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VIETA	VILNIAUS	MIESTE

Teritorija	yra	Vilniuje,	dešniajame	Neries	krante,	
Šnipiškių	rajone.
Visai	 šalia-	 upė	 ir	 rekreacinis	 slėnis,	 nuo	 skly-
po	 kalvos	 atsiveria	 panoraminiai	 senamiesčio	
vaizdai.	 Šiaurinėje	 teritorijos	 dalyje-	 viena	
svarbiausių	 miesto	 arterijų-	 Konstitucijos	 pros-
pektas,	 bei	 neseniai	 rekonstruota	 Nacionalinė	
Dailės	Galerija.
Teritorija	puikiai	apžvelgiama	nuo	Baltojo	ir	Ped-
agoginio	tiltų,	Goštauto	gatvės.	Ji	matoma	ir	nuo	
Gedimino	Pilies	kalno.

Visi	 minėti	 aspektai	 tampa	 svarbiu	 pagrindu	
Modernaus	Meno	Centrui	įsikurti	čia-	ypatingoje,	
nuolat	miestiečių	stebimoje,	bet	kol	kas	pėstute	
neišvaikščiotoje	erdvėje.

Buvimas	 matomoje	 vietoje	 taip	 pat	 įpareigoja:	
būti	 pastebimu,	 bet	 ne	 iššaukiančiu,	 viešu,	 bet	
jaukiu,	kompaktišku,	bet	ne	buitišku.

Svarbus	 ir	 naujai	 projektuojamo	 pastato	 san-
tykis	 su	 gretimais	 pastatais	 (NDG,	 Forum	Pal-
ace,	 Swedbanku,	 Radisson	 Blue)	miesto	 upės	
išklotinėse.

Ši	 išklotinė	 turtinga	 individualių,	 tūriais	aiškių	 ir	
miestui	 reikšmingų	 pastatų.	 Naujas	 pastatas	
turi	tapti	lygiaverčiu	šio	būrio	dalyviu,	su	aiškiai,	
savitai	 ir	 draugiškai	 išreikštu	 IKONIŠKUMU,	
kviečiančiu	 ir	 traukiančiu	 užsukti	 į	 Modernaus	
Meno	Centrą	Vilniuje.
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Projektuojamo	 Modernaus	 Meno	 Centro	 vieta	
teritorijoje	 -	 šiaurės	 vakarinė	 sklypo	 dalis,	 be-
siribojanti	su	gatvele,	vedančia	į	NGD,	galerijos	
aikštele	ir	sodybinio	gyvenamojo	namo	sklypu.	

Pastatas	išnaudoja	natūralų	reljefo	peraukštėjimą	
gatvelėje,	 jungiančioje	 G.Baravyko	 g.	 su	 NDG	
aikštele,	 leisdamas	 įrengti	 reikalingus	 įėjimus	
skirtinguose	lygiuose.	

Meno	centro	pagrindinė	vidaus	erdvė	orientuo-
ta	tiek	į	upę,	pievą	ir	miestą,	tiek	į	Konstitucijos	
prospektą	ir	Nacionalinę	Dailės	Galeriją.
Erdvinė	ir	architektūrinė	pastato	išraiška	į	dialogą	
pakviečia	šlaitą	ir	pievą,	kurdama	vientisą	meno	
centro	ir	jo	aplinkos	erdvę.

Atvira,	į	upę	atsukta	lauko	erdvė	ir	ją	apglėbusios	
viešos,	lankytojui	atviros	funkcijos	plane	sukuria	
kvadrato	formą.
Kiemas	 tampa	 centrine,	 skirtingais	 metų	 lai-
kais	 besikeičiančia	 erdve,	 ratu	 suburiančia	 vi-
sas	 pastato	 funkcijas.	Aplink	 kiemą	 išoriniame	
perimetre	 smagiai	 įsikuria	 nuožulni,	 kiekvi-
enam	 miestiečiui	 visą	 parą	 atvira	 Modernaus	
Meno	 Centro	 terasa.	 Tikimės,	 kad	 kiemas	 su-
artins	 įvairaus	 požiūrio,	 profesijų	 ir	 pomėgių	
miestiečius,	 nes	 kiekvienas	 galės	 individualiai	
pasirinkti	 vieną	 iš	 daugelio	 laisvalaikio	 pralei-
dimo	 galimybių	 išnaudojant	 Modernaus	 Meno	
Centro	pastato	vertingas	savybes.

SKLYPAS	
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IKONIŠKUMAS 

Svarbus	 urbanistinis	 iššūkis	 ir	 motyvas-	 pro-
jektuoti	 objektą	 būtent	 šiai	 vietai,	 įvertinat	 tiek	
pastato	 santykį	 su	 upe,	 tiek	 vaidmenį	 miesto	
panoramose,	tiek	dialogą	su	NDG.
Upės	 išklotinėje	 pastatui	 parinkta	 vieta	 aplink	
save	 turi	 aiškią	 erdvę.	 Ši	 erdvė,	 pauzė	 tarp	
upės	išklotinėje	stovinčių	pastatų,	ir	planuojama	
pastato	 funkcija	 	 pakužda,	 kad	 tūrio	 aiškumu,	
lakoniškumu	ir	svarbumu	jis	turi	tapti	lygiaverčiu,	
bet	neišsišokančiu	nauju	Dešniojo	Neries	kranto	
išklotinės	dalyviu.

Unikalus pastato dvilypumas- vienodai svar-
biai jis yra suvokiamas kaip lakoniška, aiškiai 
išreikšta forma, bei kaip landšaftinė šlaito 
dalis ir jo tęsinys.

Miesto	 srautai	 šioje	 vietoje	 gana	 specifiniai.	
Pėstieji	ateina	nuo	Baltojo	tilto	pusės,	o	dauge-
lio	 miestiečių	 mentalinės	 atminties	 žemėlapyje	
pastato	 vaizdas	 įsirašo	 nuo	 upės	 ir	 Goštauto	
gatvės	pusės.
Realus	fizinis	patekimas	atomobiliu	yra	nuo	Kon-
stitucijos	pr.	ar	retesniu	atveju	nuo	Upės	gatvės.	
Šiaurinėje	 teritorijos	 dalyje	 atsiradus	 dedeliam	
ofisų	kompleksui,	srautai	nuo	Konstitucijos	pros-
pekto	taps	dar	svarbesni.

ATVIRUMAS

Pastatą	projektuojame	tarsi	filtrą	nuo	miesto	link	
upės	ir	atvirkščiai.	
Išnaudojant	 vieną	 ir	 tą	 pačią	 vertybę-	 Vilniaus	
miesto	 	 panoramą,	 kelionė	 pastatu	 iš	 vidaus	
į	 lauką,	 iš	 kiemo	 ant	 laiptų,	 nuo	 jų	 vėl	 į	 vidų	
tampa	 idomi	 laisvalaikio	 pramoga	 ne	 tik	meno	
gurmanui,	 bet	 ir	 viešas	 erdves	 pamėgusiam	
miestiečiui.
Pastatas	savo	atvirumu		pripratina	būti	jame,	ant	
jo	ar	šalia	jo.	
Urbanizuota,	 spynomis	 neapribota,	 tvarkoma	
daugiafunkcinė	erdvė	su	vaizdu	link	senamiesčio.	
MMC	pastatas	visomis	išgalėmis	stengiasi	prisi-
jaukinti	savo	naująjį	lankytoją.

KOMPAKTIŠKUMAS

Pastatas	 projektuojamas	 kompaktiškas,	
kiek	 įmanoma	 labiau	 užduodant	 skirtingas	 ir	
daugiasluoksnes	 savybes	 tai	 pačiai	 erdvei.	 Jo	
bendras	plotas	yra	15	%	mažesnis	nei	maksima-
lus	leistinas	plotas	konkursinėje	užduotyje.
Vadovavomės	 principu,	 kad	 erdvę	 reikia	 šildyti	
žmogaus	buvimu,	o	ne	centriniu	šildymu.

PROJEKTO	VERTINGOSIOS	SAVYBėS
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Iš	 pastato	 vidaus	 erdvių	 ir	 kiemo	 atsiveria	
skirtingi,	daugiaplaniai	vaizdai	į	miestą.

Pastatas,	 dėka	 atviros	 pirmo	 aukšto	 erdvės,	
tampa	tarsi	filtras	srautams	nuo	upės	 link	Kon-
stitucijos	prospekto	ir	atvirkščiai.
 
Stovint	 pagrindiniame	 kieme	 nuo	 upės	 pusės	
galima	matyti	upę	ir	miesto	panoramas,	o	pasu-
kus	galvą-	Nacionalinę	Dailės	Galreiją	ir	Konsti-
tucijos	prospekto	užstatymą.

Panašus	 erdvių	 dialogas	 	 vyksta	 ir	 nuo	 Kon-
stitucijos	 prospekto	 pusės	 per	 pastatą	 žiūrint	
senamiesčio	link.

Įvairiu	 paros	 ir	 metų	 laiku	 miesto	 panoramos	
tampa	 aktyviausiu	 Modernaus	 Meno	 Centro	
eksponatu.

VAIZDAI	Į	MIESTą
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Pastato	stogas	-	pagrindinis	pastato	fasadas-	eksploatuojamas	kaip	laisvai	prieinama	miesto	terasa	-	amfiteatras	
-	viešoji	poilsio	erdvė.	Ši	erdvė	turi	glaudų	vizualinį	ir	fizinį	kontaktą	su	vidiniu	MMC	kiemu	ir	upės	šlaitu,	bei	kartu	
formuoja	gyvybingą,	miestiečiams	įsimintiną	vietą.

Stogas	gali	puikiai	 tarnauti	kaip	atvira	 lauko	ekspozicijų	erdvė.	Lankstumo	dėlei	nesiūlome	formuoti	stacionarių	
ekspozicinių	 aikštelių	 meno	 kūriniams.	 Racionaliau	 yra	 naudoti	 transformuojamus	 ir	 išrenkamus	 elementus-	
ekspozicines	 terasas.	 Kiekvienos	 parodos	 kuratoriams	 lieka	 laisvė	 suplanuoti	 stogo	 ekspozicijos	 srautus,	 bei	
apžiūrėjimo	kelią.

LAUKO	EKSPOZICIJA	ANT	STOGO
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Nuožulnią	pastato	plokštumą	galima	naudoti	ne	
tik	 kaip	 lauko	 ekspozicinę	 ar	 rekreacinę	 erdvę	
miesto	panoramoms	stebėti,	bet	ir	kaip	skirtingo	
dydžio	amfiteatrą	koncertams	ar	kino	peržiūroms	
rengti.

Kamerinės	 muzikos	 koncertas	 ar	 kino	 filmas	
puikiai	dera	su	vakaro	saulės	nurausvintu	Vilni-
umi.	Esant	vėjuotai	dienai	renginį	galima	rengti	
MMC	kieme,	karštos	vasaros	vakarą	-	vienoje	iš	
nuožulnių	stogo	dalių.

Pastatas	 gali	 puikiai	 tarnauti	 net	 ir	 kaip	 didelio	
miesto	renginio	pagrindinė	tribūna.	

NUOžULNIOS	PLOKŠTUMOS	
PANAUDOJIMAS	MIESTO	KONCERTAMS
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Viešąją	erdvę	siekėme	palikti	kiek	įmanoma	daugiafuncinę,	persiliejančią.	Norėjome,	kad	reikalui	esant,	skirtingos	
patapos	lengvai	savintųsi	ir	apgyvendintų	šalia	esančių	patalpų	erdves.
Norinti	įprasminti	skirtingų	funkcijų	vienoje	erdvėje	galimybę,		siūlome	naudoti	stumdomas	pertvaras.	Šioje	projekto	
stadijoje	nenorime	būti	kategoriški	dėl	šių	pertvarų	medžiagiškumo.	Svarbu	tinkamai	parinkti	pertvarų	akustines	
savybes,	kad	atribojus	vieną	funkciją	nuo	kitos	nebūtų	garso	diskomforto.	Dalį	zonų	galima	atitverti	stiklinėmis	pert-
varomis	aliuminio	rėme,	kombinuojant	jas	su	aklinomis	užuolaidomis,	jei	yra	poreikis	atitverti	patalpą	nuo	pašalinių	
žvilgsnių.
Universalios	paskirties	salę	įėjimo	zonoje	įsivaizduojame	kaip	įžangą	į	ekspozijų	erdves.	Joje	nesunkiai	gali	vykti	
supažindinimas	(ekskursijos	po	MMC	pradžia)	su	meno	centru	ir	jo	ekspozicija,	po	ekspozicijos	šioje	erdvėje	gali	
vykti	parodos	aptarimas	 -	diskusija.	Kartais	 ji	gali	 tapti	konferencijų,	kartais	kino	ar	šokių	sale.	 	Norejome,	kad	
ši	erdvė	 taptų	spontaniškai	naudojama	 jaukia	vidine	pastato	aikšte.	 Ją	 įgilinome	dėl	 jaukumo,	galimybės	 turėti	
sėdejimui	draugišką	erdvę	ir	dėl	praktinio	aspekto.	Įėjimo	grupės	erdvėms	užtenka	3.5	m.	aukščio	lubų.	Universaliai	
salei	dėl	renginių	lankstumo	reikia	5.0	m.	Įgilinę	salę	laimime	keleriopai-	vienoje	įėjimo	erdvėje	turime		zoną,	ku-
rioje	galima	spontaniškai	prisėsti	ir	paklausyti	gido	įžangos,	patogiai	drybsoti	ir	skaityti	knygas,	taip	pat	organizuoti	
didesnį	ar	mažesnį	renginį.
Ekspozicijos	 apžiūrėjime	 labai	 svarbios	 pauzės-	 viešųjų	 erdvių	 ir	 vaizdų	 intarpai.	Kaip	 tokius	 vyksmo	 intarpus,	
keliaujant	uždaru	ekspozicijų	 ratu,	mes	matome	kavinę	 ir	 skaityklą-knygyną.	Jie	yra	pusiaukelėje	 tarp	skirtingų	
ekspozicijų	ir	natūraliai	įtraukia	lankytoją	bent	trumpam	užsukti.
Panoraminiais	vaizdais	galima	gėrėtis	iš	antro	aukšto	ekspozicijų	salės,	o	stebėti	visas	galerijos	erdves	ir	kiemą-	iš	
cokolinio	aukšto	rekreacinių	erdvių.

Šių	patalpų	vieta	parinkta	taip,	kad	nuolat	turėtų	galimybę	matyti	tiek	abi	ekspozicijos	sales,	tiek	įėjimo	erdvę,	tiek	
vidinį	kiemą.	Šios	patalpos-	tarsi	šeimininkų	kambariai,	iš	kurių	galima	stebėti	visą	galerijos	gyvenimą,	bet	jame	
dalyvauti	pasirinktinai.	Taip	pat	šios	patalpos	yra	fiziniai	erdvių	akligatviai,	 todėl	darbuotojų	nevargins		 lankytojų	
srautai.

ĮėJIMO	PATALPų	GRUPė

ADMINISTRACINėS	IR	VIP	PATALPOS
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2	aukšto	 ekspozicijų	 erdvė	 turi	 galimybę	pasirinktinai	 naudoti	 natūralų	 apšvietimą	 iš	 vidinio	 kiemo	pietų	 pusės	
arba	šią	stiklo	plokštumą	pridengti	ekspoziciniu	stendu,	atitraukiant	jį		3-4	metrus	nuo	stiklo.	Tokiu	būdu	sukuriama	
poilsio	erdvė,	pauzė	tarp	ekspozicijų,	su	įspūdinga	miesto	ir	upės	panorama.	Pridengus	stendu	ekspozicijas	nuo	
tiesioginių	saulės	spindulių	į	patalpą	pro	lubų	plyšį	patenka	mistiška	nuo	lubų	atspindėta	ir	išsklaidyta	šviesa.	

Šiaurinėje	ekspozicijų	sienoje	70	cm.	palei	grindis	suprojektuotas	ilgas	langas.	Pro	jį	lankytojai	gali	stebėti	vyksmą	
šalutinėje	gatvelėje.	Stovint	gatvelėje,	pro	siaurą	šiaurinį	langą	subtiliomis	užuominomis	praeiviui	primenama	apie	
antrame	aukšte	vykstančią	parodą.	Taip	pat	siauro	 lango	dėka	kylant	 rampa	 į	antro	aukšto	ekspozicines	sales	
lankytojas	nepraranda	ryšio	su	išorine	aplinka	ir	ją	neįkyriai	pasiima	kartu	su	savimi	apžiūrėti	ekspozicijos.

Keičiamų	 ekspozicijų	 salę	 nesunkiai	 galima	 padalinti	 į	 dvi,	 skirtingas	 parodas	 talpinančias	 erdves	 su	 atskirais	
įėjimais	rampomis	į	kiekvieną	iš	jų.	Taip	pat,	jei	reikia,	naudojant	langų	uždangalus,	salę	galima	visiškai	užtamsinti	
nepaliekant	natūralios	dienos	šviesos.

KEIčIAMų	EKSPOZICIJų	SALė

Pastato	planinė	išraiška	pagrįsta	racionalia	judėjimo	ratu	schema	ir	pagrindinių	patalpų	orientacija	į	upės	kiemą.	
Pastate	išskiriami	trys	lygiai.	Pirmajame,	į	kurį	patenkama	iš	upės	kiemo	pusės	arba	nuo	Konstitucijos	prospekto,	
sutelktos	įėjimo,	kavinės,	administracijos,	knygyno,	skaityklos,	kūrybinių	dirbtuvių	ir	universalios	salės	patalpos.	
Antrajame -	laikina	ekspozicija,	kurios	padėtis	grindžiama	lankymosi	dažniu,	parodų	kaita.	Iš	antro	aukšto,	kaip	ir	
iš	pirmo,	atsiveria	vertingiausi	vaizdai	į	upę	ir	miestą.	
Cokoliniame	aukšte	įrengtos	saugyklos	ir	nuolatinių	ekspozicijų	patalpos.	Tokia	saugyklų	patalpų	padėtis	supro-
jektuota	dėl	patogaus	privažiavimo	prie	ūkinės	dalies	nuo	šalutinės	gatvės	pusės.		Ekspozicijų	iškrovimas	ir	pastato	
aptarnavimas	netrukdys	pagrindiniams	lankytojų	srautams.
Plane	svarbus	centriškumas,	kuris	pasižymi	tuo,	kad	emociškai	dalyvauji	tose	erdvėse,	kuriomis	nesinaudoji.
Visus	tris	lygius	tarpusavyje	sklandžiai	apjungia	dvi	rampų	grupės	-	kylančios	aukštyn	ir	besileidžiančios,	formuo-
damos	įvairius	judėjimo	maršrutus	bei	kryptis	ir	leidžiančios	ratu	apeiti	visas	pastato	erdves.
Eksponatų,	stendų	ar	baldų	transportavimui	bei	neįgaliesiems	yra	suprojektuotas	tris	aukštus	jungiantis	keltuvas.
Šalia	keltuvo	suprojektuota	ūkinio	naudojimo	laiptinė	meno	centro	darbuotojų	patogumui.
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Pastovių	ekspozicijų	salė	projektuojama	cokoliniame	aukšte,	su	erdviais	šviesos	šuliniais	 į	MMC	vidinį	kiemą	 ir	
vaizdais	link	viešųjų	erdvių	ir	antro	aukšto	salės.	
Didelė	erdvė	nesunkiai	gali	dalintis	į	mažesnes	-	1000,	500	ir	500	kvadratinių	metrų	dydžio	patalpas.	
Išnaudojant	nuo	NDG	 link	Forum	Palace	besileidžiantį	 reljefą,	šiaurės	vakariniame	salės	kampe	galima	stebėti	
eksponatų	kelionę	į	saugyklas	ar	mažos	gatvelės	praeivius.	

Šiai	patalpų	grupei	skyrėme	itin	daug	dėmesio.	Turėjome	tikslą	ne	slėpti,	o	teisingai	sudėliojus	erdves	eksponuoti		
saugyklų	grupės	dirbtuves	galerijos	lankytojams.
Meno	kūrinių	pristatymui	suprojektavome	patogų	privažiavimą	šalia	saugyklų	patalpų.	Didelių	gabaritų	automobilis	
turi	galimybę	palysti	po	stogu	ir	tik	tuomet	organizuoti	meno	kūrinių	iškrovimą.	
Kadangi	saugyklų,	sandėliavimo	ir	techninės	patalpos	laikui	bėgant	yra	linkusios	plėstis	ir	augti,	todėl	numatėme	
kelias	galimybes	šioms	erdvėms	padidinti.	Plačiau	apie	tai-	inžinerinių	sistemų	skyriuje.

PASTOVIų	EKSPOZICIJų	SALė

SAUGYKLų	PATALPų	GRUPė
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Centrinė	ir	iš	visų	vidaus	patalpų	apžvelgiama,	stebima	ir	atpažįstama	atvira	lauko	viešoji	erdvė-	MMC	KIEMAS.	
Pastato	planinė	išraiška	pagrįsta	racionalia	 judėjimo	ratu	schema.	Šis	judėjimas-	daugiasluoksnis:	nuo	judėjimo	
ratu	 ekspozicijų	 salėmis,	 pirmo	aukšto	 erdvėmis	 iki	 judėjimo	 vidiniu	 kiemu	ar	 kylant	 ir	 leidžiantis	 stogo	 terasa.	
Pastate	nėra	erdvinių	akligatvių,	o	pradėjęs	kelionę	vienoje	vietoje	būtinai	į	ją	grįši,	tik	visuomet	iš	kitos	pusės.
Pastate	neįmanoma	pasiklysti	ar	blogai	susiorientuoti.	Skirtingų	erdvių	ir	veiklų	lankytojai,	keliaudami	per	pastato	
erdves	 ir	skirtingus	 lygius,	nesunkiai	atpažins	 	kažkada	anksčiau	prisjaukintas	erdves	 :	kavinę,	kūrybinį	centrą,	
skaityklą,	universalią	salę	ar	saulėtą	stogo	terasą.	Atpažins	ir	kartu	pamatys	tas	erdves	kitu	kampu.
Patalpos	turi	aiškius	ir	stiprius	tarpusavio	vizualinius	ryšius.	Didžiausias	jungiančios	ir	atskiriančios	erdvės	vaidmuo	
tenka	kiemui.	Jis-	ir	įėjimų	,	ir	renginių,	ir	rekreacinė	vieta.	Kiemas-	įvairių	poreikių	lankytojus	suburianti	,	bet	toms	
veikloms	netrukdanti	vieta.	Net	jei	ekspozicijų	salėmis	vaikščios	tik	vienas	lankytojas,	jis	per	kiemą	visada	galės	
stebėti	kavinėje,	ofisuose	ar	skaitykloje	esančius	žmones.	“žmonės	mėgsta	matyti	kitus	žmones”.

Įėjimo	patalpų	grupės-	kavinės,	administracijos,	knygyno,	skaityklos,	universalios	salės	ir	kūrybinių	patalpų	darbo	
laikas	gali	būti	planuojamas	atskirai	nuo	galerijos	ekspozicinių	erdvių	darbo	laiko.	Visos	viešai	be	bilietų	prieinamos	
pirmo	aukšto	patalpos	turi	tiesioginius	išėjimus	į	lauką	ir	sanitarinius	mazgus	savo	zonose,	todėl	gali	funkcionuoti	
nepriklausomai.
Kad	būtų	lengviau	kontroliuoti	srautus,	atskiri	įėjimai	sutelkiami	bendrame	kieme.	Tokiu	būdu	lankytojai	nejaučia,	
kada	uždaroma	ar	 nebeveikia	 kuri	 nors	 patalpa,	 nes	 jų	 atėjimas	ar	 nuėjimas	nuo	pastato	 įvyksta	per	 tą	 pačią	
pagrindinę	erdvę.	Pastato	atvirumo	jausmas	išlieka	net	jei	iki	vėlumos	lieka	dirbti	tik	viena	patalpa.
Dar	vienas	svarbus	momentas-	neveikiančias	ekspozicines	erdves		uždaryti	nuo	lankytojų	ne	matomoje	pagrindinėje	
pirmo	aukšto	erdvėje,	o	pastovios	ekspozicijos	salėse	nusileidus	pandusu	 iki	cokolinio	aukšto	 lygio	 ir	keičiamų	
ekspozicijų	salėse-	pakilus	pandusu	iki	antro	aukšto	lygio.	
Tokiu	būdu	neveikiant	ekspozicijoms	nepasikeistų	psicholiginiai	pirmo	aukšto	erdvės	parametrai,	nesijaustų,	kad	
galerija	 užsidarė	 nuo	 lankytojo	 ir	 jis	 jau	 nebepageidaujamas.	Siūlome	atriboti	 tiesiog	 fizinį,	 bet	 ne	 psichologinį	
patekimą	į	ekspozicijų	sales.

KIEMAS	Į	UPĘ

DARBO	LAIKAS.	EKSPOZICIJų	UžDARYMAS
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Rūbinės	neretai	 būna	 talpinamos	visuomeninių	
pastatų	rūsiuose	arba	pagrindiniuose	aukštuose	
patalpos	užima	itin	daug	ploto.	Deja,	šios	patal-
pos	naudojamos	ribotą	laiką.	Kam	švaistyti	vietą,	
kuri	6	mėn.	nėra	naudojama?

Pagrindinio	 aukšto	 	 pagalbinių	 patalpų	 bloke	
projektuojamos	 savitarnos	 tipo	 nesaugomos  

kabyklos (1).	 Kabyklų	 vieta-	 tarsi	 jų	 garažas	
šiltuoju	 metų	 laiku.	 Jos	 dažniau	 bus	 naudoja-
mos	 šaltuoju	metų	 laiku.	 Kabyklos	 gali	 lengvai	
judėti	pirmo	aukšto	ervėje.	Jas	patogu	nustumti	
ten,	kur	vienu	ar	kitu	metu	planuojamas	didesnis	
žmonių	susibūrimas.

Savitarnos	tipo	rūbinė-	individualiai rakinami ir 
laisvai stumdomi blokai daiktams ir rūbams 

(2).	Juos	patogu	išdėlioti	pirmo	aukšto	erdvėje.
Stumdomus	 segmentus	 lengva	 naudoti	 pagal	
poreikį	 ir	tik	tiek	segmentų,	kiek	reikia	vienai	ar	
kitai	funkcijai.
Pvz.	edukacijos	centre	vykstančio	renginio	metu	
segmentai	 lengvai	 atstumiami	 šalia	 edukacijos	
erdvės.	 Tokiu	 būdu	 dalyviai	 gali	 saugiai	 laikyti	
savo	 asmeninius	 daiktus	 šalia,	 jie	 neužgožia	
darbo	 ervės,	 o	 prireikus	 bet	 kada	 patogu	 iš	
kuprinių	 ar	 rankinių	 išsiimti	 piniginę,	 rašiklį	 ar	
reikiamą	įrankį.

Jei	 pirmo	 aukšto	 universalios	 paskirties	 salėje	
vyksta	daug	žmonių	sutraukiantis	renginys,	nau-
dojant	stumdomus	segmentus	galima	sėkmingai	
ir	 tolygiai	 paskirstyti	 srautus	 pirmo	 aukšto	
erdvėje.	 Pasibaigus	 renginiui	 žmonės	 nesigrūs	
į	vieną	patalpą,	jie	neturės	galimybės	bendrauti	
rūbinėje,	 ieškodami	 savo	 segmento	 numerio	
tolygiai	pasklis	 ir	užpildys	pirmo	aukšto	erdves,	
ir	labai	tikėtina,	kad	sutars	susitikti	kavinėje.	
Galima	nesunkiai	reguliuoti	srautus,	stumdomus	
segmentus	 tiesiog	 perkeliant	 i	 tą	 vietą,	 kurioje	
norime	sutelkti	žmones.

VIP rūbinė (3)	 numatoma	 VIP	 patalpų	 dalyje	
šalia	 kavinės.	 Ja	 pagal	 poreikį	 gali	 naudotis	 ir	
VIP	patalpų	ir	kavinės	lankytojai.

MMC darbuotojai (4)	 rūbus	palieka	 -1	A	per-
sonalo	patalpose	arba	pagalbinių	patalpų	bloke	
šalia	pirmo	aukšto	ofisų.

RŪBINėS
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Pastato	 konfigūracija,	 kai	 visos patalpos turi 
tiesioginį ryšį su išoriniu pastato perime-
tru,	 leidžia	 numatyti	 efektyvias	 ir	 racionalias	
inžinerines	 sistemas	 bei	 jų	 trasuotes	 pastato	
viduje.	 Cokoliniame	 aukšte	 (šalia	 nuolatinės	
ekspozicijos	 erdvės)	 suplanuota	 techninių	
patalpų	zona,	kurioje	būtų	įrengtos	su	vėdinimu,	
šildymu,	 vandes	 tiekimu	 ir	 nuotekų	 šalinimu	
bei	 elektra	 susijusios	 patalpos	 .	 Visų	 techninių	
patalpų	 dydžiai	 ir	 (de)centralizuotumas	 	 turėtų	
būti	tikslinami	techninio	projekto	metu.

Pastato	 išorinės sienos yra sudvigubina-
mos,	 o	 tai	 leidžia	 efektyviai	 ir	 racionaliai	
aprūpinti	 inžinerinėmis	 sistemomis	 kiekvieną	
pastato	vietą,	minimizuojant	matomų	inžinerinių	
elementų	(tokių,	kaip	vamzdžiai)	kiekį.

VėDINIMAS

Pastato	 vėdinimui racionalu įrengti 
recirkuliacinę sistemą,	 taip	 optimizuojant	
kaštus	 norminei	 oro	 drėgmei	 palaikyti	 (šioje	
sistemoje	 nuolatos	 judinamas	 jau	 reikalingos	
kokybės	 oras,	 tik	 jis	 nuolat	 papildomas	 degu-
onimi).	 Deguonies	 papildymo	 sistema	 leidžia	
ženkliai	 pagerinti	 lankytojų	 savijautą	 apžiūrint	
ekspozicijas.

DŪMų	ŠALINIMAS

Dūmų	 šalinimo	 sistemos	 gali	 būti	 optimizuotos	
renkantis	 ne	 ištraukiamąją,	 o	 išspaudžiamąją 
sistemą,	 kai	 patalpose	 gaisro	 metu	 sudaro-
mas	 slėgis	 išstumia	 dūmus	pro	 patalpų	 viršuje	
atsidarančias	 angas.	 Schemose	 parodytose	
vietose	 įrengtos	 dūmų	 šalinimo	 angos	 pilnai	
užtikrintų	dūmų	pašalinimą	gaisro	metu.		Aplink	
tokią	 angą	 dūmai	 pašalinami	 	 15	m.	 spinduliu,	
o	projektuojamame	pastate	šios	angos	išsidėsto	
itin	 kompaktiškai.	 Išspaudžiamoji	 sistema	
racionalesnė	už	įprastą,	nes	dūmų	šalinimo	an-
gos	gali	būti	gerokai	mažesnių	parametrų.	Taip	
pat,	 jei	 reikia,	dūmų šalinimo angos gali būti 
naudojamos kaip švieslangiai ekspozicijų 
salėse.

GAISRO	GESINIMAS

Ekspozicijų	 erdvėse	 rekomenduojamas	 gaisro	
gesinimas	 rūku	 (taip	 vengiant	 sugadinti	 meno	

TEChNINėS	PATALPOS.	INžINERINėS	SISTEMOS
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kūrinius	 vandeniu).	 Saugyklose,	 kur	 nėra	
žmonių,	 galimas	 sausas	 gaisro	 gesinimas,	 iš	
patalpos	tiesiog	pašalinant	deguonį.	Tokiu	atveju	
ugnis	tiesiog	neįsiplieskia.

ŠILDYMAS.	VėSINIMAS

Remiantis	 aplinkinių	 pastatų	 analogais,	 didelė	
tikimybė,	 kad	 po	 projektuojamu	 pastatu	 yra	
aukšti	 gruntiniai	 vandenys.	 Tai	 gali	 būti	 papil-
doma	konstrukcinė	problema,	 tačiau	 taip	pat	 ir	
galimybė	šlapiuose	sluoksniuose	įrengti	kontūrus	
pastato	apšildymui	šilumos	surbliais	(geotermin-
is	 šildymas),	 o	 gruntinio	 vandens	 vėsą	 vasarą	
išnaudoti	kapiliariniam	pastato	vėsinimui.

PAPILDOMOS	ERDVėS	TEChNINėMS	PATL-
POMS	IR	SANDėLIAMS

Pastato	 cokoliniame	 aukšte,	 šalia	 nuolatinės	
ekspozicijos	salės,	skirtingose	perimetro	vietose	
numatėme	 rezervines	 patalpas	 inžinerinėms	
sistemoms.	Jos	gali	būti	sėkmingai		naudojamos	
ir	 sandėliavimo	 patalpų	 išplėtimui.	 Šių	 patalpų	
poreikis	 konkursinėje	 programoje	 nebuvo	
apraštytas,	 todėl	 į	 bendrą	 plotų	 sumą	 jos	 nėra	
įskaičiuotos.
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Geometriškai	 taisyklinga	 stačiakampė	 pastato	
forma	su	nuožulnia	stogo	plokštuma	leidžia	nau-
doti	racionalų	pastato	konstruktyvą.

Konstrukcijos	numatomos	gelžbetonio	karkaso,	
su	 lengvo	 mūro	 sienų	 užpildais	 ir	 kesoninėm	
perdangom	horizontaliose	plokštumose.	
Nuožulnaus	 stogo	 konstrukcijos	 gali	 būti	 pro-
jektuojamos	 gelžbetoninės	 arba	 metalinės,	
techninio	projekto	metu	įvertinant	gaisrosaugos	
parametrus	 ir	 eksploatuojamo	 šlaitinio	 stogo	
apkrovų	bei	konstrukcinių	mazgų	niuansus.	

Pastato	 fasadas	 numatomas	 ventiliuojamas	
(pakabinamas),	 su	 akmens	 (balto	 granito)	 ap-
daila.	
Penktajame	 fasade	 -	 ant	 nuožulnaus	 stogo	 -	
bus	 	 įrengtos	 	 stacionarios	 pakopos	 sėdėjimui	
ir	 transformuojamos	 terasos	 lauko	ekspozicijos	
apžiūrai.

PASTATO	KONSTRUKCIJOS
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Pastato	nuožulniosios	dalies	laiptuota	plokštuma	
padės	 efektyviau	 kovoti	 su	 sniego	 apkrovomis	
žiemą.	

Ant	 nuožulnaus	 stogo	 laiptelių	 kaupsis	 sniego	
mikro-kepurės,	nesukeliančios	didelių	apkovų,	ir	
nekeičiančios	pastato	išvaizdos	žiemą.	Pavasarį	
sniegas	ant	stogo	tirptų	tolygiai.

Ant	 plokščio	 stogo	 kaupiasi	 dideles	 apkrovas	
sąlygojanti	sniego	kepurė,	o	nuo	nuožulnaus	sto-
go	be	 laiptelių	atlydžio	metu	sniegas	nučiuožia	
ir	 apačioje	 susidaro	 sniego	 kalnas,	 atrodan-
tis	 neestetiškai	 ir	 keičiantis	 tvarkingą	 pastato	
geometriją.	Pavasarį	jam	ištirpti	prireikia	šiek	tiek	
daugiau	laiko.

STOGAS.	SNIEGO	APKROVOS
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Sniego	apkrovos	plokščiam	stogui

Sniego	apkrovos	šlaitiniam	stogui

Sniego	apkrovos	šlaitiniam	laiptuotam	stogui
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PASTATO	IR	APLINKOS	MEDžIAGIŠKUMAS

Granito takai (3)	į	pagrindines	erdves.
Mediniai	stogo	terasų	intarpai	(4),	
transformuojamos,	surenkamos	
ekspozicinės	stogo	terasos	aikštelės.

Balto	granito	(1)	fasadai	
ir	stogo	laiptai.

Skaidraus	stiklo (2)	fasadai,	
aliuminio	rėmai.

žalias	šlaitas		su	smilgomis,	laukinėmis	gėlėmis,
sakurų	parku.
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PASTATO	BENDRIEJI	RODIKLIAI

-1 A 1 A 2 A

Pavadinimas

1. SKLYPAS
1.1	sklypo	plotas
1.2	sklypo	užstatymo	plotas
1.3	sklypo	užstatymo	intensyvumas
1.4	sklypo	užstatymo	tankumas

15 159
1 655
0,14
11

5200
4900
33000
13000
20000

m2
m2

%

m2
m2
m3
m3
m3

Mato	vnt. Kiekis Pastabos

+	475	terasa

2. MMC PASTATAS
2.1	bendras	plotas
2.2	naudingas	plotas
2.3.	statybinis	tūris:
	 2.3.1	antžeminės	dalies
	 2.3.2	požeminės	dalies
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PATALPų	PLOTAI	IR	Jų	ATITIKIMAS	UžDUOčIAI

PROJEKTUOJAMA
PROGRAMA

KONKURSO
PROGRAMA
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