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Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület  

Szakmai beszámolója a 2019. 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. 
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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, Szófiában 

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 2019-ben a következő alkotók kaptak lehetőséget: 

 

Január 8 - 25. / Fresh FIShEs 11. 

Február 19 - március 8. / Zichy Mihály Szakgimnázium, Kaposvár  

Március 26 - 29. / Gonda Géza: Müller Miklós / Nicolás Muller a lencse előtt 

                                                           (A Budapest Fotó Fesztivál hivatalos eseménye) 

Április 2- 12. / Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Kerámia Tanszék  

Április 16 - május 3. / Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola  

      (Design Párbaj 2018. nyertes csapata és intézménye) 

Május 14 - 24./ Meixner-Hegyi Etelka: Interdimension 

Május 28 - június 7./ Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, kerámia és üveg szak  

Június 11 - 21. / Veszprémi Gabriella és Fekete Fruzsina: Layers of impressions 

Június 25 - július 5. / Balázs Marianna és Sziráki Lili: Alkotói szabadság 

Július 9 - 19.  

Július 23 - augusztus 3. / Pure Selection - Botos Balázs kiállítása 

Augusztus 27. - szeptember 13. / Lantos Nagy Mariann, Tóvaj Rozi, Fehér Eszter 

Szeptember 17 - 27. / Bíró Zsófi és Forrai Ferenc: Síkon és térben (ÉÉB 2018. győztes)   

Október 1- 18. DESIGN HÉT – FISE select 

Október 22 - november 8. / Beliczay Zsófia: Rákmelók 

November 12 - 22. / Biliczki Anett és Farkas Diána közös kiállítása 

November 26 - december 6. / Élettér - Sallay Anna, Tóth Barbara és Zámori Zsófia kiállítására 

December 10 - 20. / MESE-világok - Demény Andrea grafikusművész kiállítása 
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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/pg/FISE.art.craft.design/photos/ 

 

Kiállításaink részletesebb ismertetése: 

 

Január 8 - 25. / Fresh FIShEs 11. 

 

Idén tizenegyedik alkalommal megrendezésre kerülő Fresh Fishes kiállítás ismét egy színes, 

fiatalos és lendületes tártattal várja kedves látogatóit. A 2018-ban felvett szilikát, 

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

műveiken keresztül megismerhetik a fiatal művészgeneráció friss látásmódját. 

 

A kiállító művészek: Bánó Rita, Birkás Mona, Csizmadia Annamária, Gspann Zsuzsa, Horn 

Enikő, Kreisz Janka, Laskóy Andra, Lázár Dóri, Maczák Gabriella, Maróti Viktória Mára, Padányi 

Orsolya, Patkós Dániel, Sallay Anna, Sinkovits Zsuzsanna Zsófia, Sustik Krisztina, Temesi 

Apolka, Tóthova Dominika, Urbán Orsolya, Varnyú Dorina Rita, Veszprémi Gabriella 

 

A kiállítást Uhl Gabriella művészettörténész nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. január 8-án kedden 18 órakor. 

Közreműködik: Merics Nikolett sanzonénekesnő. 

Látogatható volt 2019. január 25-ig. 

 

Február 19 - március 8. / A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium féléves 

kipakolásának válogatott munkáit bemutató kiállítása 

 

A Kaposvári Zichy Iparművészeti Szakgimnázium féléves kipakolásának válogatott munkái 

mutatkoznak be a FISE galériájában. A diákok kreativitása iskolánkban összesen már nyolc 

szakon gyümölcsözik: grafika, fotó, divattervező, textilműves, kerámia, festő, animáció, 

dekoratőr. Minden szakterületről az aktuális munkákat mutatjuk be reprezentálva ezzel a 

gimnázium sokszínűségét, a kreatív szakmákba már ilyen fiatalon bele kóstoló diákok 

különböző ízlésvilágát. 

http://www.fise.hu/
http://www.facebook.com/pg/FISE.art.craft.design/photos/
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A kiállítást Vecsey Csaba festőművész nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. február 19-én kedden 15 órakor. 

Látogatható volt 2019. március 8-ig 

 

Március 26 - 29. / Fotóművész a lencse előtt Gonda Géza fotókiállítása 

A Budapest Fotó Fesztivál hivatalos eseménye 

 

A felvételeket Müller Miklós / Nicolás Muller fotóművészről Gonda Géza készítette  

Spanyolországban, 1988-1994 között. 

Gonda Géza 1988 – 1994. között közel 200 felvételt készített Müller Miklós/Nicolás Muller 

fotóművészről (Orosháza,1913 – Andrin, 2000) és környezetéről Spanyolországban. Ezekből a 

képekből állítunk ki egy válogatást. A kiállításon látható lesz egy Lucien Hervé fotó, melyet 

Hervé, Müller Miklósról készített Franciaországban, 1938-ban, Müller gépével.  

Ezek mellett még kiállítunk 6 portrét (Baróti Dezső, Kárász Judit, Radnóti Miklós, Tomori Viola) 

is amelyeket Müller készített Szegeden, 1935 körül. 

 

A kiállítást Bencsik Orsolya író, a Szegedi Egyetem Filozófia Tanszékének tudományos 

munkatársa nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. március 26-án kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. március 29-ig 

A kiállítás a BUDAPEST FOTÓFESZTIVÁL hivatalos eseménye volt. 

 

Április 2- 12. / A Harmadik Dimenzió 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és Médiaművészeti Intézet, 

Formatervezés tanszék, Tárgyalkotás és Kerámiatervezés szak friss munkáit bemutató 

kiállítás 

 

A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara megújult elnevezéssel és kibővített tantárgy 

kínálattal várja újabb hallgatóit. A kiállításon látható munkák bemutatják a 3D számítógépes 

tervezőprogramok használatát a formatervezésben, a 3D nyomtatók és a CNC marógépek 

alkalmazási lehetőségeit a kivitelezés egyes folyamataiban, ugyanakkor láthatunk autonóm 

háromdimenziós kerámia és porcelán plasztikákat is. Szeretnénk evvel is prezentálni a nálunk 

folyó oktatás széles skálájú lehetőségeit, a több száz éves manuális technikáktól a 21.századi 

innovatív design megoldásokig. 

 

A kiállítást Gáspár György DLA, képzőművész, a PTE adjunktusa nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. április 2.-án kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. április 12-ig 
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Április 16 - május 3. / 3x3 a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti  

Szakgimnázium kiállítása 

  

A 2018-ban Debrecenben rendezett Design Párbaj győztes diákcsapat iskolájának 3x3 című 

bemutatkozó kiállítása, a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Szakgimnázium képgrafika, festő, mozgókép és animáció szakos diákjainak válogatott 

kiállítása. 

 

2018. október 11-én a Design Hét keretében, a FISE Galéria által hetedik alkalommal 

megrendezett Design Párbajon (DESIGN FALAT / FALAT DESIGN), a Debreceni Medgyessy 

Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium diákjaikból és a szintén debreceni Kós Károly 

Művészeti Szakközépiskola diákjaiból összeállított csapatok mérték össze először 

kreativitásukat egy workshop keretén belül. A háromfős csapatoknak három óra alatt, 

kizárólag a helyszínen kapott anyagok, eszközök felhasználásával és bizonyos tervezési 

kritériumoknak megfelelve kellett a saját iskoláik kiállítás megnyitójára tálaló és szervírozó 

eszközöket tervezni és modellezni. Az elkészült munkákat szakmabeli bírálókból összeállított 

zsűri értékelte. 

 

Az hat három fős csapat jó hangulatú párbaját a Medgyessy Művészeti iskola csapata nyerte 

meg. A verseny díjaként a nyertes csapat lehetőséget kapott egy kiállításon való 

bemutatkozásra a FISE Galériában. A Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 

Gimnázium képgrafika, festő, mozgókép és animáció szakos diákjainak válogatott kiállítása 

egyfajta merítés a szakokon lévő éves feladatokból, projektekből. A diákok a képgrafikát és az 

animációt érettségi utáni ráépülő 2 éves képzésben tanulják, a festő szak pedig párhuzamos 5 

éves képzés keretében zajlik az iskolában. 

A kiállításon láthatunk animációkat, videó munkákat, tervező grafikai feladatokat, festői 

stúdiumokat.  

 

A kiállító diákok: Avacz Gergely, Bundi István, Jendrek József, Éliás Tamás, Balogh Ágoston 

Csongor, Farkas Gergely, Nagy Fruzsina, Péntek Petra, Török Sarolta 

Válogatta és rendezte: Komlódi Judit képzőművész 

A kiállítást Mascher Róbert DLA, a FISE elnöke nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. április 16.-án kedden 18 órakor 

Látogatható volt 2019. május 3-ig 

 

Május 14 - 24./ Interdimensional - Meixner-Hegyi Etelka porcelán tervezőművész kiállítása 

 

A kiállítást Lublóy Zoltán porcelán designer nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. május 14.-én kedden 18 órakor. 
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Látogatható volt 2019. május 24-ig 

 

Május 28 - június 7./ „Jaschik kerámia-üveg” 

        

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium kerámia és üveg képzései több évtizedes múltra 

tekintenek vissza. Az először szakmunkás képzés több mint tíz éve alakult át művészeti 

oktatássá, aminek mai munkájába ad bepillantást a kiállítás. Tiszteljük és folytatjuk a szakma 

hagyományait, de fontos része a képzésnek a naprakész tudás és kreatív gondolkodás, 

probléma megoldás, valamint nemzetközi csereprogramjaink révén a külföldi történések 

figyelemmel kísérése is. 

 

Kurátorok: Virág Hajnalka, Vágó Szilvia, Máder Barnabás tanárok, a FISE tagjai 

A kiállítást Hudatsek László képzőművész nyitotta meg. 

Köszöntőt mond Pintérné Varga Zsuzsanna intézményvezető. 

Megnyitó: 2019. május 28-án kedden 17 órakor. 

Látogatható volt 2019. június 7-ig 

 

Június 11 - 21. / Layers of impressions - Veszprémi Gabriella és Fekete Fruzsina kiállítása 

 

Hogyan működhet együtt az ékszer és a bőrhulladék? Már egy jó ideje foglalkoztat bennünket, 

hogyan olvadhat össze a szabásból visszamaradt bőr és az ékszer, és nagy örömmel mutatjuk 

be nektek a közös, LAYERS OF IMPRESSIONS kollekciót, amelyben mindkettőnk munkássága, 

szellemisége megjelenik. 

 

A kiállítást Benczúr Emese képzőművész nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. június 11-én kedden 19 órakor. 

Látogatható volt 2019. június 21-ig 

 

Június 25 - július 5. / Alkotói szabadság - Balázs Marianna és Sziráki Lili első közös fotó- és 

ékszer kiállítása 

 

A kiállítást Fazekas Ildikó design és művészetmenedzser nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. június 25.-én kedden 18 órakor. 

Finisszázs: 2019. július 5.-én péntek 17 órakor. 

Látogatható volt 2019. július 5-ig 

 

Július 23 - augusztus 3. / Pure Selection - Botos Balázs kiállítása 

 

Botos Balázs célja, hogy mások szívéhez is közel álló, esztétikus, finom tárgyakat hozzon létre 

amellett, hogy a funkció is egy fontos részét képezi a tervezés folyamatának. Van bennük egy-
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két szokatlan csavar is néha, amivel a felfedezés élményét is átélhetjük. Ennek a letisztult 

világnak egy kivonatát mutatja be Balázs Pure Selection című kiállítása.  

 

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

Megnyitó: 2019. július 23.-án kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. augusztus 2-ig 

Finisszázs: 2019. augusztus 1.-én csütörtök 17 órakor. 

 

Augusztus 27. - szeptember 13. / Zöldövezet - Fehér Eszter keramikus iparművész és Nagy 

Lantos Marianna grafikus iparművész kiállítása. 

 

Fehér Eszter (Hugi Ceramic Design) keramikus iparművész - www.hugiceramicdesign.com 

Fókuszban a fatüzes égetési technológiával égetett porcelán és kerámia tárgyak. A naturális 

színeket és az egyszerű formákat jól kiegészítik a vidám szukkulens növények. Rohanó 

világunkban a növénytartás egyre jobban háttérbe szorul, illetve a lakótér szűkülése miatt 

korlátozottak a lehetőségek. A pozsgás növényeket roppant egyszerű gondozni, ezért kezdtem 

el hozzájuk illő tárgyakat készíteni. Célom a tárgyakkal, hogy letisztultságukkal bármely térbe 

frissességet, melegséget és egy cseppnyi természetet hozzanak. A növények mellett a fatüzes 

technikának köszönhetően a tárgyak is életre kelnek. A fa hamuja, ami az égetés közben 

körbetáncolja a porcelán és kerámia felületeket, különleges meleg természetes hatást 

kölcsönöz. Ezek a tárgyak a technikának köszönhetően megismételhetetlenek, minden darab 

egyedi. A darabok kézzel korongoltak és 1320oC -on vannak kiégetve. 

 

Nagy Lantos Marianna  - Instagram: @mannabotanical 

Magyarországon egyedülálló lehetőség betekintést nyerni az SBA Mesterdiploma (Anglia) első 

éves anyagának egy részébe, mely a klasszikus angol hagyományokon alapuló botanikus 

festészet alapjaira építkezik. Nagy Lantos Marianna hazánkból elsőként vesz részt a képzésen, 

ahol 15 neves nemzetközi oktató közreműködik 3 éven keresztül a szakma aprólékos 

elsajátításában. A műfaj napjainkban mind a kortárs művészet, mind a műgyűjtők körében 

nagy népszerűségnek örvend köszönhetően a látványos technikai tudásnak és kreativitásnak. 

 

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

Megnyitó: 2019. augusztus 27.-én kedden 19 órakor. 

Látogatható volt 2019. szeptember 13-ig 

 

Szeptember 17 - 27. /  Felfedező - Bíró Zsófia és Forrai Ferenc kiállítása 

 

Bíró Zsófia Gizella ékszertervező, a 2018. évi Ékszerek Éjszakája Budapest győztesének és 

Forrai Ferenc tervezőgrafikus kiállítása 
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„Az idei ékszersorozatom egy korábbi, az Emlékeztető című munkám folytatása. 

Az önismereti út, amin járok egy végtelen folyamat. Az ezzel járó változás, átalakulás az életem 

része. A személyiségfejlődésem során felmerült kérdéseket- és a benyomásaimat fogalmazom 

meg a sorozatom ékszereiben. Ezek összegzése szimbolikusan jelenik meg a tárgyak gondolati 

és formai kialakításában. Az alkotómunka segít számomra elmélyülni ebben a folyamatban.  

A fémháló az ékszereim alapja. A háló olyan, mint a bőröm: a test és a lélek határa. Elválasztja 

egymástól a külsőt és a belsőt. Ezen a felületen szeretném szemléltetni azokat a kérdéseket, 

amik talán nem csak engem foglalkoztatnak. Őszinte vagyok? Jó döntést hozok? 

Hagyatkozzam a megérzéseimre? A háló mögötti tér a személyiségem rejtett énjét 

szimbolizálja, a háló előtti pedig azt, amit meg merek mutatni magamból. 

A sorozatom bemutatásában alkotótársam, Forrai Ferkó segíti a munkámat. Beszélgetéseink 

inspirálják a folyamatot: ha én elakadok, ő tovább lendít. Ez a kölcsönhatás mind a 

tervezésben, mind a vizuális megjelenésben jelen van: grafikáival azokat a gondolatokat 

erősíti, melyeket az ékszerekkel fejezek ki.” 

 

A kiállítást Schmidt Andrea, MOME Elméleti Intézet adjunktusa nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. szeptember 17.-én kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. szeptember 27-ig 

 

Október 1- 18. „A design igaz története” a FISE kiállítása 

 

„Gondolta a fene!” - mondta a költő és gondolja gyakran az iparművész is.  

Mindannyian másként tekintünk egy tárgyra, ha ismerjük annak történetét. A „story telling” 

ma már a márkaépítés egyik fontos eszköze, és különösen igaz ez a dizájn területén, ahol egy-

egy sztorin keresztül nem csupán egy adott alkotást, de annak inspirációját, elkészítését, sőt 

tervezőjének személyiségét, attitűdjét is megismerhetjük. A FISE 20 tagját kérték fel, hogy 

meséljék el egy-egy jól ismert munkájuk történetét az ötlet megszületésétől annak fizikai 

megvalósulásáig. A szelekcióban ékszerek, porcelán- és üvegtárgyak, textilek és más használati 

tárgyak is helyet kaptak.  

 

Eseményünk a Design Hét Budapest 2019 programjának része. 

 

A kiállítás igaz történetét elmondta Koós Daniella DLA,  

a vendégeket köszöntötte Mascher Róbert DLA, a FISE elnöke. 

Megnyitó: 2019. október 8-án kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. október 18-ig 
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Október 22 - november 8. / Rákmelók - Beliczay Zsófia keramikus és textiltervező művész 

kiállítása 

 

A főként prevenciós munkák keletkezése az elmúlt másfél éves időszakot öleli fel. A kiállítás 

ötlete az Onkológia Intézet falai között született, és a vénásan transzportált gyógyszerek, 

kezelések és műtétek mellékhatásainak köszönhetően váltak vizuálisan is látható alkotásokká. 

 

A kiállítást Mészáros Zsuzska építész nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. október 22-én, kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. október 27-ig 

 

November 12 - 22. / Close to parallel - Biliczki Anett üvegművész és Farkas Diána 

üvegtervező művész közös kiállítása 

 

Biliczki Anett és Farkas Diána első önálló kiállítása ez a FISE galériájában.  

Megközelítőleg friss tagok: a tavalyi Entry kiállítás keretén belül már láthattuk munkáikat itt; 

azonban a klasszikus Fresh Fishes keretén belül nem mutatkoztak meg.  

Ez okból hiánypótlónak tekinthető közös kiállításuk, mely a 'Close to Parallel' címet kapta. Új 

munkáikat mutatják be, melyeknek domináns és szignifikáns eleme a fehér szín; s ehhez 

egészen más és más okból ragaszkodnak mindketten. Kiállításuk keretén belül fény is derül 

ezekre. 

 

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

Megnyitó: 2019. november 12.-én kedden 18 órakor 

Látogatható volt 2019. november 22-ig 

 

Novemer 26 - december 6. / Élettér - Sallay Anna, Tóth Barbara és Zámori Zsófia textiltervező 

művészek kiállítására 

 

Sallay Anna – textiltervező művész 

Életterünk tárgyai igen fontosak mindennapjainkban. A bőrből készültek különösen kedvesek. 

Szeretjük, mert élettel teli, lélegzik, öregszik, akárcsak mi. Megmunkálás közben szinte saját 

akaratából formálódik véglegesre. A táskáim bőrfelületén összefutó vonalak a természetben 

létező struktúrák, útvonalak kusza kapcsolódását idézi. 

 

Tóth Barbara – textiltervező művész 

A kiállításra készült mintákat a négy évvel ezelőtti Pestről vidékre való költözés ihlette. 

Kezdetben nagyon idegen volt számára ez a változás, talán fél év is eltelt, mire észrevette, 

hogy egyre könnyebben alkalmazkodik a kisvárosi környezethez. A napi 30 perces séta a vonat 

állomásra eleinte fáradalmas volt, aztán észrevette a jótékony hatásait. Később egy kutya 
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gazdájává válhatott, ezáltal vele még többet sétált, felfedezte a közeli erdőt, tavakat. A séták 

alatt virágokat, leveleket, apró növényeket gyűjtögetett, amiket lepréselt és digitalizált. A 

préselt növények adták a minták alapját, melyeket tapétára, belső térbe tervezett. 

 

Zámori Zsófia - textiltervező művész 

Hétköznapi cselekvéseimhez különböző terek kapcsolhatók. Ha az egyes tevékenységeimet 

vizsgáljuk, az életem minden kisebb területén speciálisan mozgok. Például, ha egyedül eszem, 

más területet használok a konyhában, mint mikor az egész család együtt ebédel. De vannak 

saját tereim a nappaliban, a fürdőben, sőt a közös ágyunkban is. Ha metrózok, elfoglalok egy 

részt a kocsiban; hogyha a moziban ülök, a székem a terem. Mikor gyalog megyek valahová, 

az utcán is van egy kihasított rész, amit csak én használok.  

Cselekmények, terek – színtér; élettér. 

 

A kiállítást Doromby Mária, Ferenczy Noémi-díjas textilművész nyitotta meg. 

Megnyitó: 2019. november 26.-án kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. december 6-ig 

 

December 10 - 20. / MESE-világok - Demény Andrea grafikusművész kiállítása 

 

A MESE világok elnevezés utalás arra, hogy minden mese más-más világba kalauzol el 

bennünket. Olyan, mint egy utazás "Fantázia országba", ahol bármi megtörténhet. A kiállított 

művek között vannak kisebbeknek és nagyobbaknak szóló mesék egyaránt.  

 

Andrea korábban, (2014-ig) elsősorban reklámgrafikával foglalkozott, majd pár év 

gyengélkedés után, 2017-től fokozatosan áttért az illusztrációs munkára. Illusztrációiban 

fontos szerepe van a ceruzarajz és a festészeti megoldások keveredéséből adódó 

kontrasztnak. Színhasználata elsősorban a szimultán kontraszt használatára épül. Acryl 

képeihez időnként kollázs technikát alkalmaz. 

 

A kiállítást megnyitotta:  

Wittmann Ildikó szerkesztő - Csodaceruza, Magyar Gyermekirodalmi Intézet. 

Megnyitó: 2019. december 10-én kedden 18 órakor. 

Látogatható volt 2019. december 20-ig 

 

A FISE Galérián kívüli kiállításaink: 

 

* Blickfang (Stuttgart, A): 2019. október 26. - 28.  

* FISE Art Craft Design (Szófia, BG): 2019. május 8 – június 7. 

* FISE Design 2019. – Design Hét Eger / kiállítás 2019. szeptember 27- október 13. 

* Blickfang (Wien, A): 2019. október 25 - 27.  
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* FRAGILE - FISE szilikát kiállítás (1111 Galéria, Bp., Kende u. 1.) 2019. október 09 - 18. 

* Meat Design Festival (Ostrava, CZ): 2019. november 21 - 24. 

* Ékszerek Éjszakája Budapest 2019| a FISE tematikus projektje 2019.09.20-22. 

 

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. 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.  

 

Sajtómegjelenések: 

 

Az eseményeinket folyamatos és jelentős sajtóérdeklődés követte, kiemelten Ékszerek 

Éjszakája Budapest projektünket. Számos alkalommal szerepeltünk a kulturális hírekben és 

műsorokban: M2 Petőfi TV, M5 TV, Kossuth Rádió, Népszava, stb. Idén, meglepetésünkre, az 

április 16.-i megnyitónkról az M1 esti híradójának stábja is beszámolt. Több interjúval 

gazdagított riporttal adtak hír eseményünkről, Egyesületünk munkájáról.   

A három művészeti középiskolát bemutató kiállítássorozatunkról négyoldalas, összefoglaló 

cikk is megjelent a Magyar Iparművészet 2019/6. számában. 

 

Adalékok pénzügyi elszámolásunkhoz: 

 

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatain elnyert nyolc, valamint a Magyar Művészeti Akadémia  

pályázatain elnyert két támogatás nélkül nehezen tudtuk volna megvalósítani a házon belüli 

és a külsős kiállításainkat. Igyekszünk a legkisebb költséggel működni, nincs fizetett 

alkalmazottunk, a fontosabb könyvelési, ügykezelési munkákat vállalkozások látják el. A 

támogatást főként a projektjeinkre (Ékszerek Éjszakája, Blickfang kiállítás stb.), dologi 

költségekre, rendezésre, őrzésre fordítottuk, valamit az eseményeink megörökítésére 

költöttük. A kiskatalógus-füzetünk, az utókor számára szépen egybefoglalja az aktuális év 

történéseit.  

 

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

 

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 harmincnyolc éve ennek a szellemében zajlik.      

 

Tisztelettel 

, 

 

 
Mascher Róbert DLA, elnök  

 

Budapest, 2020. június 26. 
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A FISE Galéria 2019 évi kiállításai fotókon 

 

Január 8 - 25. / Fresh FIShEs 11. 

 

     

 

Február 19 - március 8. / A Kaposvári Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázium féléves 

kipakolásának válogatott munkáit bemutató kiállítása 

 

     

 

Március 26 - 29. / Fotóművész a lencse előtt Gonda Géza fotókiállítása 

A Budapest Fotó Fesztivál hivatalos eseménye  
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Április 2- 12. / A Harmadik Dimenzió - A Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Design és 

Médiaművészeti Intézet, Formatervezés tanszék, Tárgyalkotás és Kerámiatervezés szak friss 

munkáit bemutató kiállítás 

 

     

 

Április 16 - május 3. / 3x3 a Debreceni Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti  

Szakgimnázium kiállítása 

  

     

 

Május 14 - 24./ Interdimensional - Meixner-Hegyi Etelka porcelán tervezőművész kiállítása 
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Május 28 - június 7./ „Jaschik kerámia-üveg” 

Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium, kerámia és üveg szak  

 

     

 

Június 11 - 21. / Layers of impressions - Veszprémi Gabriella és Fekete Fruzsina kiállítása 
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Június 25 - július 5. / Alkotói szabadság - Balázs Marianna és Sziráki Lili első közös fotó- és 

ékszer kiállítása 

 

     

 

Július 23 - augusztus 3. / Pure Selection - Botos Balázs kiállítása 

 

     

 

Augusztus 27. - szeptember 13. / Zöldövezet - Fehér Eszter keramikus iparművész és Nagy 

Lantos Marianna grafikus iparművész kiállítása. 
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Szeptember 17 - 27. /  Felfedező - Bíró Zsófia és Forrai Ferenc kiállítása 

 

     

 

Október 1- 18. „A design igaz története” a FISE kiállítása 

 

     

 

Október 22 - november 8. / Rákmelók - Beliczay Zsófia keramikus és textiltervező művész 

kiállítása 
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November 12 - 22. / Close to parallel - Biliczki Anett üvegművész és Farkas Diána 

üvegtervező művész közös kiállítása 

 

     

 

November 26 - december 6. / Élettér - Sallay Anna, Tóth Barbara és Zámori Zsófia 

textiltervező művészek kiállítására 

 

     

 

December 10 - 20. / MESE-világok - Demény Andrea grafikusművész kiállítása 
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A FISE további eseményei, Galérián kívüli kiállításaink: 

 

* Blickfang (Stuttgart, A): 2019. október 26. - 28.  

 

     

 

 

* FISE Art Craft Design (Szófia, BG): 2019. május 8 – június 7. 

 

     

 

 

* FISE Design 2019. – Design Hét Eger / kiállítás 2019. szeptember 27- október 13. 
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* Blickfang (Wien, A): 2019. október 25 - 27.  

 

     

 

 

* FRAGILE - FISE szilikát kiállítás (1111 Galéria, Bp., Kende u. 1.) 2019. október 09 - 18. 

 

     

 

 

* Meat Design Festival (Ostrava, CZ): 2019. november 21 - 24. 
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Sajtószemle: 

 

Kiállításmegnyitónk az M1 esti híradójában (2019.04.16.): 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

22 
 

 

Beszámoló FISE kiállítássorozatáról a Magyar Iparművészet 2019/06. számában: 
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