
 
 
A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület (FKSE) gyakornokokat keres 2015 februári 
kezdéssel. 
  
Az Egyesületről: Az FKSE a magyar kortárs képzőművészeti élet egyik legfontosabb szervezete, 
mely immár 56 éve támogatja fiatal művészek és művészeti szakemberek pályakezdését kiállítások, 
művészeti residency programok, előadások, workshopok és közösségi események szervezésével, 
műterem lehetőséggel, információnyújtással. Kiállítóhelyeink a 7. kerületi Rottenbiller utcában 
található Stúdió galéria, illetve a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel és a C3 Alapítvánnyal közösen 
működtetett Labor galéria az 5. kerületi Képíró utcában. 
Az FKSE-ben az önkéntesség kiemelten fontos, hiszen az Egyesület programjait koordináló 
vezetőség maga is önkéntes alapon dolgozik, és nagyban számítunk a tagság, illetve a kortárs 
művészet iránt érdeklődők segítségére is. 
  
A gyakornoki programról: 2015 februárjától új csoport gyakornokot szeretnénk bevonni az FKSE 
körüli munkába. Amellett, hogy segítségetek a mi munkánkat is megkönnyíti majd, a gyakornoki 
programot úgy alakítjuk, hogy abból ti is rengeteget tudjatok tanulni, profitálni, illetve azt a ti 
érdeklődésetek szerint formálni. 
  
Jelenleg elsősorban a következő feladatkörökhöz keresünk gyakornokokat: 
- Az FKSE könyvtárának kialakítása, a könyvállomány katalogizálása és rendezése 
- A Stúdió galéria mellett található egyik műteremben kialakítandó közösségi és projekt tér beindítása, 
segítség a programok szervezésében 
- A Labor Galéria kiállításainak felügyelete, a galériatér nyitvatartása 
- Kommunikációs feladatok ellátása 
- Grafikai munkák 
- és ezek mellett számtalan más feladat is adódik majd, illetve ti is kitalálhattok magatoknak az 
érdeklődéseteknek megfelelőket. 
  
A gyakornokok az egyes projekteket felügyelő vezetőségi tagokkal egyeztetett rendszerességgel 
dolgoznak (ez lehet napi 1 óra, heti 1-2 nap, vagy havonta egy hétvége stb., tehát teljesen rugalmas). 
  
A gyakornoki program 2015 júniusáig tart, de érdeklődés esetén meghosszabbítható. 
A gyakornoki munkáért jelenleg sajnos nem áll módunkban fizetést adni, de a programon keresztül 
bekapcsolódhattok a magyar kortárs művészeti életbe, és akár saját projekteket is indíthattok a 
Stúdión keresztül. 
Szükség esetén a gyakornoki munkáról igazolást tudunk adni. 



  
Várjuk jelentkezéseiteket 2015. február 8-ig a studio@c3.hu email címen. A jelentkezéshez rövid 
bemutatkozó//motivációs levelet csatoljatok, melyben leírjátok, miért szeretnétek a Stúdiónál 
gyakornokoskodni. Az email tárgya “gyakornok 2015” legyen.  
 
Februárban egy személyes találkozó keretében beszéljük majd meg a további teendőket. 
 
További információ: 
http://studio.c3.hu 
http://labor.c3.hu/ 
studio@c3.hu 
https://facebook.com/fksestudio 
https://www.facebook.com/labor.bp 
 


