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Varsó
Áttekintés
Varsó egy élő történelmi kincs, amelynek történetét építészetében, galériáiban és múzeumaiban találhatjuk meg.
Palotái és kastélyai nemcsak a múlt nyomati hordozzák magukban; a várost és az országot befolyásoló események
színterűül is szolgálnak. A Királyi Palota egykoron a királyok rezidenciája volt, itt tartották a lengyel-litván
gyűléseket is. A II. Világhábroó alatt ugyan lerombolták, de korai barokk stílusban épült újja. Ma nemzeti és
kulturális funkciót hordoz, látogatók tömegeit vonzva a királyi lakosztályokba, tárgyalószobákba, Sejm
csarnokokba, és művészeti galériákba. Az Elnöki Palotát a tizenhetedik században építettek, valamint itt írták alá
a Varsói Paktumot is. Most az elnöki ülésnek ad otthont.
A Staszic Palota ma a tudomány fontosságát hirdeti, itt található ugyanis a Lengyel Tudományos Akadémia. Az
Ujazdowski Palota a Visztula partján ad otthont a Modern Művészetek Központjának és a Királyi Lazienkinek
(Lazienki Królewskie) – egy palota és park komplexumnak- amely drámai november estéket látott: a Belvedere
Konstanty herceg kiindulópontjaként szolgált a megszállás előli menekülésben. Száz évvel ezelőtt a palota volt a
Lengyel Köztársaság uralkodóinak székhelye.
Varsóban körülbelül 30 mózeumot találunk, köztük a világ egyetlen Posztermúzeumát, a Vadászati és
Lovasmúzeumot, valamint a Vasúti Múzeumot. A legismertebb ezek közül a Nemzeti Múzeum, amely az antiktól
a mai művészetig vonultat fel műtárgyakat, a Lengyel Hadimőzeum pedig történelmi fegyvereket állít ki. A
visszafogottabb, de érdekes mzeumok között találjuk a Chopin Parlourt, amely a művész utols varsói lakása volt,
emeltt a Művészi és Precíziós Kézműves mőzeumot, amely mindennapos használati tárgyakat állít ki az elmúlt
időkből. A tehnika ördögei a Motormúzeumot találhatják érdekesnek, Otrebusyban. A tárlat körülbelül 300 régi
járművet állít ki.
A bronz betűkkel írt felirat, a “Cunctis Patent Ingressus” azt jelenti: “Mindenkinek ingyenes a belépés”. Ez az írás
Lengyelország első ingyenes, nyitott múzeumának, a “Nagy Galériának” vendégeit köszönti. 1805-ben nyitották
meg a tárlatot, amelyben lengyel uralkodók, dzsentrik, az arisztokrácia, az árusok, állampolgárok, valamint
tanulók munkáit gyűjtötték össze. Festmények, szobrok, medális, grafikák, valamint ékszerek láthatók a
múzeumban.
Manapság a lakók, és a Varsóba érkező látogatók is megnézhetnek számos festményt, szobrot, és más
szépművészeti tárgyat. Ezek a tárgyak a nemzeti kultúra kincsei, de a város kisebb-nagyobb galériáiban egy
kevésbé formális kapcsolatot is teremthetünk a művészettel. Az egyik ilyen galéria a szabadban található, az Aleje
Ujazdowskie melletti Lazienki Parkban. Mitöbb: számos kávézóban a desszert mellé akár egy festményt is
választhatunk a falakról. A Modern Művészetek Központjában, az Ujazdowski Palotában, nemcsak lenyűgöző
kiállításokat, de vetítéseket és avant-garde koncerteket is tartanak. Emellett kortárs grafikákat is láthatunk, amely
egy tökéletes szuvenír lehet Varsóból.
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