
 

 

Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület  

Szakmai beszámolója a 2018. 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.  

 

Az idei év kiemelkedő eseménye, hogy az Egyesület munkáját 2018-ban a Magyar 

Formatervezési Tanács, Design Management Különdíjjal jutalmazta! 



 

 

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 2018-ban a következő alkotók kaptak lehetőséget: 

 

Január 9-25.  10. Fresh Fishes, - frissen felvett tagjaink csoportos kiállítása 

Január 30. - február 16. Söptei Eszter, textil 

Február 20. - március 05. Lőrincz Attila, grafika 

Március 13. - március 30.  Dévai Zoli - Budapest Foto Fesztivál 

Április 3-20.  Design Párbaj 2017. győztesei 

Április 24. - május 11.  Réthey-Prikkel Tamás, fotó 

Május 15. - június 1. H6 ötvös csoport, ékszertervezők 

Június 5-15. Papp Anett- Zachar Viktória, öltözék-textil 

Június 19. - július 6. Karaba+Bősze+Bajcsi 

Július 10. - július 20. Chang-Soo Kim, koreai grafikusművész 

Július 24. - augusztus 3. Design Párbaj 2016 győztesei 

SZÜNET augusztus 6-24 



 

 

Augusztus 28. - szeptember 14. PTE MAMI - Pécsi kerámia diploma kiállítás 

szeptember 18. - október 05. Bábel tornya, ötvös tanárok és diákjaik kiállítása 

október 09. - október 19. Sárga bögre, görbe bögre, V4 kiállítás, Design Hét  

október 30. - november 16.  Puskás Marcell, grafikus 

november 20. - december 07.  Stohner Márton, kerámia 

december 11 - december 29.  Grünfelder Judit-Lubloy Zoltán,  üveg-porcelán 

 

Kiállításaink előkészítését, a kiválasztását az egyesület vezetőségi tagjai végzik, így biztosítva, 

hogy valamennyi terület képviseltesse magát, színes és gazdag legyen programsorozatunk. 

Az egyik fő szempont a szakterületek azonos hangsúlyú bemutatása, de hazai és külföldi 

egyéni és csoportos kiállításokat is befogadunk. A megítélt támogatást idén a 

megnyitóeseményeink lebonyolítására fordítottuk.  

 

A kiállítások, rendezvények anyagának szerkesztése, nyomtatása, informatikai háttere 

folyamatos költséget jelent. Eseményeinkről, egyesületi életünkről folyamatosan képet 

kaphatnak honlapunkon: www.fise.hu, valamit a közösségi hálón is: 

www.facebook.com/FISE.art.craft.design 

 

Részletesebb ismertetés: 

 

2018. január 9. 

Fresh FIShEs 10 

Egyesület 2017-ban felvett művészeinek kiállítása. 

A kiállítást Fiáth Henrietta designteoretikus nyitotta meg. 

Megtekinthető 2018. január 26-ig. 

 

Az idén tizedik alkalommal megrendezésre kerülő Fresh Fishes kiállítás ismét egy színes, 

fiatalos és lendületes tártattal várja kedves látogatóit. A 2017-ben felvett szilikát, 

textilművész, formatervező, vizuális kommunikáció, ötvös tagok bemutatkozó kiállításán, 

műveiken keresztül megismerhetik a fiatal művészgeneráció friss látásmódját. 

A kiállító művészek: Bajcsi-Nagy Balázs, Balázs Marianna, Bíró Zsófia, Brada Hedvig, Dévai 

Zoltán, Elek Ágnes, Fabricius-Nagy Emese, Fazekas Veronika Borbála, Hegedüs Klára Zsófia, 

Horányi Kinga, Karaba Gábor István, Korponay Csilla, László Edina, Lőrincz Andrea Mária, 

Nagy Klaudia, Neuzer Zsófia, Papp Zsófia, Réthey-Prikkel Tamás, Szőnyegi Zsófia, Tengely 

Nóra, Tóth Barbara, Vágó Zsófia, Varga Anita, Varga Gergő 

 

http://www.fise.hu/
http://www.facebook.com/FISE.art.craft.design


 

 

2018. január 30. 

Bentlakás Söptei Eszter textilművész kiállítása 

A kiállítást Fazekas Ildikó design- és művészetmenedzser nyitotta meg. 

Megtekinthető 2018. február 16-ig. 

 

A Háromszögek lakástextil kollekció a szabályos és szabálytalan háromszögekre épül. 

Elsőként a Geometrikus hullám született meg egy korábbi munka a Halk geometria 

(akusztikát javító felület) nyomán. Később párhuzamosan alakult ki a további két minta az 

előbbiből kiindulva. A Rombusz a Geometrikus hullám mintaelemével történő játék 

eredménye, ahol a szigorú szimmetria és szabályosság uralkodik. A Geo ennek az ellentéte, a 

háromszögek szabályos szabálytalanságával felszabadulnak a mintaelemek. De mitől 

Bentlakás? A kiállítótér átalakul egy textilekből kialakított enteriőrré. Az alkotó folyamatosan 

jelen lesz a kiállításon, beköltözik a térbe. A megnyitón fizikailag, offline állapotban, míg a 

kiállítás 3 hetes időszakban online lehet vele találkozni és beszélgetni az enteriőrben. 

 

2018. február 20. 

KÖZTES ÁLLAPOT Lőrincz Attila grafikus és barátainak kiállítása. 

A kiállítást megnyitotta Kótai Tamás képzőművész nyitotta meg. 

Megtekinthető 2018. március 8-ig. 

 

Gazsi hétköznapi élethelyzetekbe állított sziluettfiguráival a "jelen-lét" kérdésein 

gondolkodhatunk el. Alakjainak fehér hiátusát mintázott, színes domború felületekkel 

társítva erősíti képein, melyeknek elkészítésére szobrász barátait kérte fel. 

A szobrász társalkotók: Czakó Rita, Lovász Zoltán, Szabó Balázs és Takács Máté 

 

2018. március 13. 

Kivonatok-Hely Dévai Zoltán fotókiállítása. 

A Budapest Fotó Fesztivál hivatalos programja. 

A kialítást megnyitotta: Sebestény Ferenc DLA egyetemi adjunktus, BME Építészmérnöki kar 

Megtekinthető 2018. március 30-ig. 

 

Kivonatok – Hely. „Már korábbi alkotásaimban is rendszeresen előtérbe került a valóság 

objektivitásának kérdése, valamint a Világot legtisztábban leképző technika kutatása. 

A "Párhuzamos valóságok" című munkáimban alkalmazott vizuális átlagolás további 

lehetőségeit vizsgálva alakult ki a /Kivonatok/ sorozatom gondolati háttere. Ebben a 

csokorban terveim szerint 3 további sorozat kap helyet, melyek címe: Emberek / Helyek / 

Utak 



 

 

A FISE Galériában nyíló kiállításomon a /Helyek/sorozatot mutatom be amelyben, Budapest 

egy-egy meghatározó terét vizsgálom. A kész művekben a leképzett tér pontosan 1 képben 

jelenik meg, amely tartalmazza az érzékelhető teljes látvány minden részletét, de mégis 

elsimítva azokat egyfajta vizuális /CSENDET/ hoz létre. 

Munkamódszerem lényege, hogy egy speciálisan e projekthez tervezett majd elkészített 

kiegészítő segítségével a helyszínen rögtön egyetlen egy képben történik a teljes látvány 

rögzítése. Későbbi utómunkák során csupán az esetleges hibák (porszemek, karcok) 

retusálása, valamint a teljes képet érintő minimális módosítások (kontraszt, fehéregyensúly 

stb.) történnek.” 

 

2018. április 4. 

NÉGYEK  A 2017-es Design Párbaj győztes csapatának kiállítása 

Brada Hedvig ékszertervező, Horváth Renáta divat- és textiltervező művész, Lőrincz Andrea 

Mária keramikusművész, Nagy Klaudia grafikusművész 

A kiállítást megnyitotta: Fazekas Ildikó, a FISE vezetőség tagja. 

Megtekinthető 2018. április 20-ig. 

 

Nagy Klaudia / festőművész, grafikusművész  - Művészeti pályáját festőként kezdte, majd a 

Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi karán szerzett 

diploma után a dániai Bornholmban töltött ösztöndíj alatt a grafikai eljárások felé fordult. 

2011 óta tulajdonos-tervezője a NagyKlaudiadesign brandnek, amely mellett párhuzamosan 

klasszikus képzőművészeti technikákkal is dolgozik. A jelenlegi anyag a ’kloud, összefoglaló 

alkotói név alatt futó, 6 éves időtartamot felölelő projekt része. 

„A mindennapjaimat fogalmaztam meg, többnyire egyvonalas letisztult grafikákkal. Az 

anyaghoz társítottam természetes és mesterséges fehér felületeket és fekete vonalakat az 

életteremből. Nagyobb perspektívából egy magasfeszültségű felsővezeték hálózat is csak egy 

fehér alapon fekete vonalas rajz. A képek lenyomatok egy kortárs, 32 éves, Magyarországon 

élő női képzőművész életéről.” 

 

Horváth Renáta / divattervező - A Budapesti Metropolitan Egyetemen végezett 2017-ben, 

Divat és textiltervező mesterszakon. „Kollekcióimat nem a trend és a divat, hanem inkább a 

forma és a jelmeztervezés szellemiségében alkottam meg. Az öltözékek tervezése közben 

újfajta struktúrák kikísérletezésével foglalkozom, a struktúra kiismerése után alakítom 

formává az anyagot. Mesterképzésem alatt a kézi sík kötéssel foglalkoztam a legtöbbet, ezzel 

a technológiával alkottam meg az Aquamode fantázianevet viselő diplomakollekciómat. 

Az AquaMode olyan kötött kollekció, mely a sík-mozgás-test-tér folyamatával síkból térbe 

helyezhető. A kötés folyamata közben úgy avatkozom bele a kötés szerkezetébe, hogy az a 

gépről lejőve majd a testre felvéve formává alakul. Inspirációm Bohus Zoltán üvegszobrász 



 

 

munkássága, amely geometrikus formákkal és optikai csalódásokkal teszi varázslatossá 

szobrait. Én az optikai csalódást a fonalak színátmenetesre való festéssel érem el.” 

 

Brada Hedvig / ékszertervező - A Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium, alias 

Kisképző ötvös, fémműves szakán végzett 2017-ben, ugyanettől az évtől tagja a FISE-nek. 

„Fő témám a Bauhaus irányelveiből kiindulva az alapvető formákra bontott, elemeiben 

cserélhető ékszerek tervezése. Munkám során az egyik fontos szempont, hogy a formák és 

színek adta készletből az ékszer viselője építkezhessen, a végső kompozíciót maga állíthassa 

össze, vagy változtathassa azt, ezzel is az önkifejezés eszközévé téve az ékszert, mint tárgyat. 

A most kiállított ékszer-szettek is erre az aspektusra rímelő variációk.” 

 

Lőrincz Andrea Mária / keramikusművész - 2017-ben végzett a Budapesti Metropolitan 

Egyetemen kézműves alapszak kerámia szakirányon. Diplomamunkája az ORISHII 

fantázianevű sushi készlet volt. „A szett egy pozitív-negatív ritmusban játszó hajtogatásomon 

alapszik, ami későbbi félévek folyamán tömeget kapott. A tál geometrikus karaktere 

ellensúlyozza a sushi jellegzetes formai és színbeli lágyságát. A szójás tálka hajtogatott 

formája és a sötét, ugyanakkor áttetsző folyadék játékosan kiegészítik egymást. Szeretnék 

tisztelegni a japán aszimmetria szeretete előtt, ötvözve ezt egy nyugati látásmóddal és 

igénnyel, egy olyan szettben, ami kellemes a tapintásnak, és a szemnek egyaránt.” 

 

2018. április 24. 

TérSzimfóniák Réthey-Prikkel Tamás fotográfus kiállítása 

A kiállítást megnyitotta: Palotai János esztéta. 

Megtekinthető 2018. május 11-ig. 

 

“Tudod nem lesz ott az összes kép, ezek csak felvillanások ez csak egy ...” 

A kiállítás egy vizuális szimfónia első két tételébe ad bepillantást. 

A fotóművész absztrakt épületfotók segítségével kalauzol végig egy-egy kortárs  hazai- és 

nemzetközi hangversenyterem épületében. A kiállítás ebből az anyagból villant fel képeket. 

Ezzel egy hosszabb alkotói folyamatba nyernek betekintést a FISE Galéria látogatói 

 

2018. május 15. 

Tapas de H6 A H6 kortárs ékszer csoport beszámoló kiállítása:  Börcsök Anna, Fazekas 

Veronika, Fekete Fruzsina, Horányi Kinga, Neuzer Zsófia, Tengely Nóra 

Megtekinthető 2018. június 1-ig. 

A Kiállítást megnyitotta Góg Angéla food designer, és egy kis zenei csemegével Kurucz 

Levente klarinétművész szolgált. 



 

 

"Tettünk egy visszhangos kört Európában, és szeretnénk titeket meghívni a beszámoló 

kiállításunkra, ahol a legújabb kollekcióinkat lehet megcsodálni!" 

A kiállítás nyomokban ékszereket tartalmaz, a tárgyak lenyelése fulladást okoz! 

 

Tapas de H6 

A H6 egy fiatal ékszertervezőkből álló csoport: Börcsök Anna, Fazekas Veronika, Fekete 

Fruzsi, Horányi Kinga, Neuzer Zsófia, Tengely Nóra.  Az elmúlt hetekben több külföldi kortárs 

ékszerek köré épülő eseményen vettek részt, úgy mint a valenciai ékszer biennále a Melting 

Point, és a bukarestben évente megrendezésre kerülő AUTOR kortárs ékszer kiállítás, és 

vásár. A tapas de h6 című kiállításuk ízelítőt ad a külföldi a kiállításaikból, és terítékre 

kerülnek a legújabb darabjaik. 

 

2018. június 5. 

Időzítés Papp Anett és Zachar Viktória textilművészek kiállítása. 

A kiállítást megnyitotta Póczos Valéria. 

Megtekinthető 2018. június 15-ig. 

 

A két textilművész a szövött rendszerek komplexitásával foglalkozik. Viktória moduláris 

szőnyeg kollekciója újrahasznosított gyapjúfilc. A Moly sorozat inspirációját a különböző 

molylepkék szárnyainak felépítésének, formáinak vizsgálata adja.  A természetből származó 

formai kialakítások a kötött anyagok szerkezetével kombinálódik, mely során egy sorosan 

összekapcsolható struktúra jött létre.   Anett munkái növényi alapúak, a természeti erők és a 

tudatos emberi erők mezsgyéjét tapogatják. A kérdés az, milyen mértékben közelíthetők 

egymáshoz világunk organikus és absztrakt rendszerei. A két elem látszólagos ellentétként 

van jelen, annak szerveződő, szövedékszerű egységei adaptálódnak a szövés fogalmába. 

 

2018. június 19. 

ÁLLAPOTVÁLTOZÁS című csoportos kiállítás. 

A kiállítást megnyitotta: Fazekas Ildikó, a FISE vezetőség tagja. 

Megtekinthető 2018. július 6-ig. 

 

Bősze Esztert  - a feszültség és a nyugalom közötti kapcsolat foglalkoztatja.  Lenyűgözi a 

nyers erők munkája, hogy lesz a zajból csend. A megvalósításhoz a viasz, és a víz különböző 

halmazállapotaival kísérletezik,  ami élményekben gazdag alkotási terület számára. A víz és a 

forró viasz között feszült harc keletkezik, amikor érintkeznek egymással. Ez a drámai 

találkozás organikus felületeteket képez. Az üveg, tulajdonságából adódóan megfelelő 

megjelenési lehetőséget biztosít az intenzív organikus struktáknak.  

 



 

 

Bajcsi-Nagy Balázs - Az egyik legkülönlegesebb dolog számomra az ötvösségben, hogy akár 

szabályos formát absztrahálhatunk, akár amorf, vagy por formában lévő anyagból 

hozhatunk létre szabályos formát. Teljes a szabadság, amit az anyag kínál, hogy kifejezésre 

juttassuk mondandónkat. A japánból eredő mokume gane technikával készült ékszereimmel 

arra keresek választ, miként, milyen formában, milyen eredménnyel, és pontossággal és 

mennyiben képezhető át egy háromdimenziós forma kétdimenziós mintává.  

 

Karaba Gábor István - Biztonsági camera obscura 

Ál-biztonsági videokamerát alakítottam át camera obscurává és helyeztem el különböző̋ 

helyeken. Az eleve funkcióját ellátni nem képes terméket szerettem volna újra működő 

státuszba visszaemelni, mely azonban eredeti feladatát ellátni sajátosan, csak korlátozottan, 

újszerűen képes. 

 

2018. július 10. 

Penumbra/Félárnyék, Chang-Soo Kim (Szöul, Dél-Korea) képzőművész kiállítása 

A kiállítását N. Mészáros Júlia művészettörténész nyitotta meg. 

Megtekinthető 2018. július 20-ig. 

A kiállítás kurátorai: Haász Ágnes, Ruzsa Dénes,Spitzer Fruzsina 

 

Félárnyék, Tükrözés… 

A félárnyék műfajú munkák kifejezésmódját illetően, egy ismétlődő egymásba hatolást,  

Minden itt kiállított darab digitális nyomat technológiával készült az elejétől a végéig mivel 

egy új művészeti paradigma megjelenésének a lehetőségét próbálja sugallni. Ami a digitális 

nyomat technológiáját illeti, a Grapheion 21. számában megjelent írásomat szeretném 

idézni:  

„A digitális fogalom mögött rejlő tulajdonságok azok a nem-vizualizációs kifejezések, 

amelyek az információt nem-anyagelvűség és elektronikus rezgés formájában fejezik ki, 

ezáltal mintegy kitágítva a művészet anyagiságáról és értékéről való hagyományos 

gondolkodásunk határait. Éppen ezért, a digitális művészetnek a forradalmi 

mechanizmusként való elismerése, amely megújítja a hagyományos művészeti alapokat a 

következő feltételek mellett válhat a 21. századi digitális technológia fogalmi 

megismerésének a feltételévé: ha úgy értelmezzük, mint egy olyan fogalmat, amely átíveli a 

tér és idő határait. Ha úgy tekintünk rá, mint egy kiegészítő mechanizmusra és viszonylagos 

terjeszkedési fogalomra; ha a digitális technológiát nem tekintjük többé egy hagyományos 

ipari művészet értéknek és kiértékelő eszköznek, és ha kiterjesztjük a művészi értékét; ha 

kitágítjuk a digitális művészet alapvető érdemeit és megteremtjük hozzá a megfelelő 

környezetet, amelyben az igazi értéke ki tud majd bontakozni...”   

 



 

 

2018. július 24. 

Anna&Anna  Börcsök Anna ékszertervező iparművész és Magérusz Anna fotóművész 

kiállítása. 

A kiállítást Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser nyitotta meg. 

Megtekinthető volt 2018. augusztus 3-ig 

 

... Te mező, neveled eleven őzemet... Két látásmód, kétféle reakció és a találkozó itt és most 

létrejön, mely oda-visszaolvasható és újraértelmezhető 

 

Anna Magérusz: Paralel című sorozat 

Kép-párokat kerestem a jelen emberi létformája és az anyatermészet között, a párhuzam 

szemmel látható, mégis az összetartozó képek érzésvilága különbözik, más és más olvasatú. 

Amíg az egyik fénykép a magányt, az ember magára maradottságát próbálja sugallni, addig a 

természet lenyomata mindig a megnyugvást, az otthonosság érzését kelti.  

"Ezen a sorozaton öt éve dolgozom azon oknál fogva, hogy új otthonra lelve Budapestről 

Barcelonába költöztem. Fényképeim ezt az útkeresést kísérik végig." 

 

Börcsök Anna: Hétköznapi szentségek sorozat 

Ez a kollekció átalakított WC-ülőkékből áll, melyek a modern embernek szólnak. Azoknak 

akik csak a személyes terükre koncentrálnak.  

A képek görbetükröt tartanak a néző és a viselő számára. 

"Utálom, hogy tárgyként definiáljuk magunkra, utálom, hogy testkép zavarban szenvedünk 

és utálom, hogy tökéletes babává kell válnom ahhoz, hogy az üzenet célt érjen. Áldozatnak 

ajánlom magam a kortárs ékszer oltárán."   

 

2018. augusztus 28. 

PTE MAMI kerámiatervezés szak diploma kiállítása 

A kiállítást Novák Piroska, design és művészet teoretikus nyitotta meg. 

Kiállítók: Asztalos Noémi Ditta (BA), Gráin Edina (BA), Saif Hanan (MA), Huszta Dóra (MA), 
Jeong Hwanhee (MA), Klement Éva (BA), Melkovics Ágnes Kitti (MA) 
A kiállítás zárt:  2018. szeptember 14. 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Média- és Alkalmazott Művészeti Intézet 

kerámiatervezés szak BA és MA szakos hallgatói 2018 tavaszi diplomamunkáit Novák Piroska, 

design és művészet teoretikus mutatja be. A kiállított művek szélés skálát fognak át az 

autonóm művészeti alkotásoktól  az installáción keresztül  a formatervezés területéig. A 

felhasznált anyagok és technológiák is mutatják a pécsi oktatás szétágazó, széleskörű 

szakmai megvalósítási lehetőségeit, mely egyedi a kerámia területén hazánkban.  

 



 

 

2018. szeptember 18. 

Bábel Tornya Fémműves diákok és szaktanárok közös ékszer kiállítása.  

A kiállítást Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser nyitotta meg. 

A kiállítás zárt:  2018. október 5. 

 

Első alkalommal került meghirdetésre az Országos Ötvös Pályázat kiírása BÁBEL TORNYA  

címmel, melynek célja a magyar ötvös képzések összekötése, a tehetségek támogatása, 

egymás látásmódjának és nyelvezetének megismerése, a határok kiterjesztése és új 

perspektívák teremtése. Az oktatók egymástól függetlenül pontozták a beérkező 

pályázatokat, így alakult ki a végső eredmény. 

A tíz legjobb alkotásból született kiállítás a szaktanárok tárgyaival egészül ki. A diákok 

közülük hárman díjat nyertek. Díjátadó 2018. szeptember 21-én 16:00-kor került 

megrendezésre a KÉK-ben! 

Az esemény az ÉKSZEREK ÉJSZAKÁJA kiemelt kiállítása, mely a FISE támogatásával jön létre.   

 

2018. október 9. 

SÁRGA BÖGRE, GÖRBE BÖGRE Az esemény a Design Hét Budapest hivatalos programja  

Kurátor: Agnieszka Jacobson – Cielecka A kiállítás szervezője: Adam Mickiewicz Intézet 

Társszervező: Stalowa Wola Regionális Múzeuma, FISE Galéria, Lengyel Intézet Budapest 

Megtekinthető volt 2018. október 26.-ig. 

A Budapest Design Week során bemutatott másik kiállítás címe egy nyelvtörő: Sárga bögre, 

görbe bögre. A kiállítás kurátora, Agnieszka Jacobson-Cielecka arra a kérdésre keresi a 

választ, hogy vajon kiemelhető-e egy, a régió országaira jellemző szín, melyet a cseh, szlovák, 

magyar vagy lengyel tervezők előszeretettel választanak projektjeikben? A kiállítás kísérletet 

tesz Lengyelország és a szomszédos országok színbeli identitásának megállapítására. A 

kiállításon a cseh, lengyel, szlovák és magyar tervezők által hasonló tárgyakhoz választott 

színeket elemzik: vázák és textíliák színeit vizsgálják. Az összegyűjtött tárgyak alapján olyan 

színösszetételek keletkeznek - rózsaszín és égszínkék, zöld és sárga -, melyek Csehországból, 

Szlovákiából, Magyarországról és Lengyelországból származó projekteken tűnnek fel.  

Fontos a kontextus, mely ebben a régióban a kommunizmus szürke esztétikájának bélyegét 

hordozza. A tervezők mégsem a hagyományból vagy a természetből merítenek. Az elérhető 

anyagokat és a divatos színeket választják.” A kiállítás október 9 - 19 tekinthető meg a FISE 

Galériában Budapesten, majd október 25 - 29 a prágai Designblok keretében. 

A kiállításon cseh (Dechem Studio, Milan Pekar, Klara Sumova, Roman Sedina, Vessels 

Design, Geometr), magyar (Söptei Eszter, Andrási Edina, Kele Sára), szlovák (Michaela 

Bednarova, Simona Janisova, Linda Vikova) és lengyel (Maria Jeglińska, Monika Patuszyńska, 

August Studio, Sebastian Pietkiewicz, Agnieszka Bar, Andrzej Mędrek, Alicja Tyburska, 

Andrzej Bero) designerek vesznek részt. 



 

 

Az események az Adam Mickiewicz Intézet által koordinált LENGYELORSZÁG 100 nemzetközi 

kulturális program részét képezik, mely a többéves NIEPODLEGŁA 2017–2021 program 

keretében valósul meg. A LENGYELORSZÁG 100 az elmúlt száz év legfontosabb lengyel 

kulturális eredményeit mutatja be, melyek szüntelenül inspirálják alkotók és befogadók 

ezreit világszerte. 

Létrejött a többéves NIEPODLEGŁA 2017–2021 program keretében a Lengyel Köztársaság 

Kulturális és Nemzeti Örökség Minisztériuma támogatásával. 

További információk: www.culture.pl 

 

2018. október 30. 

The Big Data Gaze - Puskás Marcell grafikus Kiállítása 

Megnyitotta: Szilágyi Bundi András, művészettörténész 

Megtekinthető 2018. november 17.-ig. 

 

Légy online! Csodálj egy adathalmazt! Betűk, szavak, emoticonok random egymásutániságát. 

Bízd magad egy algoritmusra, aki érdeklődési területeidet kategorizálva és lekövetve tudja  

milyen partnerre vágysz. Válassz nemet, válassz gendert, válassz hozzá illő emoticont. 

Válassz egy társkereső applikációt. Válassz mindenkit. Csak húzd jobbra!  

A kiállításon a male gaze, a female gaze, valamint a digitális korban megjelent “online gaze” 

kapcsolatára keresem a választ. 

Létezik egyáltalán digitális önazonosítás? Hogyan tudom láttatni magam a digitális térben? 

Mit lássanak rólam, és engem vajon kinek a tekintetével néznek? Létezik egy applikációnak, 

vagy egy algoritmusnak tekintete? 

Hogyan tudom bemutatni magam egy emoticon, vagy néhány szó segítségével? A digitális 

platform, vagy applikáció előre predesztinálja, hogy kinek lássanak? 

 

2018. november 20. 

Mastro'18 / Színre bontva  Strohner Márton keramikusművész, designer kiállítása. 

Megnyitja: Lublóy Zoltán porcelán designer.  

Megtekinthető 2018. december 7-ig. 

 

A MASTRO márkát Strohner Márton designer alapította 2012-ben. A fiatal tervező termékei 

széles érdeklődési körének megfelelően, az egyedi tervezésű kézzel készült kisszériás 

használati tárgyaktól, az ékszereken és home decor kiegészítőkön át, a kutya pórázakig 

terjednek. Minőség és funkció, - tárgyaiban keveredik e két alapvetően fontos érték. A 

részletek gondos kidolgozása mellett, kortárs-klasszikus hangvételével sajátos karakterű 

tárgyakat hoz létre. 

 



 

 

2018. december 13. 

Felhőtlen2018  

Grünfelder Judit üvegtervező iparművész és Lublóy Zoltán porcelántervező iparművész közös 

kiállítása. 

A kiállítást megnyitotta Szabó Eszter Ágnes, független kurátor és művészettörténész. 

Megtekinthető 2018. december 28.-ig. 

 

A FISE Galérián kívüli kiállításaink: 

 

* NKA 25, Támogatott művek az iparművészetben- FISE tablósorozata, 

Pécs Zsolnay Negyed – m21 Galéria, 2018.09.14 - 10.08.  

 

* Pozsonyi Piknik - FISE sátor, 2018. szeptember 1. 

 

* FISE Mustra // Design Hét Debrecen / Nagyerdei Víztorony - 2018. október 10. 
 

* FISE Design 2018. – Design Hét Győr / Design MOST! kiállítás 2018. október 12 - 20. 

 

* Blickfang (Wien, A): 2018. október 26. - 28.  

 

* Meat Design Festival (Ostrava, CZ): 2018. november 22. - 25. 

 

* Wunderkammer | a FISE kiállítása az Evangélikus Országos Múzeumban 

2018. december 04.- 2019. február 3. 

 

 

Facebook oldalunkon és honlapunkon számos fotóriportban is képet kaphatnak a 

kiállításokról, rendezvényeinkről, egyesületünk szakmai életéről, de Beszámolónk végén is 

közlünk felvételeket. 

(www.facebook.com/pg/FISE.art.craft.design/photos ) (www.fise.hu ) 

 

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. 

http://www.facebook.com/pg/FISE.art.craft.design/photos
http://www.fise.hu/


 

 

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.  

 

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 2018-ban több remek workshopot tartottunk 

benne. 

 

07.22-29. Ötvös Tábor 

felelős szervező: Börcsök Anna / Vékony Fanni 

Az idei, 2018. 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. 

 

07.30-08.05. Kós Károly Ötvös Tábor 

felelős szervező: Dávid Attila Norbert 

A debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskola két tanára (Vincze Zita ötvösművész és 

Dávid Attila Norbert ötvösművész), Ö.N.T. néven (Ötvös Novák Tábor 2018) egyhetes 

alumínium homoköntő tábort tartott a FISE Mátranováki Művésztelepén, az iskola volt és 

jelenlegi diákjainak. 

08.13.-19. Design Párbaj Tábor 

felelős szervező: Buzás Andrea / Rejka Erika / Fazekas Ildikó 

 

08.20-26. Kerámia PTE 

felelős szervező:  Ráthonyi Kinga 

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. 

 

08.27-31. MOME ötvös  

felelős szervező:  Tóth Zoli, Ádám Krisztián 

 



 

 

Sajtómegjelenés, kiadói tevékenység 

 

A FISE rendezvényeit a sajtó mindig kitüntetett figyelemmel kíséri. Jó kapcsolatokat ápolunk 

a sajtó munkatársaival is. Elsődlegesen az online szalmai média foglalkozik munkánkkal, de 

TV-rádió riportok, híradások is születtek: CityTV (V. kerületi), Fuga Rádió, Civil Rádió; Írott 

anyag: Magyar Iparművészet, Art Fórum 

 

Az idei évben kiemelten nagy figyelmet kapott a FISE Design Management díja valamint az 

Ékszerek Éjszakája, amelyről a leglesőbb vonal béli médiák is részletesen beszámoltak. 

 

 

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.      

 

Budapest, 2019. május 29. 

 

 

 

 
Mascher Róbert DLA, elnök  

  



 

 

A FISE Galéria 2018 évi kiállításai fotókon 

 

január 9. Fresh FIShEs 10 

 

     

 

 

január 30. Bentlakás Söptei Eszter textilművész kiállítása 

 

      

 

február 20. KÖZTES ÁLLAPOT Lőrincz Attila grafikus és barátainak kiállítása. 

 

    
 



 

 

 március 13. Kivonatok-Hely Dévai Zoltán fotókiállítása. 

 

     
 

 

április 4. NÉGYEK  A 2017-es Design Párbaj győztes csapatának kiállítása 

 

    
 

 

április 24. TérSzimfóniák Réthey-Prikkel Tamás fotográfus kiállítása 

 

   
 

 



 

 

május 15. Tapas de H6 A H6 kortárs ékszer csoport beszámoló kiállítása:   

 

     
 

 

június 5. Időzítés Papp Anett és Zachar Viktória textilművészek kiállítása. 

 

      
 

 

június 19. ÁLLAPOTVÁLTOZÁS című csoportos kiállítás. 

 

     
 

 



 

 

július 10. Penumbra/Félárnyék, Chang-Soo Kim (Szöul, Dél-Korea) kiállítása 

 

       
 

július 24. Anna&Anna  Börcsök Anna és Magérusz Anna kiállítása. 

 

       
 

  augusztus 28. PTE MAMI kerámiatervezés szak diploma kiállítása 

 

      



 

 

szeptember 18. Bábel Tornya  

 

    
 

 

október 9. SÁRGA BÖGRE, GÖRBE BÖGRE  

 

   
 

 

október 30. The Big Data Gaze - Puskás Marcell grafikus Kiállítása 

 

     
 

 



 

 

november 20. Mastro'18 / Színre bontva  Strohner Márton kiállítása. 

 

     
 

 

december 13. Felhőtlen2018 Grünfelder Judit és Lublóy Zoltán kiállítása. 

 

     
 

 

 

  



 

 

A FISE további eseményei 

 

NKA 25, Támogatott művek az iparművészetben- FISE tablósorozata, 

Pécs Zsolnay Negyed – m21 Galéria, 2018.09.14 - 10.08.

 
Pozsonyi Piknik - FISE sátor, 2018. szeptember 1. 

 
 

FISE Mustra // Design Hét Debrecen / Nagyerdei Víztorony - 2018. október 10. 

 



 

 

FISE Design 2018. – Design Hét Győr / Design MOST! kiállítás 2018. október 12 - 20. 

   

 

Blickfang (Wien, A): 2018. 10. 26-28. / Meat Design Festival (Ostrava, CZ): 2018. 11. 22-25. 

 

             
      

Wunderkammer - a FISE kiállítása az Evangélikus Országos Múzeumban 2018.12.04.- 

2019.02.03. 

    
 



 

 

 

FISE : Design Management Különdíj  / Design Hét Budapest  / 2018. október 4. 

 

 
 

 

 

 


