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Moszkva apácska
Door 19, a show folytatódik

Szöveg
Építész

Fotó

Molnár Szilvia

lana Grineva

Kirill ovchinniKov A
mi Berlinnek a Mitte, New Yorknak 
Williamsburg, az Moszkvának a Jauza 
partja. Vagyis itt, a Moszkva folyó 
városi csatlakozású mellékfolyója 

mentén formálódik a metropolisz kulturális köz-
pontja, úgy 510 hektáron, részben a meglévő épü-
letállomány felhasználásával, a moszkvai vá- 
rosi önkormányzat döntése alapján. Ez persze  
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csak a keret, amit illik és kell is kitölteni, az ösz-
szetevők egyike a parton álló, jelenleg szinte 
még lakatlan téglahomlokzatú lakóház, amely-
nek penthouse szintjén nagy dolgok történtek 
idén tavasszal. A 9 méteres belmagasságú, 
jórészt egyterű belsőben, az új trendekkel 
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együtt rezegve, pop-up mód, mindössze 4 hét-
re nyílt meg a Door 19. Étterem és művészeti 
galéria, pre-parti bár kombója lett a hely, Miche-
lin-csillagos szakácsokkal, köztük a molekulá-
ris gasztronómia legjobbjai. Olyan sikeres hóna-
pot zárt a Door 19, hogy a működtető ArtKvartal 
csoport úgy döntött, némi enteriőr-átalakítás-
sal, de újráz. Az ötlet bevált, a nyitva tartás  
6 hete alatt állítólag úgy 12 ezren jártak a szó-
rakozóhelyen. Lana Grineva, a belsőépítész 
sikerreceptje pofonegyszerű: végy egy tágas-
magas, nagy üvegfelületekkel körített, elha-
gyottnak láttatott helyszínt. Nyers téglafala-
sat, betonfödémeset, növeld az összterületet 
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karcsú szerkezeti elemekkel megépített 
mezzanine-nel.  Aztán mindehhez adj csipetnyi 
top designt (pld.Eames-, Emeco székek, pálcás 
skandináv) és DIY-elemeket. Majd öntsd nyakon 
az egészet kortárs nemzetközi és orosz képző-
művészettel. Láthatók voltak itt David LaChapelle 
Andy Warhol munkák után készült portréparó-
diái, Jonathan Meese expresszív festményei, és 
volt fényinstalláció Jenny Holzertől is. De érde-
kes módon a jelenlegi orosz kormány által nem 
éppen támogatott Kék Orrok street art csoport 
egyik tagjától, Dmitrij Bulnyigintől is futott vég-
telenített videoinstalláció (Spider 2.0). A folyta-
tás szerintünk garantált. 
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