
trees

building

formed axis leading to the 
main entrance

formants of visual boundaries
water and light VHOM

SCHOOL

SCHOOL

GALLERY
+
SCHOOL

RESTAURANT
LAUNGE

WEISKIRCHNERSTR.
STREET

AUDITORIUM STADTPARK

v i e n n a  
h o u s e  o f  
m u s i c

view to the internal 
courtyard

visualy enclosed courtyard 
gathers people for a talk
this area can be considered 
as semi open, a transition 
space between the building 
and the rest of the park

axis towards the 
entrance

a place under the hung volume 
is perceived as a start of the 
axis, which leads towards the 
river, where the main entrance 
is located

view from the park

the movement and the 
boundaries

curved shape of the building 
creates natural transitions of 
movement between the park 
and the rest of the city
the boundaries are invisible 
though perceptible

the layout

the idea is to lay out the main 
functions of the building in a 
way, which is simple and easy 
to be perceived, herewith 
making those functions 
interconnected to each other
the result - a scheme 
containing a flow of movement 
and the shape to fit among the 
existent trees. 
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2011 vasaros praktika/Olandija

Hagoje netoli jūros buvo sena nenaudojama bažnyčia. Mūsų užduotis - jos viduje 
patalpinti viešbutį. Pagrindinė idėja buvo išlaikyti didelės erdvės pojūtį.

DAUGIABUTIS NAMAS
2010  pavasario semestras

Kuriamas daugiabutis namas su jo sklype esančiu pėsčiųjų praėjimu. 
Viešos ir privačios funkcijos zonavimas vyksta aukščių skirtumu.

MANO PIRMAS ARCHITEKTŪRINIS PROJEKTAS
2009 pavasario semestras

Kuriamas daugiabutis namas su jo sklype esančiu pėsčiųjų praėjimu. Viešos ir 
privačios funkcijos zonavimas vyksta aukščių skirtumu.

BAŽNYČIOS PROJEKTAS

MARTYNAS JANKAUSKAS

2011 pavasaris

VGTU, 4 kursas, A08/3, 2011

Reformatų skvero sutvarkymo koncepcija remiasi senos istorinės Vingrių gatvelės 
ašies atkūrimu. Nuo pylimo gatvės formuojamas užstatymas.

REFORMATŲ SKVERAS

2011 pavasario semestras

Nedidelio Lietuvos miestelio Alytaus rajone urbanistinės plėtros koncepcija. 
Gamtinės sąlygos įtakojo kvartalų erdvinę struktūrą, skirtingi namų tipai formuoja 

atskirų kvartalų identitetą.

DAUGŲ MIESTELIO PLĖTRA
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