
� Atombomba-kiállítás a Sziklakórház Atom -
bunker Múzeumban. (Budapest I. ker., Lo -
vas út 4/c) Az elsô olyan kiállítás Európá -
ban, amely az 1945-ben Hirosimára és Na -
gaszakira ledobott bombák emberre és
környezetre mért pusztító hatását mutatja
be olyan eredeti tárgyakkal kiegészülve,
melyek az atombomba-támadásban meg -
rongálódva, megégve megmaradtak, és
személyes történetek kapcsolódnak hoz zá -
juk. A 2017. június 1-jén nyílt tárlat meg -
hosszabbítva, 2018. augusztus 31-ig te kint -
hetô meg.

� Fekete – Black címmel látható kiállítás
2018. január 26. és március 10. között a
Várfok Galériában. (Budapest I. ker., Vár -
fok u. 11.) A tárlat a fekete színelméleti,
mûvészettörténeti és filozófiai kérdéskörét
mutatja be.

� A mûvészet szabaddá tesz címmel Hérics
Nándor fény segítségével készült alkotá sa it,
és három évtized könnyûzenei – pop, rock,
punk – plakátjait, több mint 350 mûvet
mutatnak be a Reök-palota két szintjén.
(Regionális Összmûvészeti Központ, Sze -
ged, Tisza Lajos krt. 56.) Az elsô szinten
láthatók a fényinstallációk, a neon- és LED-
 világítással készült szürrealista szobrok,
köztük a Fénydaráló címû alkotás (kép). A
tárlat 2018. január 25-én nyílt és március
18-ig látogatható.

� Life is Techno címmel Puklus Péter foto -
gráfiai és szobrászati installációi láthatók a
Trafó Galériában (kép) 2018. január 20. és
március 11. között. (Trafó Kortárs Mûvé -
szetek Háza, Budapest IX. ker., Liliom u.
41.)

� Karkiss Tímea mozaikmûvész munkáiból
rendeztek kiállítást a Pantokratór-monos -
tor alapításának 900. évfordulója alkalmá -
ból az isztambuli Magyar Kulturális Inté -
zetben. A 2018. január 25-tôl március 9-ig
megtekinthetô tárlaton a látogatók megis -
merkedhetnek a bizánci és a mai magyar
mozaikmûvészet sokszínû alkotásaival.

� A magyar képzômûvészet napja tiszteletére
rendezett kiállítást a BL Terem és a La -
borcz Ferenc Szobrászmûhely. 2018. janu -
ár 26. és március 11. között látogatható a
tárlat a BL Teremben. (Budapest XVII.
ker., Rákoshegy, Bél Mátyás u. 41.)

� Hétköznapi (szuper)hôsök címmel hirdetett
pályázatot a Deák 17 Galéria és a debre -
ceni NDK (Neue Debreczenische Kunst)
mûvészcsoport. A pályázatra érkezett diák -
munkákból rendezett kiállítás, meghívott
kortárs mûvészek alkotásaival kiegészítve,
2018. január 19-tôl március 20-ig látható 
a Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti

Galériában. (Budapest V. ker., Deák Fe -
renc u. 17. I. emelet)

� Árnyékos oldal címmel Szabó Ádám szo -
borinstallációja járható be 2018. január 24-
tôl március 31-ig az Inda Galériában. (Bu -
dapest VI. ker., Király u. 34.) Lehet-e a
jövônek emlékezete, és ha igen, az hogyan
mutatható meg? Erre a kérdésre ad saját -
ságos választ az alkotó.

� Badtext – Csernik Attila kiállítása 2018.
január 26. és március 23. között látható az
acb NA galériában. (Budapest VI. ker., Ki -
rály u. 74.) A sokoldalú mûvész most be -
mutatott alkotásainak fókuszában a betû
és a szöveg, illetve ezeknek a képhez és a
testhez való viszonya áll.

� A Kökénydombi Vénusztól a NASA-ig – Hód -
mezôvásárhely kerámiamûvészete és kerá -
miaipara címmel rendeznek kiállítást a Vi -
gadó Galéria VI. emeleti kiállítóterében
2018. január 27. és március 18. között. (Bu -
dapest V. ker., Vigadó tér 2.) A képen a
címadó régészeti lelet.
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� Új életre kelt Budapest elhagyatott épü -
let együttese Pünkösdfürdôn. A hajdani
Hotel Touring két tízemeletes épületében
most a Metrodom Young minden szem -
pontból egyedi kialakítású, 257 garzont és
másfél szobás lakást magában foglaló tár -
sasháza mûködik, mely az elsô önálló ott -
honukba költözô fôiskolások, egyetemis ták
és pályakezdô fiatalok számára épült. Ma -
gyarországon még ritkaságnak számít a
szolgáltatói lakóház: szauna, mosoda, tá ro -
lók, bicikli- és robogógarázs, külsô és bel sô
sportpályák, mûfüves focipálya, pi he nô -
park és tûzrakó hely is található az épüle -
tekhez tartozó, körülkerített, egyhek táros
ôsfás parkban. Az épületek olyan karakte -
res külsôt kaptak (kép), amely kiemeli a

Metrodom Youngot a gyakran jellegtelen
új építésû házak közül. A fiatalos, modern
stílus a belsô közösségi tereket is jellemzi.

� A Stefánia Szoborpark második ôszi tárlata
2017. október 12-tôl 2018. március 31-ig
látogatható. A Honvéd Kulturális Köz pont
kertjében (Budapest XIV. ker., Stefánia út
34–36.) a kortárs magyar szobrászmû vé -
szet egészét átfogó köztéri méretû szob ro -
kat mutatnak be a közönségnek. A kiállítás
anyaga félévente megújulva, tavaszi és ôszi
tárlatok keretében látható.

� Magyar szakemberek tervezték a Heros ne -
vet viselô, gyors beavatkozású tûzoltóau tót
(kép). A személyautó-alvázra épült, B ka -

te góriás jogosítvánnyal is vezethetô, négy -
személyes, oltásra és mentésre egyaránt
al kalmas jármû, kis méretének és terepjá -
ró képességének köszönhetôen rendkívül
gyorsan képes a helyszínre érni. 400 liter
vizet tud szállítani, és minden olyan alap -
felszereléssel rendelkezik, mint a nagy tûz -
oltókocsik. A prototípus tesztelése befe -
jezôdött, és 2018. január 5-én a Magyar
Tûzoltó Szövetség rendezvényén mutat ták
be. A Belügyminisztérium jármûgyártó cé -
ge, a BM Heros Zrt. hamarosan elkezdi az
új jármû sorozatgyártását. A gyors beavat -
kozású autókat önkéntes tûzoltó egyesü le -
tek vehetik majd használatba.

� A kutya ezer arca – Chikán Erika fotó kiál -
lítása 2017. november 21. és december 30.
között Gödöllôn a Királyi Kastélyban volt
látható. 2018. januárban Egerbe, február -
ban Szegedre, márciusban Pécsre költö zött
a négy év munkáját bemutató, 46 vászon -
fotóból álló kutyaportrét, köztük a 2018-as
nagy vizslanaptár képeit is bemutató tár -
lat. A kiállítás vándorlása után a képeket a
Cewe fotószolgálat a Futrinka Egyesület
javára rendezendô jótékonysági árverésen
értékesíti.
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