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duna aréna  
másképp  
— fotópályázat 

egészség és 
gondoskodás

a fa alatt találkozunk

A Duna Aréna művészi szemléletű bemutatására írt ki nyílt 
fotópályázatot a Magyar Művészeti Akadémia és Fürjes 
Balázs, az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházáso-
kért felelős kormánybiztos. 350 pályamű érkezett 86 
pályázótól a zsűri elé, amelyek közül Palkó György lapunkban 
rendszeresen megjelenő fotográfus megosztott első helyezést 
nyert, emellett három második és három harmadik helyezést 
szavaztak meg. Az alkotó olyan módon igyekezett bemutatni 
a létesítményt, ami eltér az épület hétköznapi látványától, 
a fotón megjelenített karakterjegyek miatt mégis azonnal 
felismerhető. (Fotó: Palkó György)

A rendszertelen folyadékpótlás minden korosztály számára 
problémát jelent, ide tartozik az időskori feledékenység következ-
tében fokozottan csökkenő folyadékbevitel is. Mikus Eliza 
formatervező művész egy olyan IOT eszközt tervezett Loops néven, 
ami az empátiát és a szeretteinkről való gondoskodás vágyát 
használva indirekt módon építi be a megfelelő folyadékbevitel 
rutinját a mindennapokba. A MOME-ra készült mestermunka 
emlékeztetőrendszerét cselekvésünkkel tudjuk aktiválni, így – mi-
közben idős szerettünkön segítünk – az ismétlés hatására saját 
magunk is felvesszük az új szokást. A Loops segíti a felhasználó 
felek közötti kapcsolatteremtést, célja a szokás olyan szintű 
rögzítése, hogy az önműködővé váljon és megmaradjon akkor is, ha 
az eszköz már nem áll rendelkezésre. (Konzulens: Pais Anna, Fotó: 
Dósa Nikolett, Gyártó: Varinex Informatikai Zrt.)

Diébédo Francis Kéré Berlinben élő, Burkina Fasoból származó építész, aki leginkább 
egyszerű, tiszta építészetéről, a helyi közösség és az építészet kapcsolatának 
hangsúlyozásáról híres. A 2016-ban róla megjelent monográfia címe is (Radikálisan 
egyszerű) egyértelműen jelzi munkáinak irányát, ahogyan a vele készült interjúk több-
sége is minden esetben hangsúlyozza a helyi közösségek szerepét, az elérhető és 
lehetőség szerint újrahasznosított anyagok használatát, a környezet megismerését, 
vagy éppen az elkészülendő installáció, épület kulturális szerepét. 
Az utóbbi közel 20 évben számos díjjal kitűntetett építész a Serpentine Pavilonban 
megvalósuló ideiglenes épülete is erről a „mikrokozmosz-jellegről” tanúskodik. Az 
alapötletet az afrikai országokban megfigyelhető, fa alatt összegyűlő emberek 
csoportja adta: a Pavilon struktúrája olyan, mintha egy fa alatt üldögélnénk, és a tér 
nyitottsága, átláthatósága is ezt a befogadó és invitáló jelleget erősíti. Indigokék, 
textil mintát idéző háromszögletes fa modulok alkotják a fából készült építmény 
oldalfalait. Egyfajta könnyedség és nyitottság jellemzi a projektet, az egész nyáron át 
tartó, minden szerda délután megrendezett beszélgetéssorozattal is ezt az attitűdöt 
kívánják tovább erősíteni a szervezők. Ezen alkalmakkal a helyi, a társadalmi 
felelősség iránt elkötelezett, London sokszínűségét jellemző csoportokat mutatnak be 
a Mazi Mas csapat közreműködésével. (A Mazi Mas egy menekült és bevándorló nőket 
foglalkoztató gasztronómiai projekt.) 
Kéré következő nagyobb munkája a berlini Tempelhof reptér időszaki színháztere, 
a 900 m2-es Volksbühne Satellite Színház lesz. A 2015 óta 8000 menekült átmeneti 
szállásaként szolgáló egykori Tempelhof reptér különleges helyszíne lesz a projekt fő 
céljának: olyan helyet akarnak teremteni, ahol az emberek vallástól, származástól, 
függetlenül átélhetik majd az új színházi élményt, ahol a színpad és a nézőtér terei 
összemosódnak és együttműködésre, improvizációra sarkallnak.  (Fotó: Iwan Baan)


