
� A Fiatal Iparmûvészek Stúdiója Egyesület (FISE)
Kálmán Imre utcai galériájában nem szokatlan, hogy
különbözô szakmák, tervezôi területek mutatkoznak
meg együtt. Gyakran kerülnek kapcsolatba egymást
addig nem ismerô mûvészek és tervezôk, és dolgoz -
nak együtt egy kiállítás keretében. A Négyek címû tár -
laton Brada Hedvig ékszertervezô, Horváth Renáta

divat- és textiltervezô mûvész, Lôrincz Andrea Mária
keramikusmûvész és Nagy Klaudia grafikusmûvész
mutatták be alkotásaikat, fontos tényezô, hogy a ki -
állítás létrejöttét csapatmunka elôzte meg.

2017-ben már a hatodik alkalommal hirdette meg a
Design Párbajt a FISE a Design Hét Budapest hiva -
talos programjai között. Az esemény lényege rendkí -
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Négyek
A 2017. évi Design Párbaj gyôzteseinek kiállítása a FISE Galériában

Mûhelymunka a Design Párbajon a FISE Galériában 2017-ben / 
Studio work at the Design Duel 2017 at the FISE Studio of Young Artists’ Association, Budapest
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vül egyszerûen összefoglalható: a résztvevôknek vé -
letlenszerûen sorsolt csapatok tagjaiként közösen kell
reagálniuk a helyszínen megismert feladatra, elôre
meghatározott anyagok és eszközök felhasználásával,
elôre meghatározott idôn belül. A kezdeményezés
Rejka Erika keramikusmûvész és Buzás Andrea cso -
magolástervezô közös gondolkodásának eredménye,
mindketten a FISE vezetôségi tagjai. Olyan work -
shop-formát kerestek és dolgoztak ki, amely egyszer re
segíti több cél megvalósítását. E célok között szere -
pel az egyesület különbözô szakirányban dolgozó és
más-más életkorú tagjai közötti kapcsolattartás ösz -
tönzése, a kommunikáció elôsegítése; lehetôségte -
rem tés egymás munkájának és személyiségének meg -
ismerésére, ezáltal hosszabb távú szakmai és emberi
kapcsolatok kialakulására; és az egyesület közösségi
életének frissen tartása. Az esemény további célja a
FISE tevékenységének népszerûsítése, nyilvános sá -
gá nak erôsítése, a programok közönséghez való el -
juttatása, valamint lehetôségnyújtás arra, hogy az ér -
deklôdôk betekinthessenek a tervezés folyamatába a
párbaj adta kötetlen keretek között. A rendezvény az
egyesület utánpótlását és az értô közönség „kineve lé -
sét” is szolgálja, ennek érdekében például magyar or -
szá gi oktatási intézmények diákjai és oktatói is részt
vettek már korábban hasonló eseményeken, utóbbiak
értékelô zsûritagként, sôt párbajozóként is. 

A párbajok megkezdéséig szigorúan titkosak a fela -
datok, amelyek a tervezési célok széles skáláját ölelik
fel, de mindig valamilyen módon kapcsolódnak az
egyesülethez, annak tevékenységéhez. Volt már pél -
dául borítékban küldhetô meghívó, kiállításmegnyi -
tón használható pohár- és pogácsatartó, térelválasztó
és installációs rendszer, és legutóbb az új tagoknak
szóló ajándéktárgy és annak átadási ceremóniája. A
tervezésen túl a csapatoknak a rendelkezésre álló idô
lejártával prezentálni is kell a közös munka folya ma -
tát és az esetleg megszületett modelleket, ez alapján
a felkért szakértô zsûri értékeli a bemutatott anyago -
kat, és a helyszínen eredményt is hirdet. A könnyed
hangulat mellett az eseménynek van tétje, a gyôztes
csapat kiállítási lehetôséget kap a galériában a kö vet -
kezô évre.

Itt érkezünk vissza a Négyek címû tárlathoz és a

négy alkotóhoz, akik saját szakterületüket képviselve
kerültek egy csapatba. Utólag nehezen felfejthetô,
hogy vajon mennyire volt hatással a korábbi közös
munka az egymással való együttmûködésre, a kiállí tá -
son mégis érezhetô volt egyfajta energia-együttál lás,

Négyek címû kiállítás (részlet), az elôtérben Brada Hedvig Express Yourself! 
címû alkotása, a háttérben Horváth Renáta AquaMode kollekciója / 

Quartet. Exhibition photo. In the foreground: Hedvig Brada: Express Yourself! 
In the background: Renáta Horváth: AquaMode collection

FISE Galéria, Budapest, 2018
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ugyanis a munkák finom kapcsolódása a jelentôs kü -
lönbözôségek ellenére is megtalálható.

Brada Hedvig kiállított ékszereinek közös tulaj don -
sága a variálhatóság, a személyre szabhatóság. Mind
az ágacskából és madárformából álló Ágról ágra, mind
az azonos inspirációból kiinduló Kandinszkij bross és/
vagy fülbevaló és az Express Yourself! tárgyegyüttes
esetében a viselô dönti el, hogy milyen formában és
összeállításban viseli a darabokat. Az említett szett a
címében is hordozza az inspirációra való utalást, Kan -

dinszkij absztrakt festôi világát idézik meg az egy sze rû
geometrikus formák, és az egyik változatban a szí nek
is erôsítik a párhuzamot, a másikban a fekete zo mán -
cozott felülethez az ezüst, az arany és a rozé arany
színei társulnak. Brada Hedvig legfrissebb munkája
ugyanígy a formák variálhatóságán alapul, de az Ex -
press Yourself! fülbevalók fülbe helyezhetô részére a
használó tetszése szerint illesztheti rá az éppen ked -
vének megfelelô formát, formákat, akár egyszerre va -
lamennyi különféle méretû alakzatot.

Horváth Renáta divat- és textiltervezô AquaMode
kollekciója az alkotónak a tanulmányai során kézi sík -
kötésben szerzett tapasztalatain alapul. A kollek ció
kialakításakor olyan beavatkozás történt a kötés szer -
kezetébe, amely által a géprôl lekerülô anyag a testen
viselve önálló formává alakul, utólagos szabás nélkül,
vagyis a síkban keletkezô anyagmintázat a testre ke -
rülve, térben kap értelmet. A kötés folyamán létrejö vô
anyagváltozásokat színátmenetesre festett fonalak fel -
használása egészíti ki és teszi vizuálisan is izgal mas sá.
Horváth Renáta tervezôi hozzáállása a trendek és a
divat követése helyett inkább a forma- és jelmezter -
vezés gondolati világához áll közelebb. Alkotói mun -
kálkodása során újfajta struktúrákat keres, ezek kikí -
sérletezésével foglalatoskodik, és a megismert struk -
túra mentén alakítja formává az anyagot. Ezt az atti -
tûdöt mutatja be a kollekció négy kiállított darabja is.

Lôrincz Andrea Mária munkái széles érdeklôdési
körû tervezôre vallanak. A világ terhe címû testob jekt -
je, amelyhez összevarrt anyagba öntött betont, már
megjelenésében is hordozza azt a súlyt, amelyet vál -
lunkon viselve ténylegesen is érezhetünk. A formál -
ható külsô anyagba belekötô, belemerevedô betont
akár az emberi test, az emberi létezés szimbóluma -
ként is értelmezhetjük. Egészen más gondolatiságot
képvisel az Orishii szusikészlet, amelynél a formák
kialakításának alapja egy pozitív-negatív ritmusú haj -
togatási technika, és amelyen megjelenik a japánok
aszimmetriatisztelete. Ez nemcsak a tárgyon magán,
hanem a rajta tálalandó ételek megjelenési formá já -
nak különbözôségén is megfigyelhetô. A Teáskészlet
két darabján a mázkísérlet adja a fô motívumot, a
Spore 3D-nyomtatott karkötô pedig a természet ma -
gunkkal vihetô egy darabját teszi viselhetôvé.

K I Á L L Í T Á S 2 018 / 4 1 9 . o l d a l

Lôrincz Andrea Mária: Teáskészlet / Andrea Mária Lôrincz: Tea set 
2017, wm2025 korongos massza, korongozott, rétegesen mázazott;
teáskanna-magasság: 20 cm, ûrtartalom: 4 dl; csésze: 5 x Ø 7 cm, 

ûrtartalom: 1 dl
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Nagy Klaudia grafikáiban a vonalak dominálnak,
amelyek néhol összesûrûsödnek formákká, testekké,
néhol pedig háttérré sötétülnek, de a fehér háttéren
futó fekete szálak fôként naplószerû történeteket me -
sélnek. A címek néhol általánosságba emelik el a lát -
ványt, néhol pedig érezni lehet mögöttük a szemé lyes
tartalmat, élményt. A lazán futó szálakat az alkotó
mindennapjai kötik össze.

A sorsolással, véletlenszerûen összeállt kiállítói csa -
pat nem csupán a párbaj során mûködött együtt sike re -
sen, a galériában is közös elvek szerint találtak he lyet
minden alkotás számára úgy, hogy a kiegyensú lyo zott

összhatás mellett kellô figyelem jutott a rész le teknek
is. Az, hogy mindez nem kényszerû alkalmazkodás
eredménye, alátámasztja a szervezôk tudatosan meg -
határozott céljainak fontosságát és szükségességét, az
egyesület közönsége pedig további szerencsés együtt -
állásokra számíthat játékban és kiállításban egyaránt.

FAZEKAS ILDIKÓ
design- és mûvészetmenedzser, a FISE vezetôségi tagja

(Négyek. A Design Párbaj 2017 gyôztes csapatának ki ál -
lítása. FISE Galéria, Budapest, 2018. április 4–20.)
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Négyek címû kiállítás (részlet), az elôtérben Brada Hedvig Kandinszkij bross és/vagy fülbevaló ékszerszettje / 
Quartet. Exhibition photo. In the foreground: Hedvig Brada: ‘Kandinsky’ brooch and/or earrings jewel set

FISE Galéria, Budapest, 2018
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