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Kalandos világűr
2007. június 29. és július 15. között a 

győri Árkád üzletközpont adott otthont a 
Kalandos világűr című vándorkiállításnak. 
A kiállítás célja a világűr megismerteté
se, az űrkutatás múltjának, jelenének és 
jövőjének hemutatása. Igazi különlegesség 
a Bajor Televízió „Space Night” programja 
által bemutatott exkluzív, 180°-os film, a 
Spaceship Earth, amelyben a Space Night 
készítői a művészekkel és filmesekkel együtt 
egy egyedülálló képi világot hoztak létre.

A kiállítás egy másik csúcspontját a 3D 
technika alkalmazása jelenti, amely képek 
és filmek segítségével „összekötő fonalként” 
vezeti végig a látogatókat. Itt a fő élményt a 
Háromdimenziós kalandozás a világűrben 
elnevezésű 3D-s kabin adja, mely olyan 
vizuális teret jelenít meg, amelynek inten
zív átéléséhez a látogatók egy 3D-s szem
üveget kapnak, és szinte „belemerülnek a 
világűrbe”.

Pércsy Nelli „földönkívüliek" társaságában

Az Élet az űrben című kiállítási részben 
megtudhatja a látogató mindazt, amit min
dig is tudni akart: milyen az élet a súlytalan
ságban? Hogyan zajlik az étkezés, az ivás, az 
alvás, a higiénia és a munka a világűrben. A 
látogatók megtekinthetik a Guinness Rekor
dok Könyvében is szereplő eredeti kiállítási 
tárgyakat, így például az űrruhákat, a világűr 
látta alkatrészeket vagy az űrételeket.

A Kalandos világűr c. kiállítás kezdemé
nyezője és szervezője az EGE Projektmanage- 
ment GmbH & Co. KG amely a finanszírozás 
biztosítása mellett Németország- és Európa- 
szerte működő bevásárlóközpontjai révén 
több mint 30 helyszínt bocsát a kiállítás 
rendelkezésre. Az ECE vonzó helyszíneinek 
köszönhetően több mint 15 millió ember 
élheti át a „Kalandos világűr” kiállítást.

Érdeklődők Takács András távcsövénél. Az EQ6 Pro 
mechanikán egy 90/600 fluorit tripled és egy 80/400-as Vixen 

refraktor kapott helyet

A Kalandos világűr bejárta kontinensünket, 
Európa-szerte negyven helyszínen tekinthet
ték meg eddig. Budapesten és Pécsett volt 
megtekinthető az anyag még 2005 során, 
most pedig Győrbe költözött az Univerzum 
egy szelete.

A kiállításhoz kapcsolódóan győri csopor
tunk tagjai közel 30 előadást tartottak, emel
lett esti távcsöves bemutatókon várták az 
égi látványosságok iránt is érdeklődőket. A 
nagysikerű program bevételeit győri csopor
tunk saját belátása szerint használhatja fel.

Boros-Oláh Mónika, Pete Gábor

A Győri Árkád bevásárlóközpontban tartott 
programokról az MCSE-honlap galériájában 
láthatunk további életképeket.


