Várkert bazár
Szeptember 10-én az Ezüstnet kultúr csapata meglátogatta a Várkert bazárt.
A kirándulás kicsit felemásan sikeredett, mert a Zsolnay kiállítás látogatására indultunk a
60+tagjaival kibővítve- így 50 fővel, azonban egy félreértés folytán a kiállítás zárva volt, s
nekiindultunk a Várkert bazárnak. Nem csalódtunk, mert itt is sok gyönyörűség fogadott minket. /a
létszám itt már csökkent /
A létesítmény Ybl Miklós tervei szerint épült 1875 és 1883 között
neoreneszánsz stílusban, a Várkert Duna felőli lezárásaképpen.
Eredetileg kereskedelmi funkciót töltött be. Árkádsorai egykor
üzletekkel voltak tele. 1883-tól 1888-ig az északi szárnyában
működött a Budai nőipari tanműhely, 1890-től 1895-ig pedig
a Történeti Arcképcsarnok volt itt látható. Az 1890/91-es
tanévtől 1918-ig női festőiskola kapott helyet az épületben.
1884-ben Stróbl Alajos volt az első szobrász, aki a bazár
árkádsorán saját műtermet tudhatott a magáénak. Őt még körülbelül nyolcvan művésztársa
követte az elkövetkezett száz év során.
A második világháború alatt súlyosan megrongálódott.
A 2014. április 3-i átadás.
Az épületben működött 1961 és 1984 között a Budai Ifjúsági
Park (becenevén „Ifipark”, rövidítve: BIP), mely számos zenei
rendezvénynek,
koncertnek
adott
otthont. 1980-ban
egy Edda koncert során a park bejáratához vezető lépcső kőfala
leomlott. Állapota az 1980-as évektől fogva folyamatosan
romlott, mely az épület teljes lezárásához vezetett. A hozzá
tartozó lakásokat folyamatosan
kiürítették. A felújítást 2011ben
határozták
el;
a
finanszírozás, tervezés és a
közbeszerzés után a kivitelezés 2013 nyarán kezdődött. Az
Európai Unió támogatásával.
2014. április 3-án adták át az elkészült műemléki részt[1], amit
három nap alatt több mint ötvenezren tekintettek meg. Április 7én, az országgyűlési választások másnapján a várkert ismét
bezárt és elkezdődött a második ütem építése, mely
multifunkcionális
rendezvényközpontot,
300
férőhelyes
mélygarázst és reneszánsz kertet foglal magába. 2014.
augusztus 29-én került megnyitásra[2]. Az építkezés alatt a déli
palotákban lévő kiállítások továbbra is ingyenesen voltak
látogathatók.[3]
Még mindig munkások dolgoznak, a teljes átadás még
következik, de így is csodálatos a frissen faragott kövek ragyogása, a virágok színpompája..
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