
MoskvaMoskvaMoskva

RUSLAND

1 Villa Rjabushinski/Gorkij-museet
Adresse: Malaja Nikitskaja ul. 6/2, 
metro Pushkinskaya
Åbningstider: Onsdage og fredage 12-19, torsdage,
lørdage og søndage 10-17. Lukket mandage og tirs-
dage samt sidste fredag i hver måned. 
Gratis entre, 100 rubler
(cirka 20 kroner) for at fotografere.

2 Hotel Metropol
Kig indenfor i hotellets restaurant, hvor honningfar-
vet lys falder ned gennem det kunstnerisk udfor-
mede glastag. Leo Tolstoj har spist her, ligesom Le-
nin og Stalins brandtaler har runget mellem vægge-
ne. 
Adresse: Teatralny proezd 2, 
metro Teatralnaja

3 Mindovskij-huset /
New Zealands ambassade
Er lukket for offentligheden, men den smukke facade
kan betragtes fra gaden. 
Adresse: Povarskaja ul. 44, 
metro Barrikadnaja

4 Jelisejev luksussupermarked
Her er indkøb af dagligdags fornødenheder en æste-
tisk oplevelse, der lader Netto en del tilbage at øn-
ske. 
Adresse: Tverskaja ul. 14,
metro Tverskaja

5 Tjekhov-Kunstteater
Den indvendige og udvendige udformning af det ver-
densberømte skuespilhus gør det til et af Moskvas
bedste eksempler på art nouveau og tilføjer en aften i
teateret en ekstra dimension. 
Adresse: Kamergersky per. 3, 
metro Teatralnaja

6 Pertsova-huset
Ejendommen er til privat beboelse, men dens skæg-
ge og skøre konturer kan nemt studeres fra det mod-
satte fortov. 
Adresse: Soymonovskij pr. 1-3, 
metro Kropotkinskaja

6 HUSE MED ART NOUVEAU
I MOSKVA
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hotelkæder og kontorbygninger i glas og
stål skyde op overalt. De rager typisk et
godt stykke op over de mellem to og fem
etager, der indtil for få år siden var det
normale i indre Moskva. 

»Moskvas entreprenører vil ændre alt.
De kan kun lide nyt, og alt gammelt, der
står i vejen, river de ned. I arkitektforenin-
gen prøver vi at stoppe dem, men vores
forslag og anbefalinger er der ingen reel
magt bag. Alene entreprenørernes penge
afgør, hvad, hvor og hvordan der skal byg-
ges og på bekostning af hvilke gamle byg-
ninger«, siger hun og tilføjer:

»De er ikke så kulturelt interesserede«.

Farligt at bremse nybyggeri
Ofte forekommer det, at fredede huse
rammes af mystiske påsatte brande, hvor-
efter ejeren kan bygge, hvad han vil på
grunden, fortæller Maria Nasjtjokina, der
som medlem af Ruslands Arkitektfore-
ning og rådgiver for Det Russiske Arkitek-
turakademi igen og igen har opfordret
Moskvas bystyre til at opprioritere reno-
vering og beskyttelse af art nouveau-hus-
ene. 

Men ligesom kommunisterne ikke var
til at spøge med, kan det også være farligt
at komme på tværs af dem, der profiterer
på det barske kapitalistiske regime, som
er blevet dikteret russerne. 

Det opdagede stadsarkitekt i Solikamsk
Olga Karapetjan, der var kendt for sin kla-
re holdninger til fordel for at bevare hi-
storiske bygninger, for sent. Hun blev
skudt ned af en ukendt gerningsmand,
da hun gik ud af sin trappeopgang i marts
sidste år. Angiveligt fordi hun ikke ville gi-
ve en entreprenør nedrivningstilladelse. 

Indtil videre har ingen vovet at røre Mo-
skvas mest kendte art nouveau-varetegn,
som Rjabusjinskij-villaen, Hotel Metropol
eller luksussupermarkedet Jelisejev. Lige-
som byens ambassader i denne stil i kraft
af deres status så vidt har haft held til at
undvige entreprenørernes bulldozere. 

Men vil man være sikker på at komme
pengegriske byggematadorer i forkøbet
og se, hvordan især ’almindelige’ art nou-
veau-huse, der ikke kan reddes af deres
kendisfaktor, trods alt stadig er fremher-
skende i flere kvarterer, er det om at kom-
me af sted til Moskva. 
rejser@pol.dk

t forfald

Jaroslavl-banegården, hvor den Transsibiriske Jernbane udgår og ender, blev bygget i
art nouveau. Senere satte kommunisterne deres aftryk med stjerner, hammer og segl.

I storslåede omgivelser gør rige moskovitter deres indkøb. Det berømte 
Jelisejev-supermarked åbnede i 1901 og har også en filial i Sankt Petersborg. 

Bestil ferien på spies.dk eller 70 10 42 00

Rejs billigt i skolernes sommerferie
– og vælg imellem familiepakker til familier af alle størrelser!

Bulgarien 1 uge
Afrejse 28/6, SunGarden Flamingo, kat. 4  Familiepris 13.846,-
Rhodos 1 uge
Afrejse 29/6, Sunwing Resort & Spa Kallithea, kat. 4 Familiepris 18.646,-
Tyrkiet 1 uge
Afrejse 26/6, Club Grand Aqua, kat. 4+ (All Inclusive indgår) Familiepris 23.466,-

Familiepakker under
15.000,- f.eks.

Familiepakker under
20.000,- f.eks.

Familiepakker under
25.000,- f.eks.

™

™

™
Familieprisen gælder 2 voksne og 2 børn (2-11 år)


