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B32 Galéria és Kultúrtér, 2017. X. 9-ig

Hatalmas érdeklődés mellett nyílt meg a B32 
Galériában a Fiatal Iparművészek Stúdiója 
Egyesület születésnapi kiállítása. A kiállítás a 
Design Hét hivatalos rendezvénye is. A FISE törté-
nete egyszerre hősies, kalandos, miközben ma 
már olykor alig érthető mindaz a sok konfliktus, 
ami egy önálló szakmai egyesület mindennapja-
inak része volt. A Design, mint hal a vízben címmel 
hamarosan megjelenő FISE-történet részletesen 
bemutatja majd az elmúlt évtizedek művészeti 
életének világát, s benne a kortárs magyar art, 
craft és design szerepét a hazai kultúrában.

A FISE megalakulásának az volt a célja, hogy 
pályafutásuk elején segítse, képviselje és 
nyilvánossághoz, kapcsolatokhoz juttassa a 
fiatal művészeket. Az iparművészet, a design 
szakmai világában információhoz jutni, utat 
találni a piachoz és a közönséghez nem egyszerű. 
Kiválasztani a szakmai előrejutást segítő 
kapcsolatokat, megfelelő fórumokat találni a 
bemutatkozáshoz nehezebb egyedül. A FISE 
tagjának lenni ma már nem csak egy szakmai 
egyesülethez tartozást jelent. Az egyesület a 
magyar művészeti élet elismert, nemzetközileg is 
számon tartott fontos intézménye. A tagság rang, 
a FISE pedig garancia a minőségre.

A kiállítás a legjobb bizonyíték erre. Az anyag nagyon gazdag, 
reprezentálja a magyar kortárs alkotóművészet szinte 
minden jelentős műfaját, stílusát. A FISE rendszeresen állít 
ki külföldön, részt vesz nemzetközi vásárokon, szakmai 
bemutatókon, ezért naprakész információi vannak a kortárs 
szakmai irányokról. Az egyesület folyamatos nemzetközi 
megmérettetése a szakmai munka egyik legfontosabb hajtó–
ereje. Meg kell felelni az elvárásoknak, melyeket a korábbi évek 
sikerei alapoztak meg. Az „itthon” és „külföld” között amúgy is 
elmosódnak a határok, a szakma nemzetközi, ahogy a piac is.

Az egyesület tagjai közt számos, a kortárs design élvonalába 
tartozó, nemzetközi szinten is kimagasló munkákkal rendelkező 
alkotó van. Sokukat rangos díjakkal ismerték el, meghatározó 
cégek számára készítik terveiket, elismert galériákban állítanak 
ki. Ők nemcsak az egyesület életében való jelenlétükkel növelik 
a FISE presztízsét, hanem aktívan részt is vesznek annak 
működtetésében. Saját belvárosi galériájukban, a Kálmán Imre 
utca 16.-ban általában háromhetente nyitnak kiállítást tagjaik 
munkáiból, amelyre a kiállítóknak pályázniuk kell.

A FISE szakmai szakosztályokra tagolódik, minden döntést 
a vezetőség hoz. A tagokkal nemcsak hírlevelekben tartják a 
kapcsolatot, hanem a személyes találkozások a meghatáro-
zóak – ez adja a FISE erejét a kezdetektől fogva. A taglétszám 
350 fő körül van, az új felvettek száma pótolja a távozókét. 
A diploma után sokan érzik úgy, hogy a FISE-tagság szakmai 
életük számára az első fontos lépés. 


