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Idea. During the exhibition-competition the best final works of bachelors and masters are awarded. The event gives the opportunity to architecture students to showcase 
their creative potential, to get evaluation and feedback from professional society. The exhibition reflects the results and quality of architectural education in Lithuania, 

promoting spread of best ideas of contemporary architecture as well.

Catalogue. The catalogue of the exhibition contains concentrated material of the projects. The works at full extent are presented in the exhibition.

Participants. 22 students’ works are selected by jury for this year exhibition-competition, representing 4 architecture schools: Kaunas Technology University, Vilnius 
Academy of Fine Arts, Kaunas Art Institute and Vilnius Gediminas Technical University. All final works, evaluated „very good“ and „excellent“ were presented to the jury. 

Jury. Final works are evaluated by jury, consisting of licensed architects who are not involced in teaching architecture at any university. The jury of 2011: Ramūnas 
Raslavičius (Kaunas), Arūnas Liola (Vilnius), Marekas Mickevičius (Vilnius).

Criteria: conceptuality, originality, innovativeness; coherent architectural-urban idea; aesthetics of the presentation

Organizer: Architects Association of Lithuania

Idėja. Renginio metu išrenkami geriausi praėjusių metų bakalauro ir magistro baigiamieji darbai. Parodos-konkurso tikslas – suteikti būsimiems architektams galimybę 
pademonstruoti savo kūrybines idėjas, sulaukti įvertinimo iš platesnio, ne tik akademinio, profesionalų rato. Parodoje atsispindi Lietuvos aukštųjų architektūros mokyklų 

mokymo rezultatai ir kokybė, bendras architektūros mokymo Lietuvoje lygis.
Geriausių architektūros studentų baigiamųjų darbų paroda-konkursas skatina kokybiškų architektūros idėjų sklaidą, o taip pat tai – dar viena paskata studentams rengti 

originalius, kokybiškus baigiamųjų darbų projektus.

Parodos katalogas. Kataloge pateikta koncentruota projektų medžiaga. Parodos ekspozicijoje studentų darbų apimtis neribojama.

Dalyviai. Parodoje pristatomi 22 studentų darbai iš 4 aukštųjų architektūros mokyklų: Kauno technologijos universiteto, Vilniaus dailės akademijos, Vilniaus dailės 
akademijai priklausančio Kauno dailės instituto ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto. Vertinimo komisijai buvo pateikti visi darbai, įvertinti 9-10 balų. Iš pateiktų 

projektų pagal nustatytas kvotas komisija atrinko 22 geriausius studentų darbus, dalyvaujančius parodoje-konkurse.

Vertinimo komisija. Baigiamuosius studentų darbus vertina komisija, sudaryta iš profesionalių architektų, nedėstančių Lietuvos aukštosiose architektūros 
mokyklose. Šiemetinės komisijos nariai: Ramūnas Raslavičius (Kaunas), Arūnas Liola (Vilnius), Marekas Mickevičius (Vilnius).

Vertinimo kriterijai: konceptualumas, originalumas; aiški architektūrinė-urbanistinė idėja; estetinis darbo pateikimas

Organizatorius: Lietuvos architektų sąjunga
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Stoties, kaip monofunkcinio pastato, reikšmė keičiasi. Stotis tampa ne vien tik kelionėms skirtu objektu, teikiančiu socialines ir kultūrines paslaugas. Išsiplėtė stoties funkcinė įvairovė, 
o su ja kartu ir erdvinė, struktūrinė visuma. Anksčiau geležinkelio stotys buvo skirtos tiems, kas turėjo bilietą ir buvo laikomos tik tranzitine erdve, kurią keliaujantys kirsdavo norėdami 

pasiekti traukinį. Šiuo metu stoties erdvė smarkiai pakitusi. Tai miesto gyventojų susitikimų vieta, erdvė, verta apsilankymo vien tik dėl jos pačios, kaip didelio visuomeninio objekto. 
Stotis tampa viso miesto nauju traukos centru, o transporto funkcija nebėra vyraujanti. 

Station value, as a multifunctional building, is changing. Now station is not only object for travel, with some social and cultural services. Expanded the station’s functional diversity, 
also spatial and structural whole. Previously, the railway stations have been designed for those who had tickets and were considered to be only a transit area for the travelers to reach 
the train. At this moment station space has been significantly altered. This is a meeting place for the urban population, space is worth visiting just on her own, as a large public facility. 

The station is across the city a new center of gravity, the transport is no longer the dominant function.
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GINTARE MOTUZAITE
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Žemoji Freda – artimiausia Kauno miesto centro plėtros zona, tačiau funkcionuoja nepilnavertiškai. Iškeliama kairiojo ir dešiniojo Nemuno krantų sujungimo ir upės integravimo į miesto 
urbanistinę struktūrą problema. Urbanistinė idėja: Vienintelės teritorijoje H. ir O.Minkovskių gatvės ašis papildoma skersiniais ryšiais su upe. Pramoninė funkcija keičiama į gyvenamąją 

ir mišrią. Gatvė ties malūno sandėliais nuleidžiama po žeme. Formuojama upės įlanka su valčių prieplauka, suformuojamas teritorijos branduolys su jaukia žaliąja poilsio oaze kurią 
supa restauruoti pramoniniai ir šiuolaikinės architektūros objektai. Kūrybinių industrijų projektai užtikrinantų šios vietos patrauklumą. Architektūrinė idėja: Stačiakampės formos sandėlių 

ritmiškas išsidėstymas erdvėje formuoja charakteringą šios teritorijos urbanistinį užstatymą. Teritorijos pagrindinė jungtis – ekspozicijų aikštės ašis, jos tąsoje projektuojamas „Judesio 
išraiškos centras“ , kylantis iš vandens. Ekspresyvios struktūros statinys dominuoja aplinkoje, bet neneigia jos, o tampa istorinės pramoninės architektūros teritorijos komponente.

The area of Lower Freda is located on the right bank of the river Nemunas within close distance to Kaunas city centre. The development of it highly depends on improving urban role 
of the river and strengthening the link between both river banks within urban structure. The urban idea: The area‘s main existing axis of H. and O. Minkovskiu street is cross-linked with 

the river. Industrial function is replaced by residential and mixed purpose. The street is relocated under the ground. The coastline is altered incorporating a new yacht harbor. A new 
green leisure area is formed, surrounded by old industrial heritage buildings and modern architecture structures. The new function of creative hub will secure attractiveness of this area. 

The architectural concept: the specific urban structure is formed by rhythmic layout of rectangular warehouses. The main component of the area is an axis of exhibition square which 
is completed by new “Center of Movement Expression” building rising from the water. Expressive Center dominates in the area, but it is carefully integrated into the historic industrial 

context and becomes a harmonious part of it.
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ANTANAS LIZDENIS
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GREENWICH TOWER IN NEW YORK
GRINVICO DANGORAIŽIS NIUJORKE
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Spartėjant urbanizacijai ir miestams tampant vis tankiau apgyvendinamiems, daugiafunkcinių aukštybinių pastatų projektai yra itin svarbūs ateities vizijų sprendiniams. Naujos 
technologijos visada keitė ir keis visuomenės požiūrį į aukštybinės architektūros principus. Naujausi

daugiafunkciniai projektai parengti pagal tvariosios architektūros koncepciją, kuri sprendžia visuomenės, ekonomikos ir aplinkos keliamas problemas. Projektuojamas dangoraižis 
remiasi darnios plėtros principais. Kuriama novatoriška forma, pastatuose integruojmi atsinaujinantys energijos šaltiniai, plėtojamos žaliosios zonos ir stegiamasi papildyti esamą 

infrastruktūrą, kad ji taptų labiau prieinama neįgaliesiems ir šeimoms.
The world is becoming increasingly urban, cities are growing. Multi functional skyscrapers are turning into the important part of future urban design. New technologies develop fast 

and atract always changing society. Modern skyscrapers refer to sustainability concept, which solves social, economical and envirenmental problems. Design of this project includes 
main ideas of sustainability: developing new forms of architecture, adjusting renewable sources, design of green spaces, increasing accessibility.
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JOVILE PORVANECKAITE-DAGELIENE

MAGISTRO STUDIJŲ BAIGIAMASIS DARBAS | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS | ARCHITEKTŪROS KATEDRA
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Skausmo miestas - Skaistykla - tyrimas, kuriantis architektūrinį procesą. Projekte siūloma atskira megastruktūra, tarpinis miestas III, IV stadijos onkologiniams, AIDS pacientams, 
negalintiems gyventi be skausmą malšinančių medikamentų. Eksperimento  tikslas - parengti naujos funkcinės sistemos eksperimentinį projektą, sukurti traukos vietą  nepagydomiems 

ligoniams, neatitraukiant jų nuo miesto socialinės ir fizinės struktūros. Įprastinėje rekreacinėje gamtos oazėje kuriamas probleminės funkcijos objektas, palaipsniui priverčiantis 
įprastines parko lankytojų srautų sroves priimti naujo objekto tikslinius lankytojus - paprastai iš intensyvaus gyvenimo eliminuojamus sergančius ir sveikstančius pacientus. Siūlomu  

eksperimentiniu pastato modeliu iššaukiama diskusija ir aplinkos reakcija į sergantį žmogų, kuris šiame projekte yra pirmiausia protestuojantis individas, suvokiantis savo vietą 
visuomeninėje grandinėje ir siekiantis ja reorganizuoti. Projektas  sukurtas kaip  procesas - ne architektūrinis įvykis. Manhatano Centrinio parko erdvei šiuo projektu suteikiama nauja 

papildoma funkcija - parkas tampa  protesto erdve.
The Purgatory  is a  research project  in architecture becoming as a  process, in this case proposed as a separate mega structure, an interstitial city, for  the  III and IV stage of cancer, 

AIDS  patients, unable to live without pain-relieving medications. Furthermore, it is an inclusively new “laboratory” in the XXI century Babylon called New York City’s Central Park.  In an 
ordinary and  common form of oasis of natural features and recreation the Purgatory is proposed as a problematic project, gradually making  the regular  visitor traffic streams  to accept 

new  targeted visitors - sick  and convalescent patients usually eliminated  from the intense life. There is  proposed an experimental model of the building  that  triggers  a social public 
reaction and debates about a sick person integration, whom this project indicates firstly as a protesting individual, aware of his  place in society and intent to reorganize it .The project is 

designed as a process - not an architectural event. The green space of Central Park in this study has acquired a new additional feature - the park area becomes a place for protest.
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ASTA ŠIVOKAITE

MAGISTRO STUDIJŲ BAIGIAMASIS DARBAS | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS | ARCHITEKTŪROS KATEDRA
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Lietuvių bendruomenės namai Londone ant vandens skirti lietuvių emigrantams  bendrauti, socialinei paramai teikti, visuomenei informuoti ir šviesti atsižvelgiant į jų specifinius 
poreikius. Pasirinkta tema architektūroje neišnagrinėta, apima socialines emigracijos, integracijos, edukacijos problemas bei apjungia alternatyvius statybos metodus: statybos ant 
vandens, modulinių ir mobiliųjų statinių ypatumus. Emigranto „šaknys“ lieka jo gimtojoje šalyje. Projektuojamas pastatas taip pat „neįleidžia savo šaknų“ svetimoje žemėje – būtent 
dėl to pasirinkta statyba ant pontonų.  Emigrantas neturi pastovios gyvenamosios vietos – keliauja ten, kur palankesnės sąlygos jo gyvenimui. Bendruomenės centras turi „keliauti“ 

kartu su subjektu. Siekiant šio tikslo projektuojami moduliniai pastatai, kurie gali būti lengvai surenkami ir transportuojami į kitą šalį, o esant poreikiui jų dalys gali būti pakeistos ar 
papildytos neįtakojant  likusios sistemos.

The mission of Lithuanian community centre in London is to satisfy Lithuanian emigrants specific needs. The chosen thesis is fairly new and pending in architecture. It includes social 
problems as migration, integration, education and incorporates alternative methods of construction: construction on the water, modular and mobile buildings features. Emigrant’s 

“roots” remain in his home country. Based on that designed building also “doesn‘t take roots” in a strange land. This is the main reason why construction on pontoons was chosen. 
Emigrant has no permanent location - migrates where conditions are more favorable. Therefore community center must move along. Chosen design of modular buildings enables 

object to be taken apart, transported to another country, assembled and, when necessary, replaced or supplemented without affecting the rest of the system.
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PAULIUS JONYS

MAGISTRO STUDIJŲ BAIGIAMASIS DARBAS | VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS | ARCHITEKTŪROS FAKULTETAS | URBANISTIKOS KATEDRA
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MODERNIZATION AND DEVELOPMENT OF DAINIAI RESIDENTIAL DISTRICT IN SIAULIAI
DAINIU GYVENAMOJO RAJONO ŠIAULIUOSE MODERNIZACIJA IR PLETRA
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Darbe nagrinėjama miegamųjų gyvenamųjų rajonų problematika ir modernizacijos metodika. Pagrindinės sprendžiamos problemos yra socialiniai gyventojų santykiai, teritorijos 
funkcinė struktūra, vietos tapatybės nebuvimas, erdvės ir užstatymo monotoniškumas. Detaliau nagrinėjamas Šiauliuose esantis Dainių gyvenamasis rajonas, siūlomi modernizacijos, 

atgaivinimo ir plėtros sprendiniai. Tai - funkcinė teritorijos integracija, kultūrinių ir visuomeninių objektų kūrimas, gyvenamojo elemento suformavimas (kaimynijos ir kvartalai), erdvės 
koncentracija, įvairios architektūros ir akcentų prisotinimas. Metodai yra pateikiami rajono struktūros elementų modernizacijos programa. Joje suformuluojami universalūs sprendiniai 

tinkantys ir kitiems analogiškiems gyvenamiesiems rajonams. Remiantis šia strategija galima ženkliai padidinti vietos reikšmę ir vertę, pagerinti gyvenimo sąlygas bei sukurti vietos 
kultūra ir identitetą.

The final thesis analyses post-war residential districts’ problems and methods of modernization. The main topics are: social relations between residents, territory’s functional 
structure, absence of local identity and monotony of space and architecture. Detailed cases of the thesis are residential district of Dainiai in Siauliai. Thesis describes modernization, 

revitalization and development suggestions: functional territory’s integration, creation of public and cultural objects, creation of structural unit (blocks and neighborhoods), 
concentration of spaces and bigger variety of architectural morphotypes and landmarks. Thesis presents a program for modernization of post-war residential districts. Statements of 

the scheme is universal and can be applied to all analogue residential districts. Development based on this strategy can increase the significance and value of the district, improve the 
quality of life and create local culture and identity.
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Magistro studijų baigiamojo darbo tikslas – unikalią miesto struktūrą atitinkanti centrinės miesto dalies ryšių su Kuršių mariomis urbanistinė koncepcija. Darbe analizuojama linijinės 
miesto struktūros ir uosto specifika, miesto jungčių su uostu modeliai. Apibendrinus metodinės ir tiriamosios dalių išvadas pasiūlyta skersinių ryšių koncepcija, miesto urbanizuoto 

kraštovaizdžio kompozicijos modelis, atskiro skersinio ryšio branduolių modelis ir jo projektavimo principai. Detalizacijos lygmenyje pasiūloma vieno branduolio  sąrangos principai.
Kitame etape detalizuojamas branduolyje esantis urbanistinis kompleksas.

The aim of  the Master thesis is urban conception of the connections between the Curonian Lagoon and the central part of Klaipėda, corresponding to its unique urban structure. 
Linear city structure and port specificity, models of the connections between the port and city was analized.  Istorical and urban analysis of territory and its approaches have been 
accomplished. Summarizing research and methodical parts of the findings, concept of cross-links, the urban landscape composition model, single cross-link cores model and its 

design principles was suggested. Single core design principles in elaboration level are suggested. The next stage specifies the urban complex inside the core.
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Nagrinėjamas Panevėžys, kaip poindustrinis miestas su savom stigmom ir reprodukcijos galimybėm. Tikslas - sukoncentruoti miestą į save, išnaudoti vidinį transformacijos 
potencialą, atgaivinti centrinę miesto dalį ir taip atstatyti miesto identitetą. Miestui plėtoti numatoma strategija - hierarchinis spindulinis centro mazgų žiedas. Visa centrinės dalies 

teritorija pagal būdingas savybes išskirstoma į 10 charakteringų zonų, kiekvienoje jų numatomas prioritetinis transformacijos mazgas - lokalus centras, kuris veiks kaip katalizatorius 
tolimesniam vietos įsisavinimui. Akcentuojamos būdingos miesto vertės [jų visuma kurs Panevėžio saviidentifikacijos simbolius]. Darbe detalizuojama pietinė centro dalis, nutįsusi 

tarptautine Via baltica atkarpa per miestą. Tai pats svarbiausias reprezentacinis koridorius, kuris šiuo metu neatitinka statuso, neformuoja laipsniškai kintančio įtraukimo į miestą. Čia 
kuriamas naujas aptarnavimo mazgas - taip skatinant teritorinę cirkuliaciją ir toliau nuo centrinio branduolio nutolusių teritorijų integraciją. Cirkuliacija siekiama formuojant 3 skirtingo 

pobūdžio įtraukimus, 3 miesto veidus, 3 skirtingus įdomius miesto gyvenimus - kultūrinę, žaliąją, komercinę ašis. 
Theme - Panevėžys, as post-industrial city with it’s stigmas and reproduction. The aim is to focus on the city itself, in order to exploit the potential of inner transformation and 

revival of the central part of town. Strategy - developing hierarchical radial system of centres. The whole central part is divided to 10 smaller zones. Each of them provides a priority 
transformation unit - local center, which will act as a catalyst for further take-up of the area. It also highlights the value of any city, characterized by a part of their body and develop 

Panevezys identity characters. The southern part of the centre is detalized. This is the most important representative urban corridor, which is currently not in form, not form a gradual 
changing in the city. The new service unit is created here promoting the circulation of the territorial and lets away fromthe central core areas of remote integration. Circulation is 

created of three different types of intakes, three faces of the city, three different exciting city life -cultural, green, commercial axis. 
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Industrializacijos laikotarpiu pramoniai rajonai buvo intensyviai vystomi miestų centrinėse dalyse greta vandens telkinių. Šiandien jos - tuščios ar neefektyviai naudojamos teritorijos, 
žalingos gamtinei bei urbanistinei aplinkai. Neišvengiama šių rajonų perspektyva – konversija į naujos kokybės teritorijas, užtikrinančias kokybišką miesto plėtrą. Magistriniame 

darbe suformuluojami ir eksperimentiniame projekte įgyvendinami skirtingos vertės pramonės teritorijų konversijos principai, apimantys pramonės statinių, infrastruktūros, 
pramoninio įvaizdžio bei miestovaizdžio pertvarkymus, naujų architektūros objektų kūrimą, pakrantės teritorijų vystymą bei miesto upės akcentavimą architektūriniais sprendiniais. 

Eksperimentinis projektas nagrinėja Panevėžio centrinėje dalyje, Nevėžio upės pakrantėje buvusių pramonės įmonių teritorijas. Apleista zona konvertuojama į miesto kultūrinę giją, 
apjungiančią į vieną visumą kultūrinę praeitį menančius pramoninius bei gretimus kultūrinius objektus.

During the industrialization period industrial quarters were concentrated in the central parts of the cities, mostly by the rivers. Few words could describe the current status of these 
territories after the industrialization period: emptiness, ineffective use, harm to the adjacent environment and etc. Therefore, the perspective of these regions inevitably is the 

conversion to the territories of a different purpose, which would ensure city development in high quality. Master thesis formulates conversion principles of industrial riverside territories 
in the cities, including principles of industrial herritage conversion, coastal area development, new architectural objects creation and  most important - urban river emphasis. The 

territory by the Nevezis river in central part of Panevezys has been choosen for experimental project. Abandoned industrial territory is converted to the cultural center of Panevezys , 
combining industrial buildings having the cultural past and various adjacent cultural objects together.
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Pastaraisiais metais vis intencivėja naujų prieplaukų ir uostų statyba, tačiau pramoginių laivų uostų samprata Lietuvos teisės aktuose nėra suformuluota, nėra projektavimo 
normų, ribota patirtis. Magistro tyriamojo darbo metu suformuluotas šio tipo uostų apibrėžimas bei sudėtis. Nustatyta, kad pramoginių laivų uostas tai daugiafunkcinis, kultūrinės - 

visuomeninės paskirties objektas. Šio objekto architektūrinę rekonstrukciją sudaro:  pastatų rekonstrukcija ir  infrastruktūros rekonstrukcija, kurios sudedamosios dalys: uosto, viešoji  
bei susisiekimo infrastruktūra. Išskirti du tipai: uostai urbanizuotoje bei uostai gamtinėje aplinkoje. Rengiant eksperimentinį Kauno Žalgirio jachtklubo architektūrinės rekonstrukcijos 

projektą realizuoti koncepciniai nuostatai, padėję išvystyti jachtklubą kaip daugiafunkcinį, kultūrinį – visuomeninį kompleksą. Nustatytos, išsaugotos ir pabrėžtos vertingosios 
jachtklubo savybės: savitas architektūros ir vandens santykis, kuriamas esamo jahtklubo pastato. Šis santikis interpretuojamas ir naujuose, modernios architektūros pastatuose, bei 

teritorijos planavime. 
Master’s thesis aims to formulate the principles of architectural reconstruction of ports for recreational ships and realize these principles in architectural reconstruction project of 

the port for recreational ships in Kaunas Reservoir. The research has shown that the port for recreational ships is a multi-functional object with cultural-public purpose. Architectural 
reconstruction of port for recreational ships consists of: reconstruction of buildings and reconstruction of infrastructure, which in turn consists of ports, public and communication 

infrastructures. The research formulates the principles of architectural reconstruction and distinguishes the following two types of ports: ports in urbanized environment and ports in 
natural environment. The experimental project implements conceptual regulations, which have helped to develop Kaunas port as a multi-functional complex, which integrates the 

functions of recreational port, water sports, education, recreation, tourism and public. Valuable features of existing building as well as peculiar relation between architecture and water 
have been set, saved and highlighted. 
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Industrializacijos laikotarpiu pramoniai rajonai buvo intensyviai vystomi miestų centrinėse dalyse greta vandens telkinių. Šiandien jos - tuščios ar neefektyviai naudojamos teritorijos, 
žalingos gamtinei bei urbanistinei aplinkai. Neišvengiama šių rajonų perspektyva – konversija į naujos kokybės teritorijas, užtikrinančias kokybišką miesto plėtrą. Magistriniame 

darbe suformuluojami ir eksperimentiniame projekte įgyvendinami skirtingos vertės pramonės teritorijų konversijos principai, apimantys pramonės statinių, infrastruktūros, 
pramoninio įvaizdžio bei miestovaizdžio pertvarkymus, naujų architektūros objektų kūrimą, pakrantės teritorijų vystymą bei miesto upės akcentavimą architektūriniais sprendiniais. 

Eksperimentinis projektas nagrinėja Panevėžio centrinėje dalyje, Nevėžio upės pakrantėje buvusių pramonės įmonių teritorijas. Apleista zona konvertuojama į miesto kultūrinę giją, 
apjungiančią į vieną visumą kultūrinę praeitį menančius pramoninius bei gretimus kultūrinius objektus. 

During the industrialization period industrial quarters were concentrated in the central parts of the cities, mostly by the rivers. Few words could describe the current status of these 
territories after the industrialization period: emptiness, ineffective use, harm to the adjacent environment and etc. Therefore, the perspective of these regions inevitably is the 

conversion to the territories of a different purpose, which would ensure city development in high quality. Master thesis formulates conversion principles of industrial riverside territories 
in the cities, including principles of industrial herritage conversion, coastal area development, new architectural objects creation and  most important - urban river emphasis. The 

territory by the Nevezis river in central part of Panevezys has been choosen for experimental project. Abandoned industrial territory is converted to the cultural center of Panevezys , 
combining industrial buildings having the cultural past and various adjacent cultural objects together.
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Pastatai projektuojami istorinėje aplinkoje, buvusioje  Jaltos kino studijos teritorijoje kalnuose. Konversijos projektu siekiama kompleksiškai atgaivinti teritoriją bei sukurti naujos 
kokybės erdvę esamoje unikalioje vietovėje. Išskirtinis uolėtas reljefas, atsiveriančios įspūdingos panoramos – struktūra, kurioje formuojamas lankytojų traukos centras. Nauja 

infrastruktūra ir tūriai prisitaiko prie gamtinės aplinkos, siekiama harmoningos visumos. Projektuojamas viešbutis su konferencijų ir sporto centru bei naujas kino studijos pastatas. 
Viešbučio tūris pratęsia kalno siluetą, priglunda prie reljefo. Tiek sporto komplekso patalpos tiek kambariai turi atviras terasas su panoraminiu vaizdu į jūrą. Kino studijos pastatas 

projektuojamas saugomo kalno papėdėje, raguvoje tarp dviejų kalnų. Dvi tarpusavyje persikertančios juostos tolsta raguvos dugnu, apglėbia kalną. Kuriamos erdvės skirtos 
filmavimui, edukacijai, kino peržiūroms. Pastato terasos pritaikomos lauko filmavimo aikštelei, ekspozicijai, renginiams bei apžvalgai. 

The buildings are designed in historical emnironment, the former cinema studio of Jalta, in the mountains. The aim of conversion project is to enliven the territory and to create new 
quality space in the present unique place. Extraordinary rock relief and impressive panoramic views make the basic structure of visitors’ attraction centre. New infrastructure and 

architectual forms are combined with natural environment in order to achieve harmony on the whole. The project cosists of two parts: hotel (including conference facilities and fitness 
centre) and new cinema studio building. The architectual form of the hotel harmoniously matches with the contour of the mountain, while the volume is attched to the relief. Fitness 

centre facilities and rooms have open terasses with a panoramic sea view. Cinema studio building is at the foot of the mountain, in the gully between two mountains. Two tapes 
crossing each other are receding in the background of the gully and surround the mountain. The created space encompass facilities used for shooting, education, film previews. 

Outside terraces are used for outside shooting, expositions, events and previews. 

31



EVELINA KLIMAITE
KAROLIS RADIUNAS  

BAKALAURO STUDIJŲ BAIGIAMASIS DARBAS | VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA | ARCHITEKTŪROS IR DIZAINO FAKULTETAS | ARCHITEKTŪROS KATEDRA

VADOVAS | TUTOR  DOC. ROMUALDAS KUČINSKAS

FINAL WORK OF BACHELOR DEGREE | VILNIUS ACADEMY OF FINE ARTS | ARCHITECTURE & DESIGN FACULTY | DEPARTMENT OF  ARCHITECTURE

POLYFUNCTIONAL BUILDING FOR AREA CONVERSION IN GOWANUS CHANNEL | NEW YORK
POLIFUNKCINIS PASTATAS KONVERTUOJAMOJE TERITORIJOJE | GOWANUS KANALAS NIUJORKE

32



Pilnas industrinės praeities, Gowanus kanalas Niujorke dabar tampa madingu menininkų rajonu, bet jame likę daug pramonės žaizdų, didelis užterštumas. Esant kultūrinio ir 
rekreacinio centro trūkumui, konvertuojamoje teritorije pasirinkti du statiniai renovacijai. Išvaloma apleista elektros paskirstymo stoties teritorija, išgriaunamas jos vidus, paliekamas 

tik išorinių sienų kiautas. Jame įrengiamas rekreacinis/sporto centras su plaukimo baseinu, universalia sporto sale, šokių studija, stalo futbolo ir stalo teniso patalpa bei apžvalgos 
aikštele. Pabrėžiant naujojo ir senojo pastatų sąntykį, tarp jų projektuojama tranzitinė erdvė.  Iš taršiausios teritorijos iškeldinama atliekų perdirbimo įmonė. Jos vietoje projektuojama 

biblioteka su terasa prie vandens, o išvalytos atliekų talpyklos, paverčiamos knygų saugyklomis, video sale ir apžvalgos bokštais. Suaktyvinant parko ryšius, kanalo išsišakojime 
projektuojami trys pėsčiųjų tiltai su kabančia daugiafunkcine meno galerija virš vandens.

Rich with industrial history, Gowanus Canal in New York is now becoming a trendy area for artists. But it still has open wounds left from industry and pollution. The area lacked a 
cultural and recreational centre, therefore two buildings were chosen for renovation. The territory of an abandoned power station is cleaned; the interior is torn down leaving only 

the external walls. Inside the ‘shell’ a recreational/sports centre is built, consisting of a swimming pool, multifunctional sports hall, dance studio, foosball and table tennis room and a 
viewing platform. A transit space is planned between the old ‘shell’ and the new building to emphasize the relationship between the two.  A recycling company is removed from the 

most polluted territory. Instead a library with a terrace to the water is planned. Waste containers are emptied and turned into book storage, video hall and viewing platforms. In order 
to rev up connections within the park, three pedestrian bridges, holding a multifunctional gallery space, hanging over water, are planned at the embranchment point of the canal.
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Projektuojama pradinė mokykla yra Pašilaičių mikrorajone, Vilniuje. Pastatas projektuojamas šalia ateityje iškilsiančios bažnyčios, todėl pasirinkta aiškių geometrinių formų 
kompozicija, stengiantis, jog pagrindine sklypo dominante išliktų bažnyčia. Pradinei mokyklai autentiškumą suteikti siekiau fasadų ir įvairių geometrinių tūrių pagalba. Fasaduose 

naudojamas lietuvių liaudies ornamento motyvas . Žaismingumo pastatui suteikia pasirinkto ornamento motyvo transformacija į tūrius eksterjere, kurie tampa vaikų poilsio ir žaidimų 
vietų dalimi. Manau, jog liaudiško ornamento motyvas puikiai atskleidžia pagrindinę projekto įdėją-  įprasminti  Lietuvos tautinį identitetą.
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Dangoraižis projektuojamas Grynviče, pietvakarinėje Manheteno dalyje, Niujorke. Tai viena iš judriausių Niujorko teritorijų. Pagrindinė projekto idėja – daržovių parkas. Tai viešoji 
vieta, kuri užsibaigia šiltnamiu-dangoraižiu. Kiekvienas gali ateiti čia atsipalaiduoti, priartėti prie gamtos. Daržovių parkas pratęsia Battery parką ir uždengia Bruklino tunelį sklype, 

taip apjungdamas gretimas teritorijas. Daržovės auginamos išilgai per visą dangoraižį. Mūsų projektuojamas parkas ir dangoraižis turi dvi puses – ekologinė ir inžinerinė. Ekologinė 
dalis, tai žalioji zona, vieta auginti daržovėms, o inžinerinė dalis talpina inžinerines sistemas ir energijos generatorius, kurie gamina energija visoms reikmėms ir gali dalintis energija 

su gretimai esančiais pastatais. Pagrindinis energijos šaltinis – vėjas. Energijai pagaminti naudojame vejo turbinas. Tunelyje automobiliai padeda gaminti energija, sukurdami vėjo 
srautus. Dangoraižis išskirtinis savo struktūra. Mikroklimatas po stikliniu fasadu padeda sutaupyti šiluminę energija.

The project area is in Greenwich, the southwest of Manhattan in New York city. It is one of the most busiest place in New York. The main idea of this project- vegetable park. It is 
public area, that ending the greenhouse tower. Everyone can go here to relax and get closer with nature. Vegetable park is extension of Battery park. It covers the brooklyn tunnel 

and connects neighborhood areas. Vegetables are growing all through the tower. The park and Tower have two sides – ecological and engineering. Ecological side it is a green area, 
the place for growing vegetables, and engineerig side, which contains engineering systmes, power generators and  generates energy for all needs and can share with other buildings. 

The main energy source is wind power. we use wind turbines. Under the ramp cars helps to make energy. The tower specific for his own structure, it has glass facade which creates 
micro climate. It helps to save termal energy.
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Sklypas. Vanduo panaudojamas sklypo formavime. Naktį jis tampa lauko kino teatru paplūdymyje – bendra upės pakrantės parko dalimi, kurioje sukuriama erdvė žiūrėti kiną kitaip. 
Programa. Interjero programa padalinta į tris dalis – vertikalią įėjimo/holo erdvę, vertikalią kino salių ir laukiamųjų struktūrą ir vartikalią išėjimo erdvę. Lauko kino fasadas – tai 
monumentali ir minimalistiška forma, pabrėžianti savo tipologiją. Upės fasadas yra permatomas, kad kino salės būtų matomos iš Manhatano. Kino salės. Visos salės atsuktos 

į Manhataną, o jų ekranai atsidaro pasisukdami pagal horizontalią ašį. Lankytojai gali mėgautis Niujorko dangoraižių panorama prieš prasidedant filmui, o fasadas, matomas iš 
Manhatano tampa kinetišku, ekranams atsidarinėjant ir užsidarinėjant.

The site. Landscaping is used to bring water into the site. At night it becomes an outdoor movie theater on the beach. The scheme.  The interior organisation is divided in three 
parts – a vertical lobby/entrance hall, a vertical structure of theaters with lobbies and a vertical exit hall. An outdoor cinema facade is a three-dimentional cinema screen icon. The 

Manhattan facade is transparent, so the movie theaters could be seen from Manhattan. The theaters. All theater screens are turned to Manhattan and they rotate on a horizontal axis. 
Visitors can enjoy the fascinating skyline before the movie starts and people from Manhattan can see the screens open and close.
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Taisyklingas stačiakampio formos stiklinis tūris gaubia sporto miestelio namukus: imtynių, gimnastikos, futbolo, baseino ir kitus sektorius. Pastato plane stengtasi namukus dėlioti 
kuo laisviau, kad pastato viduje dominuotų natūralus judėjimas. Sporto namukus juosia olimpinis žiedas – 3  m nuo grindų lygio pakilęs bėgimo takas. Jis naudojamas ne tik sportinei 

veiklai, bet taip pat atlieka apsauginę funkciją nuo insoliacijos. Skirtingos pastato erdvės glaudžiai susietos ir papildo viena kitą.  Pastate dominuoja futbolo aikštelė, kuri  įgilinta 
4 metrais. Joje vyksta ne tik futbolo rungtynes, treniruotes, bet ir nedideli koncertai, miesto renginiai. Projektas buvo pristatytas Gargždų miesto savivaldybės nariams ir vietos 

bendruomenei. 
The regular rectangular vitreous volume contains various houses of the sport town:  wrestling, gymnastics, football, swimming pool and other sectors. While making a plan I tried 

to put all these houses as freely as possible, so that a natural movement would dominate inside. Olympic city is surrounded by an olympic ring - 3 m above the fl oor level elevated 
running track. It is used not only for sports activities, but it also has the protective role of the insolation. Different areas of the building are closely linked and complement each other. 

Football pitch, which is deepened 4 meters, is a dominant element of the building plan structure. It’s aimed not just for football games, but also for small concerts and city events. The 
project was presented to Gargždai City Municipality and the local community.

+
Miestelis/ City

Olimpinis stadionas/
Olympic stadium 

= 

Olimpinis miestelis/
Olympic city
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Teritorija Kauno Naujamiesčio pietuose, dar vadinama Karmelitais, dėl strateginės padėties ir socialinių, infrastruktūros veiksnių, turėtų būti reprezentatyviu miesto rajonu, “laidininku”, 
traukiančiu ir praleidžiančiu srautus. Tuo tarpu dabar kvartalai yra per dideli, izoliuoti ar apleisti, buvusi pramoninė teritorija atskiria juos nuo upės. Urbanistiškai transformuojant 

teritoriją, kuriama nauja erdvinė konfigūracija, ryšiai tarp traukos taškų ir judėjimo scenarijai. Kiekvienas kvartalas įgauna skirtingą charakterį bei istoriją. Buvęs pramoninis kvartalas 
paverčiamas į mišrios paskirties atvirą teritoriją, vertingi industriniai pastatai ryškinami  kaip vietos identitetas. Tai - vieta kūrybinei industrijai. Naujos viešosios erdvės ir kvartalai 

orientuojami upės kryptimi. Karmelitai tampa diversišku, gyvu ir žaliu rajonu, kuriame įdomu gyventi, dirbti ir kurti, o vietos atmintis yra atskaitos taškas ateities plėtrai.   

The territory, originally named Karmelitai, is located in southern part of Kaunas Newtown. Due to its strategic location, social and infrastructural elements, causing tension, the 
territory should serve as ‘conductor’, letting streams through. Whereas now the quarters are too big, isolated and abandoned. Former industrial area prevents the territory from the 

river. The concept of urban transformation is based on creating spatial configuration, based on linking attraction points and establishing scenarios of movement. Each quarter gains 
different character and story. Former industrial quarter is transformed into mixed use open territory, highlighting valuable industrial buildings as landmarks – the identity of the place. 

As a result, new public spaces and quarters become orientated towards the river.
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Baigiamajame darbe nagrinėjama perspektyvi vakarinė Vilniaus Šnipiškių rajono teritorija, kurioje susiduria planuojamas naujasis Vilniaus miesto centras ir esamas urbanistinis 
audinys. Projekto tikslas - sukurti naujus metodus ir principus, padedančius tankinti teritoriją bei naują urbanistinę struktūrą, integruojant aplinkines teritorijas. Pagrindinė idėja yra 

pagrįsta teritorijos istorine jungčių sistema, urbanistinių struktūrų sandara ir mentaline vietos atmintimi. Koncepcija „Šnipiškių sumuštinis“ yra išskaidyta į sluoksnius pagal lygį, 
funkciją ir urbanistinį metodą: „kanalai“, „invert“, „konfeti“. Šiais metodais siekiama atkurti istorines gatvių ašis, išsaugoti kiemų erdvių charakterį ir sukurti principus naujai funkcijai. 

Planuojami nauji, dideli, nereguliarūs kvartalai skatina atsirasti naujas tipologijas.
Final bachelor project analyses perspective territory in the West of Vilnius district Snipiskes, where the collision of planned new city center and old urban structure appears. The aim 

of the project is to densify existing territory and create new methods to generate new dynamic urban structure and integrate the existing situation. The main idea of Snipiskes quarter 
is based on its historical, structural and mental memory. Concept called “Snipiskes sandwich” is divided into three layers by level, function and method applied: canals, invert, confetti. 
These methods examine possibilities to recreate historical axes, remain existing urban space character and allow new structures. Created new, big, irregular, layered blocks help new 

typologies to emerge.
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Esama situacija: Gamtinė ir antropogeninė aplinka Vilniaus senamiesčio kontekste  tarp 71-ojo ir 97A kvartalų bei Vilnelės upės nesudaro visumos, o aiškiai atsiskiria tarpusavyje 
viena kitą ignoruodamos. Prioritetas: Upės, miesto ir jame gyvenančių žmonių tarpusavio santykis pagrįstas viešųjų erdvių, stiprinančių sociumą, sistema, kokybe ir įvairove. Sistema: 

Gamtinės Vilnelės upės, jungiančios Vilniaus miesto parkus, ir miesto pesčiųjų ir dviračių takų, apimančių gyvenamuosius rajonus, sistemos mazgas yra viešoji erdvė, papildyta 
visuomeninės ir komercinės paskirties funkcijomis, būdingomis miesto senamiesčiui. Kokybė ir įvairovė: Vilnelės upės krantinės viešojoje erdvėje kuriami skirtingų tipų krantinės 

erdvių scenarijai, susijungiantys formuojamo užstatymo išraiška ir paskirtimi. Pabrėžiamas kiekvienos erdvės identitetas. 
Current situation: The natural and built environment in the context of the Vilnius old town between 71 th and 97 blocks  and the river Vilnelė do not form a whole complex, but is 

clearly separated between each other of in a sense of ignorance. Priority: The relation between river, the city and the people who live in it is based and strengthened by the quality 
and diversity of public spaces. System: Natural Vilnelė River connects the city of Vilnius parks, pedestrian and bicycle paths, covers  residential areas. Main node of this system is a 

public space, enriched with public and commercial functions that are typical in the Old Town. Quality and diversity: In the waterfront of Vilnelė river different public space scenarios are 
created, connected of buit environment and its function.  The identity of every space is emphasized.
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Pastato horizontalumas atkartoja ir pabrėžia kietą uosto krantinę bei kontrastuoja su esamais vertikaliais švyturio ir grūdų elevatorių tūriais. Švyturyje numatoma atskira netradicinė 
vertikali ekspozicijų erdvė. Sklype planuojamos penkios skirtingų tipų ir charakterių viešosios erdvės – upės krantinė, parkas, vidinė pastato aikštė, uosto renginių aikštė ir stogo 

terasa. Pastatą kerta dvi statmenos pėsčiųjų ašys, jungiančios miesto centrą ir aleksotą bei ateityje planuojamo kvartalo ir dabar projektuojamos teritorijos skirtingas funkcijas. Ašių 
susikirtime formuojama vidinė šiuolaikinio meno centro aikštė, iš kurios patenkama į skirtingas pastato dalis. Čia,kur atsiveria dinamiški pastato lūžiai, ir prasideda menas. 

Horizontality of the building emphasizes hard river port waterfront and contrasts with vertical forms of the existing lighthouse and corn elevators. There will also be a unique vertical 
exposition space in the lighthouse.  Five public spaces of different type and character are designed – quay of the river, park, inner square, port square, roof terrace. Contemporary 

arts center is divided by two axes of pedestrian movement – connecting the residential neighbourhood to the city center and another one which connects different parts of the future 
district around the site.  The main inner square,from where different parts of the building can be reached, is organised on the intersection of those axes. This is the place where 

dynamic fractures of the building appears and the art starts. 
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Krematoriumas projektuojamas didelėje teritorijoje apsuptoje mišku, todėl sklypo planavimo ir pastato tūrio koncepcijos glaudžiai siejamos su gamtine aplinka. Nuo seniausių laikų 
kelias, kaip metafora, įgauna gyvenimo tėkmės prasmę. Pagrindinė idėja taip pat siejama su šia simbolika, todėl sklype išdėstytoje takų sistemoje, kaip akcentas, projektuojamas 

ilgas pėsčiųjų takas, kertantis visą teritoriją ir tik viename taške kompoziciškai apjungiamas su švelniai kylančiu krematoriumo pastatu. Ilga stačiakampė statinio forma pasirenkama 
neatsitiktinai. Ji simbolizuoja mirusiojo žmogaus laidojimo kelią, kuris susideda iš trijų etapų – kremavimo, atsisveikinimo ir susitaikymo. Šios trys dalys perteikiamos pastato formoje. 

Kremavimo patalpoms skiriama antžemiškoji dalis, laidojimo salės projektuojamos kylančioje pastato dalyje, o aukščiausiai pakilusiame korpuse - koplyčia, kurioje su mirusiuoju 
atsisveikinantis žmogus ieško stiprybės toliau eiti savo gyvenimo keliu.

The Crematorium is designed in a wide territory which is surrounded by woods. This is the reason why territory planning and the building’s concepts are closely related with the nature 
itself. For many years a path as a metaphor means the passage of life. The main idea of this project is also related to this symbolic aspect and that is why a long path is created 

across the whole territory as an accent in an ordered walkways system. This pathway connects with slightly rising crematorium building in only one spot and by this aspect creates a 
harmonious composition between the building and the environment. A long rectangular form of the building is designed not randomly. It symbolizes a path of burial, which consists of 
three stages – cremation, valediction and resignation. These three parts are conveyed in the building form. Spaces which are used for cremation are put on the ground, the mortuary 

halls are designed in a rising part and there is a chapel designed on the highest level of the building, in which people accept their fate with resignation and prepare to lead their further 
way of life.
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