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Bendrabutis 

1A planas 2A planas 



Pirmi variantai 

UAB „Šiltas namas“ 



Pirmi variantai 

UAB „Šiltas namas“ 



Pirmi variantai 

UAB „Šiltas namas“ 



Pirmi variantai 

UAB „Šiltas namas“ 



Pirmi variantai 

UAB „Šiltas namas“ 



"Niujorko" bendrabučių architektūrinė 
(ne)vertė (13) 

arch. Matas Šiupšinskas 

http://www.architektusajunga.lt/nuomones/niujorko-bendrabuciu-architekturine-neverte


Bendrabučių balkonai - 
pūliuojančio sovietmečio 
paveldo žaizdos 
(papildyta) 

arch. Matas Šiupšinskas 



DISKUSIJA - ŠIUOLAIKINĖ ARCHITEKTŪRA 
KAIP KULTŪROS VERTYBĖ 

Diskusijoje dalyvavo architektūros istorikai, architektai ir konstruktoriai: Vaidas 
Petrulis, Rolandas Palekas,, Julius Jurgelionis, Jurgis Sidaravičius, Liutauras 
Nekrošius, Martynas Valevičius 



Vertybė? / Docomomo 

• Documentation and conservation of modern 
movement 

 
 

Saulėtekio bendrabučiai nėra įrašyti 
į kultūros vertybių registrą ir jų 
vertingosios savybės nėra 
nustatytos, todėl bendrabučių 
estetinis vaizdas gali būti keičiamas. 
Tai reiškia, kad balkonų būtų galima 
atsisakyti. Tačiau studentų miestelis 
yra svarbus kaip vietovė, todėl 
svarbu renovacijos klausimus 
spręsti inovatyviai ir kūrybiškai, 
nepabloginant pastatų 
architektūros, o ateityje 
architektūrinių konkursų keliu. 



Helsinkis / Merihaka 

Merihaka Helsinkis http://en.wikipedia.org/wiki/Merihaka 

 



Analogai 

Roger Anger (1923 - 2008) 



Techninė būklė 

• Susidėvėję; 
• Per žemi (0,85 m); 
• Grindys per žemai; 
• Apšiltinus fasadus taps per 

maži; 
• Šalčiui laidus; 
• Atstumas iki lango per 

mažas; 
• Viso 6x15x2x6=1080 vnt. 



Balkono tvirtinimas 



Architektūrinė analizė 

• Metras ir balkonų 
sukuriama faktūra, 
šešėliai. 



Architektūrinė analizė 

• Vertikalės 



Architektūrinė analizė 

• Cokolis 



Vaizdas nuo Verkių parko 



Trūksta spalvos 



Funkcija 

• Ar bendrabučio funkcija 
reikalauja balkono? 

• Estetinė funkcija. 



Spalvos 

Pirminės: raudona, geltona, mėlyna 



Dalinimas 

• Panaudoti skirtingus 
dydžius; 

• Sukurti ritmiką 
pabrėžiančią 
vertikalumą; 

• Taupiai naudoti 
medžiagą. 

• Optimalus dydis 45x90 



Optiniai efektai 



Šedai 

• Indimmo roeselare 
office, Belgija 



Šedai 



Balkonai 



Spalvotas stiklas 



Fasadai su šedais 



Esami pastatai 



Renovuoti pastatai 



Renovuoti pastatai 



Esami pastatai 



Renovuoti pastatai 



Renovuoti pastatai 



Esami / renovuoti 



Skirtingos spalvos 



Vaizdai iš viršaus 



Ačiū už dėmesį 
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