutatva válnak személyessé, belső kertünk elemeivé.
június 13. – június 30. / Kovács Mónika (textil)
FÉMTEXTILEK Kovács Mónika textiltervező kiállítása
A kiállítást Z. Halmágyi Judit DLA főiskolai docens, Pro Architectura-díjas építész nyitotta meg.
Kovács Mónika a kortárs építészet és a textil lehetséges új kapcsolódási pontjait keresi: kollekciójában
tradicionális kéziszövésű technikákkal kísérletezik, s ehhez formabontó módon különböző fémszálakat
használ. A szövetstruktúrát sárgaréz-, vörösréz- és acélszálak beépítésével alakítja ki; a felületet a
szálak roncsolásával formálja. Az épített környezetben az időjárás változásainak kitett fémek korróziója
nyomán új mintarétegek, sokszínű, organikus mintázatok jönnek létre; a fém-, illetve textilszálakból
kialakított kétoldalú szövetben a különböző anyagok összekapcsolásából pedig szimbiotikus szerkezet
alakul ki. A matt, szürkére festett pamutfelvetés és a különböző vastagságú, és fényvisszaverő
képességgel rendelkező fémszálak találkozása gazdag színhatást eredményez. Az anyag- és
színkísérletek egyik ideális helyszínének a tervező egy termálfürdő épületét tekinti, ahol a pára idővel
organikus mintázatokat hozhat létre a különleges textilen, s így nem csupán díszítőelemként
funkcionálna, de a tér aktív alakítójaként, térelválasztó vagy falburkoló funkciója révén szerves
egységet alkotna más belsőépítészeti elemekkel.
július 11. – július 28. / Artér Egyesület
„Nyár közepe” az ARTÉR Művészeti Egyesület kiállítása
A kiállítást Varga Gábor György fotóművész nyitotta meg.
A FISE Galériában megrendezendő Artér Művészeti Egyesület (XXII.kerület) kiállitása, a csoport
Képző - és iparművészek alkotásainak találkozója. Idén 2017. Július 11- 28 között rendezzük meg a
seregszemlét. A kiállítás a hazai kortárs képző- és iparművészetről igyekszik átfogó és hiteles képet
nyújtani, "szabadabb" formában, a társművészetek határait súrolva.
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Kiállító művészek:
Kalas Zsuzsa festőművész, Kutasi Tünde szobrászművész, Millavári Silvia keramikus művész,
Simándi-Kövér Annamária textiltervező, Kaszás Réka festőművész, Pető Márk festőművész, Filotás
Viktória szobrászművész, Komedák Éva festőművész, Haid Attila fotóművész, Zámori Zsófia
textiltervező, Várhelyi Csilla festőművész, Kaintz Regina ötvösművész, Farkas Ildikó fotóművész,
Varga Gábor György fotóművész, Haszon Ákos grafikusművész
augusztus 29. – szeptember 22. / Balázs Zsolt, fotó
„Befejezetlen határok” - Balázs Zsolt fotográfus kiállítása
A kiállítást Fuchs Lehel a Szellemkép Szabadiskola alapítója és művészeti vezetője nyitotta meg.
Az emberi lét keretek és szabályok közé helyezi magát. Ezek adják a tájékozódási pontokat,
viszonyítási alapokat a túlélés érdekében másokhoz, környezetünkhöz és önmagunkhoz.
De mi történik akkor ha ezek a keretek, határok csak félkészek és egymás mellett elcsúsznak, vagy
éppen véletlenszerűen egymásba csúsznak?
Működnek-e egyáltalán az alapvető aktusok, ha saját kereteinket még mi magunk sem tudjuk
tökéletesen értelmezni és feldolgozni?
szeptember 25. – szeptember 27. / BEIJING NORMAL UNIVERSITY School of Art &
Communication (Kína) – hallgatóinak kiállítása
„VISSZHANGOK” a BEIJING NORMAL UNIVERSITY School of Art & Communication, és az Art &
Design Department hallgatóinak, tanárainak kiállítása
A kiállítást Uhl Gabriella, a Metropolitan Egyetem művészettörténésze nyitotta meg.
E különleges kiállításon a FISE egy hétre vendégül látja a kínai Beijing Normal University
művészhallgatóinak festészeti anyagát. A válogatás különleges találkozási lehetőség egy távol-keleti
művészeti képzés képviselőivel, és érdekes ízelítő a kínai képgrafika irányzataiból.
Az esemény a FISE, a Cinema Magyar-kínai Művészeti és Kulturális Egyesület és a Budapesti
Metropolitan Egyetem szervezésében valósult meg.
október 12. – október 25. / ENTRY (csoportos kiállításunk a Design Héten)
A FISE évek óta arra törekszik, hogy a Designhét tematikájához alkalmazkodva évről évre a kortárs
design egy szeletét mutassa be a látogatóknak a FISE Galériában. Idén a Start tematikára, a
"restartot" állítottuk fókuszba és Entry című kiállításunkra olyan neves hazai tervezőket hívtunk meg,
akik éppen egy tőlük szokatlan területen kezdtek el alkotni, új technológiával dolgoznak vagy egy
teljesen új szemléletmód alapján tervezték meg legfrissebb kollekciójukat.

A kiállításon megtekinthetőek lesznek többek között:
- Buzás Andrea tervezőgrafikus első ékszerkollekciója,
- Farkas Diána légies, lebegő vázája,
- Grünfelder Judit digitális technológiákat alkalmazó üveg-led fényinstallációi,
- Tramontini Dóra (Noteshell) ökonotesz kollekciója,
- Varga Gergő interaktív ékszerkollekciója.
október 31.- november 17. / Pál Anikó és Gondos Eszter (textil)
„MONSTERA/MONSTER”
Gondos Eszter textilművész és Pál Anikó Orsolya öltözéktervező iparművész kiállítása
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A kiállítást F. dr. Dózsa Katalin művészettörténész nyitotta meg.
Gondos Eszter
Inspirációforrása a növény- és állatvilág. Célkitűzése mindig is a különleges természeti térformák
leképezése volt, ehhez alternatív alapanyagokat használ, hagyományos technikákkal. A textiltervező
tanulmányai során szerzett tudása segíti gondolatainak megjelenítését.
Pál Anikó Orsolya
Öltözékei a szabásvonalakkal való játékon, kísérletezésen alapulnak. A ruhákon finom rajzolatok,
erezetek jelennek meg, melyeket a "Monsteradeliciosa", az az könnyező pálma karéjos, lyukacsos
levelei ihlettek. Ezek határozzák meg az öltözék formáját és tagoltságát. Az öltözékekre a klasszikus,
nőies és modern sziluettek keveredése jellemző, melyet az anyagválasztás is tükröz.
november 21. – december 8. / Varga Gábor Ákos (fotó)
„Valahol” - Varga Gábor Ákos fotográfus című kiállítása
A kiállítást Baki Péter nyitotta meg.
„Mióta megismerkedtem a fotográfiával, folyamatosan készítek egy olyan hosszú-hosszú sorozatot,
melyben mélyebb érzéseimet próbálom meg kifejezni. Ezek a fotók nem feltétlenül konkrétan
egymáshoz kapcsolódó képek, inkább érzések, hangulatok, elvont gondolatok leképzései. Az sem
fontos mindig, hogy mikor és hol készültek, illetve, hogy mit ábrázolnak. Inkább önmagukon túlmutató,
meditatív, intim "képversek", fotográfiába sűrített, szavak által sokszor megfogalmazhatatlan
gondolatok, melyek a mindenről és a semmiről egyszerre szólnak.
Mostani kiállításomon ennek a sorozatnak újabb képeit mutatom be.” - Varga Gábor Ákos
december 12. – december 22. / január / Kusnyár Eveline, Andrási Edina - Felszín
„Felszín” - Andrási Edina keramikusművész és Kusnyár Eveline festőművész kiállítása
A kiállítást Fazekas Ildikó design- és művészetmenedzser nyitotta meg.
A megnyitón Baky Dani zenélt.
A képző - és iparművészet határterületén alkotó Andrási Edina legújabb munkái a
Fénylepények, melyek forma és anyagkísérletek révén létrejött világító porcelán szobrok. Munkái egyik
jellegzetessége, az anyagukra vonatkozó megtévesztő hatás. A papír és a porcelán ötvözésének
köszönhetően, vékony és átlátszó porcelánformákat épít, melyek megjelenése egy lágy és hajlékony
anyagot feltételez, így keltve konfliktust a látvány kézenfekvő és ésszerű magyarázata között.
Kusnyár Eveline legfrissebb, hímzett képeinél a különböző rétegek kapcsolatával kísérletezik.
Fotókat és festményeket egészít ki varrással. A fonal minden esetben megváltoztatja a kép eredeti
mondanivalóját, új jelentést rak hozzá. Nem elhanyagolható azonban a varrás képre gyakorolt
rombolása sem.

A FISE Galérián kívüli kiállításaink:
* FISE 35 art.craft.design (a B32-ben) szeptember 13- október 9.
* Blickfang (Wien, A): október 25. - 29.
* Meat Design Festival (Ostrava, CZ): november 24. - 26.
Facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/pg/FISE.art.craft.design/photos/?tab=albums) és
honlapunkon (www.fise.hu) számos fotóriportban is képet kaphatnak a kiállításokról,
rendezvényeinkről, egyesületünk szakmai életéről, de Beszámolónk végén is közlünk felvételeket.
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Szakmai előadássorozatunk, a FISE EST-ek
Nem hagyományos előadás-formában szerveztük meg sorozatunkat, többnyire ugyanis beszélgetések
zajlanak. A meghívott előadók részben a szakma részben a tágabb magyar kultúra és tudomány jeles
képviselői. Mindnyájan örömmel jöttek – elmondásuk szerint maguk is régen vártak egy ilyen
lehetőségre, fórumra, ahol a design kérdéseiről lehet szakmai vitát folytatni. Sok esetben tagjaink
referálnak érdekes eseményekről, sikerekről. Örömmel tapasztaltuk, hogy az érdeklődők között mennyi
felkészült, a magyar kortárs művészet ügye iránt elkötelezett ember van. Az eseményeket a
hírlevelünkön kívül a Facebook-on is hirdetjük, továbbá minden kimenő információnkhoz
hozzácsatoljuk, de készült papír alapú meghívó is.
A következő lista mutatja a FISE ESTEK tárgyévben lezajlott rendezvényeit:
Augusztus 7. – 12.
Design Párbaj – FISE EST Speciál 2017. Alkotó hét
Helyszín: Mátranovák – FISE alkotóház
A korábbi egyetlen délutánra szűkített időkereten kívül is bizonyította a módszer hatékonyságát,
valamint a közösségi alkotás építő erejét, amely során az egyéni képességek kiegészülnek a szociális
készségekkel, így nem csupán a feladat szerinti alkotás létrehozása a cél, hanem kapcsolatok
kialakítása is – egyrészt a résztvevők között, másrészt a szervezők és partnerintézményei között,
harmadrészt pedig az alkotóház és az azt körülvevő környezet között. Ezek mellett rendkívül
sikeresnek ítéljük, hogy már az első alkalommal egyaránt sikerült a feladat kiírásnak és a
bírálóbizottságnak egyaránt megfelelő alkotásokat létrehozni.
Szeptember 3.
FISE Este a Pozsonyi Pikniken
Az iparművészet, a tárgyalkotás és a tervezőművészet jelentőségének és eredményeinek
megmutatásra leghatékonyabbnak azt találtuk, ha kitelepülünk a közönségközé és egy szabdtéri FISE
EST keretén belül mutatkozunk meg.
Szeptember 23.
Fise35 Art Fair - kortárs iparművészek találkozója és vására a B32-ben
Az elsődlegesen az iparművészet, a tárgyalkotás gyakorlatával kapcsolatban a következő alkotókkal
találkozhattak a vendégek: Abaffy Klára, Balázs Marianna, Gera Noémi, Grünfelder Judit, Horváth
Krisztina, Kanics Márta, Király Fanni, Korponay Csilla, Lakatos Ábel, Németh Orsolya, Pasztorniczky
Balázs, Rejka Erika, Surján Kornélia, Virág Boglárka, Virág Hajnalka, Wilhelm Mónika
A FISE35 kiállítás a B32-ben a Design Hét Budapest hivatalos programja, a rendezvény az Eleven
Ősz programjaihoz kapcsolódott.
Október 9.
FISE35 kiállítás Finissage és az A Night in Nine Images Performance FISE Est
„Használati utasítás az eladható művészethez – itt a FISE 35 Finissage”
Nem mindennapi programcsokorral készült október 9-én az idén jubiláló FISE. Az immár 35 éve a
kortárs magyar design, divat és belsőépítészet legjobbjait tömörítő, független szervezet alapjaiban újul
meg, hogy még több pályakezdő művésznek segíthessen a hazai és nemzetközi piacon való
érvényesülésben.
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Sikeres hazai alkotók: designerek, divattervezők, fotóművészek, grafikusok, ékszerkészítők,
keramikusok és üvegtervezők három generációja köszönheti karrierje beindulását az idén
fennállásának 35. évfordulóját ünneplő FISE-nek. Az elmúlt évtizedek során a szervezet a
magyarországi kortárs iparművészet legjobbjait karolta fel és juttatta elérhetetlennek hitt
lehetőségekhez a legnevesebb galériákban, nemzetközi vásárokon való szerepléstől kezdve az akár
egész életüket megváltoztató felkérésekig. Mindezt megünneplendő, a FISE az egyesület tagjainak
munkásságát album minőségű kötetbe szerkesztve, örökké böngészhető katalógust bocsát ki. A
szemet gyönyörködtető kiadványt hivatalosan október 9-én, a budapesti B32 Galériában, a FISE
jubileuma alkalmából rendezett kiállítás finisszázsán mutatják be az érdeklődőknek.
A Design Hét Budapest keretein belül ingyenesen látogatható este alkalmával nemcsak az alkotókkal,
résztvevőkkel való kötetlen beszélgetésre nyílt lehetőség, de a FISE-be való jelentkezés feltételeivel
és a tagsággal együtt járó előnyökkel kapcsolatban is minden kérdésünkre választ kaphattak az
érdeklődők.
Október 11.
Hatodik FISE Design Párbaj - „Ismét a kreativitásé a tér!”
A Párbaj lehetőséget ad a tervezők számára, hogy próbára tegyék magukat a tárgyalkotás és a
tervezőművészet gyakorlatában is. A lényeg, hogy véletlenszerűen összesorsolt csapatokban kell a
megadott feladatra adott idő alatt, csak a helyszínen kapott anyagokból és szerszámokkal tárgyat
tervezni, kivitelezni és prezentálni. A csapatok alapját 3-4 fős csoport adja. A résztvevőknek nem
csupán együtt kell dolgozni, hanem lehetőséget kapnak arra, hogy egy jó hangulatú este keretében
emberileg és szakmailag is megismerjék egymást. A Design Párbaj teljes folyamata nyilvánosan zajlik,
a közönség a korábbi évekhez hasonlóan végig tudja követni a tervezési folyamatot az ötleteléstől a
kivitelezésig. A létrejövő alkotásokat szakmai zsűri bírálja el, a nyertes csapat tagjai kiállítási
lehetőséget kapnak a következő évben a FISE Galériában.
Október 26.
Öncélú polgárpukkasztás vagy zseniális design? / Starck FISE Est/vitaest
Avagy Starck - szkander egy citromfacsaróért
Ez alakalommal az iparművészet, a tervezőművészet elméletére helyeztük a hangsúlyt. Hetekkel
korábban kezdődött egy érdekes szakmai vita, mely számos, a design világát érintő kérdést
feszegetett. Olyan izgalmasnak és érdekfeszítőnek találtuk a beszélgetést, hogy szerveztünk rá egy
nyilvános beszélgetést. Építészek, belsőépítészek, bútortervezők, formatervezők, iparművészek,
textiltervezők és ötvösök vettek részt, melyben a következő kérdésekre keressük a válaszokat:
Funkcionalista avagy artisztikus legyen a design?
A formatervezés művészet, vagy inkább mérnöki munka?
Kimondható-e, hogy egy funkcionalista alkotónak nem igazán fontos, hogy művésznek tekintsék?
A Starck előtti designer nemzedék miben volt más?
Hol van a helye ma egy alkotó embernek?
Október 31
A Velencei Biennálé üveges szemmel… FISE Est
Grünfelder Judit üvegtervező iparművész kultúrturista merítését vitattuk meg. A vetítés és beszélgetés
az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále alkotásairól szólt. A felvonultatott nemzetközi
képzőművészeti paletta, vezető koncepciók, irányok és tendenciák voltak terítéken.
„Szubjektív kedvcsináló: nem értelmezünk, nem elemzünk, csak bemutatunk.”
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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 központjában, a Bárna patak
partján egy nagy füves udvar közepén található.
Az egyéni és kiscsoportos látogatókon kívül 2016-ban több remek workshopot tartottunk benne.
Ötvös Alkotótábor – Július 17-26.
Az idei, 2017. évi ötvös workshop már a hatodik volt Mátranovákon és az esemény egyértelműen idén
is meghaladtuk az alkotóház 100%-os kihasználtságát, valamint több közös programot sikerült
megvalósítani a minket befogadó településsel.
A munka két vezérgondolat köré volt felfűzhető: Titkok Kertje és Új ékszerkert.
Részt vevő művészek: Börcsök Anna, Búzás Andrea, Dávid Attila Norbert, Dés-Kertész Dóra, Égi
Marcell, Kaintz Regina, Kanics Márta, Kecskés Orsolya, Stomfai Krisztina, Tóth Zoltán
Ötvös Novák Tábor 2017
A debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola két tanára (Vincze Zita ötvösművész és Dávid
Attila Norbert ötvösművész), Ö.N.T. néven (Ötvös Novák Tábor 2016) egyhetes alumínium homoköntő
tábort tartott a FISE Mátranováki Művésztelepén, az iskola volt és jelenlegi diákjainak.
A fiatalok megismerkedtek az alumínium és a homoköntés lehetőségeivel, szakmai szabályaival és a
helyzetet kihasználva saját tervezésű tárgyakat, ékszereket készíttettek. A program lehetőséget adott
a szakma eme részének jobb megismerésére és a további tanulmányok során használható tudás
megszerzésére. A tábor ideje alatt volt alkalmuk megismerkedni a környék szépségeivel és a helyi
lakosok egy kisebb, művészetszerető csoportjával is.
Kerámia Workshop - Augusztus
A FISE keramikus tagjain kívül 8 hallgató is érkezett Pécsről (PTE MAMI). A szabadtéri kerámia
égetések különböző változatait valósították meg. Az alkotótábor végeztével a Kis Galériában rendeztek
be kiállítást, amely a mai napig látogatható.
Munkánk eredményessége, a szervezet minősége abban is megmutatkozik, milyen sok tagból lett
egyetemi oktató, tanszékvezető, egyre többen kapnak művészeti díjat, elismerést, játszanak aktív
szerepet a művészeti közéletben. A szakmai elismertséghez, a magas színvonalú művészeti
alkotómunkához nélkülözhetetlen kompetenciákat ugyanis nem lehet csak az egyetemi diplomával
megszerezni. Kitartó munkával méltóvá kell válni a szakmához, meg kell felelni ezernyi élethelyzetben,
képesnek kell lenni az egyéni alkotás mellett a szakmai együttműködésre is. Az Egyesület igyekszik
minél több alkalmat biztosítani a közös alkotásra, szakmai beszélgetésre, hogy ezáltal is segítse a
fiatal művészeket a pályájukon. A FISE tevékenysége immár harminchárom éve ennek a szellemében
zajlik.
Köszönettel,

Mascher Róbert DLA
elnök
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A FISE Galéria 2017 évi kiállításai fotókon:

január 10. - 27. / Fresh FIShEs 9. (csoportos)

január 31.- február 17. / FISE és a Segítő Vásárlás

február 28. – március 17. / Kisképző üveg szak kiállítása
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március 21. - április 21. / Kiss Andrea (Budapest Photo Festival)

április 25. – május 5. / Vécsey Virág, animáció, Klima Gábor, fotóművész

május 9. – május 19. / Kieli Egyetem és PTE MAMI közös kiállítás (kerámia)
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május 23. – június 9. / Szabó Edit (kerámia)

június 13. – június 30. / Kovács Mónika (textil)

július 11. – július 28. / Artér Egyesület
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augusztus 29. – szeptember 22. / Balázs Zsolt, fotó

szeptember 25. – szeptember 27. / BEIJING NORMAL UNIVERSITY School of Art &
Communication (Kína) – hallgatóinak kiállítása

október 12. – október 25. / ENTRY (csoportos kiállításunk a Design Héten)
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október 31.- november 17. / Pál Anikó és Gondos Eszter (textil) – Monster/Monstera

november 21. – december 8. / Varga Gábor

december 12. – december 22. / január / Kusnyár Eveline, Andrási Edina - Felszín
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További életképek a FISE eseményeiről

Szeptember 13. - október 9. FISE35 kiállítás – B32 Galéria
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FISE35 kiállítás, Finissage
A csatlakozó „A Night in Nine Images Fashion Performance” pillanatai:

Öltözéktervezőink nyilatkoznak az M1 divat-műsora számára:
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Olvasztási előadás pillanatképe Mátranováki FISE Alkotóházban

Néhány alkotás
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