
� Habár a január nem tûnik kiemelten izgalmas idô -
szaknak kiállítások szempontjából, a Fiatal Iparmû vé -
szek Stúdiója Egyesület (FISE) már tizedik alkalom -
mal indítja az évet a legfrissebb tagok csoportos be -
mutatkozásával.

Ez a sok tekintetben elôre nem tervezhetô helyzet
mostanra kifejezetten izgalmas és mindig kihívásokat
rejtô, meglepô egymás mellé kerülésekkel gazda go -
dott szemlévé alakult, amit a résztvevôk mellett a szer -
vezôk és az érdeklôdôk is évrôl évre kíváncsian vár -
nak.

A nyár közepén zajló tagfelvételre minden évben
vegyesen érkeznek jelentkezôk a különbözô szakte rü -
letekrôl és képzési helyekrôl, és akár más-más terve -
zôi életszakaszokból is, így valóban szokatlan össze -
té telû csoportok alkotásai kerülnek azonos helyzetbe,
egy kiállítótérbe.

Bár valamennyi új tag megkapja a bemutatkozás le -
hetôségét, bizonyos körülmények, külföldi tartóz ko -
dás, esetleg további tanulmányok miatt nem minden
friss tag tud megjelenni az évindító és egyesületi be -
mutatkozó alkalmon.

2018-ban a huszonkilenc felvettbôl végül huszon -
három tervezô munkáját láthattuk a Fresh FIShEs
sorozat legutóbbi tárlatán.

Ebben az évben az arányok erôsen kedveztek a höl -
gyeknek – a kiállítók között mindösszesen öt fiatal -
ember szerepelt, valamint az ötvös és ékszertervezôi
vonalnak: közülük kilencen mutatkoztak be a FISE
Galériában. Ez a számbeli adottság ékszer-hangsú -
lyossá tette ugyan a kiállítást, de semmiképpen sem
egyhangúvá. Tengely Nóra szakaszonként, kézi for -
rasztással merevített láncai, Bajcsi-Nagy Balázs kü -
lönleges, többféle fémet egybedolgozó mokume gane-
technikával készített gyûrûje, Varga Gergô réz és plexi
társítású ékszerei éppúgy saját karakterrel bírtak, mint
Brada Hedvig Bauhaus-kollekciója vagy Horányi Kin -
ga színes alkotásai. Nem pusztán változatosságot je -
lentett, hanem a hagyományos ékszer képzetét is tá gí -

totta Fazekas Veronika Borbála lamellás kollekció ja,
Biró Zsófia családi összetartozást kifejezô tárgyegyüt -
tese, vagy Neuzer Zsófia természeti környezetünk
pusztulására reflektáló, virtuális világgal kibôvített
ék szere.

Varga Anita optikai illúzión alapuló, minimalista
megjelenésû, kézi szövéssel készült lapfüggöny-kol -
lekciója mellett Papp Zsófia Báránybôrbe bújt farkas
címû kabátkái képviselték a textil területét, mindkét
munka sajátságosan egyensúlyoz a tradíció és az in no -
váció mezsgyéjén. Elek Ágnes kerékpárbelsôkbôl épít -
kezô rugalmas struktúrája a kiállításra készült mun -
kájában tároló funkcióval társult. Szônyegi Zsófia kom -
 pozíciója a textil fogalmát a minta irányából kö zelí tet -
te meg, a keretre feszített vászon hordozó felü letként
értelmezôdött egy kísérleti mintaminimali zá lási so -
rozatban.

Különleges tárgyegyüttesként szerepeltek Dévai
Zoltán üveggömböcskéi, amelyek egy láthatatlan és
alapvetôen félelmetes jelenséget, a radioaktív sugár -
zást tették vizuálisan érzékelhetôvé ezüstalapú fotó -
technikával három dimenzióban. Egy egészen más
típusú behatást, a zajt és annak életünkre gyakorolt
hatását jelenítette meg Karaba Gábor István soroza ta,
mellyel a zajt médiumként kezelve alkotott fiktív te -
re ket.

Hegedûs Klára Zsófia Pumpkin elnevezésû dupla fa -
lú bögréit a figyelmes látogatók már láthatták a FISE
alapításának 35. évfordulóját ünneplô kiállításon,
Réthey-Prikkel Tamás Artspace-sorozatának fotóival
pedig Müpa-kiadványokban lehetett találkozni. Tóth
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Véletlenek egymás között
A FISE legújabb tagjainak bemutatkozó kiállítása

Fresh FIShEs 10.
kiállítás (részlet),
Varga Gergô gyûrûi /
Fresh FIShEs 10
(exhibition view). 

Rings by Gergô Varga 
FISE Galéria,
Budapest, 2018

�
Fresh FIShEs 10.
kiállítás (részlet), 

az elôtérben Fabricius-
Nagy Emese IORA

moduláris rendszere, 
a háttérben jobbra
Varga Anita Optikai
hullámzás elnevezésû

lapfüggöny-kollekciója / 
Fresh FIShEs 10

(exhibition view). In the
foreground: ’IORA’
modular system by

Emese Fabricius-Nagy.
In the background,

right: ‘Optic Waving’
vertical blind collection

by Anita Varga
FISE Galéria,

Budapest, 2018
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Barbara Origami és Safari elnevezésû egyedi tapétái
sem ismeretlenek az érdeklôdôk elôtt, hiszen ezek
akár meg is rendelhetôek, hogy a galéria után az ott -
honi falra kerülhessenek.

A kiállítás talán legismertebb alkotása Fabricius-
Nagy Emese Moholy-Nagy László Formatervezési

Ösztöndíj keretében kifejlesztett és 2017-ben Ma gyar
Formatervezési Díjjal elismert IORA moduláris rend -
szere, és az abból kialakított, személyre szabható tás -
kakollekciója.

A csoportos tárlat ikonikus darabja Balázs Marian na
ékszere, amely egyrészt az aranyat mint értékhordo -
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zót a maga valódiságában mutatja meg, vékonyka lánc -
ra fûzve egy kis tömbnyi fémet; másrészt a keretbe
foglalt, falra helyezett tárgy az érték, az esztétikum és
a megdolgozottság kapcsolatára is ráirányítja a figyel -
met, ezen keresztül emelve ki az alkotó közremûkö -
désének elengedhetetlenségét, a tervezôi és kivitele -
zôi munkafolyamatok valóságalakító és értékteremtô
hatását.

A tizedik Fresh FIShEs kiállítás 2018-ban is komoly
feladat elé állította a kiállítókat és a szervezôket, vég -
eredményként azonban remek elrendezésû, jó ritmu -
sú és kifejezetten inspiráló kiállítás született, ami meg -
oldásaival példa lehet a következôkre nézve is.

FAZEKAS ILDIKÓ
design- és mûvészetmenedzser, a FISE vezetôségi tagja

(Fresh FIShEs 10. FISE Galéria, Budapest, 2018. janu ár
9–26.)

Fresh FIShEs 10. kiállítás (részlet), Dévai Zoltán Kvantumkép
címû üvegtárgyai / Fresh FIShEs 10 (exhibition view).

Quantum Image. Glass objects by Zoltán Dévai
FISE Galéria, Budapest, 2018

Fresh FIShEs 10.
kiállítás (részlet), 
Biró Zsófia Személyes
tradíciók címû narratív
design diplomaprojektje
/ Fresh FIShEs 10
(exhibition view).
Personal Traditions.
Narrative design
diploma project 
by Zsófia Biró 
FISE Galéria,
Budapest, 2018
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