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Dása álma
Garage Kortárs Művészeti Múzeum 
Moszkvában

Dása Zsukova egy olajkereskedő  

és egy molekuláris biológus lánya,  

aki a szülők válása után az Amerikai Egyesült Államokban nőtt fel és arról álmodott,  

hogy egyszer lesz egy kortárs múzeuma.

Szöveg
Építész

Fotó

martinkó józsef

rem koolhaas, oma

Yuri Palmin (©GaraGe museum of 

ContemPorarY art) Ne tagadjuk, sokunk gyermek-
kori álma volt egy múzeum 
vagy tűzoltószertár, rózsa-
lugasos üvegház, repülő-

hangár, de az álmok már csak olyanok, hogy 
vannak, amik teljesülnek, vannak, amik nem. 
Dása, miután a kitüntetéssel diplomázott a Uni-
versity of California-santa Barbarán szláv nyel-
vészetből és irodalomból, elindult álmai útján. 
megvalósításuk terén a valódi fordulópontot egy 

Torzított tükröződés a dobozépület homlokzatain

A’60-as években épült csarnok, átépítés után
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találkozás jelentette egy akkor 25 éves úriem-
berrel, akit Roman abramovicsként ismer  
a világ. a férfi kisvártatva elvált öt gyermeke 
édesanyjától, az egykori stewardesstől, Irinától, 
hogy az akkor már a Pop magazin főszerkesz-
tőjeként, a Kova & T divatmárka tulajdonosa-
ként megismert Dását vegye nőül. az álmok 
szempontjából azonban nem mellékes szál, hogy 
minden látszat ellenére az orosz néplélekben 
még ma is olyan mélyen gyökerezik az elit/
magas kultúra iránti rajongás, hogy Dása nem 
elégedhetett meg a divattal, hanem a Garage 
nevű cég megalapításával egy kortárs képző-
művészeti múzeum felépítését célozta meg.  
a Garage nevet Konsztantyin melnyikov orosz 
avantgárd építész 1926-os Bakhmetevszki busz-
garázsáról kapta, ahová a múzeumot eredetileg 

tervezték. Ott nem, ugyanakkor a moszkva 
folyó partján hosszan elnyúló Gorkij parkban, 
amit egyébként ugyancsak melnyikov tervezett, 
egy hatvanas években átadott csarnok átalakí-
tásával végül néhány hete megnyílt a Garage 
Kortárs művészeti múzeum, Dásenyka álma. 
Ráadásul nem bízta másra a Vremena goda 
(évszakok) pavilon átépítését, mint Rem 
Koolhaasra, vagyis az Oma-ra (a Prada múze-
umról lásd OCTOGON 2015/04).  a körülbelül 
Petőfi Csarnok-szerű épület nagyszabású cellás 
polikarbonátburkolatot kapott, amitől az eget, 
felhőket, fákat visszatükröző kortárs doboz lett, 
miközben az eredeti téglafalakat, mozaikokat 
és a vasbetonvázat nem bolygatták, vagyis a fel-
adat relatív egyszerűen, de látványosan megol-
dódott. Dása álma valóra vált.

Konsztantyin Melnyikov orosz avantgárd építész is szóba került 

Cellás polikarbonát burkolat

Az eredeti téglafalazatot mozaikokat és a vasbetonvázat nem bolygatták

Vremena goda (évszakok) a pavilon neve




