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„Karalių pasaka (2121)”

Aiškinamasis raštas

Koncepcijos aprašas
Urbanizuotoje Milano teritorijoje esanti ekspozicijų erdvė yra įprastas šiuolaikinės civilizacijos
vaizdinys, tačiau jis kuriamas natūraliai susiformavusiame landšafte, t.y. kalnai, kalvos, upės bei
miškai ir kiti stichijų veiksniai reguliuoja urbanizacijos vystymosi kryptingumą. Miestas atkartoja
gamtinį karkasą, kraštovaizdis keičia veidą, bet bruožai išlieka.

Pagrindinės ekspozicijos pastato formos ištakos yra Lietuvos stiprybės (saugumo užtikrinimo
priemonė) pagrindas  Lietuvos piliakalniai. Jie nuo seno buvo tautos ramstis nuo nuožmių
nuolatinių puolimų. Dabar jie mini daugybę savyje supintų legendų apie žmonių drąsą ir jų
žydgarbius, apie meilės klastas ir verpetus, apie dangų ir žemę.
Ekspozicijos pastatas numatomas iš surenkamų klijuotos medienos plokščių. Medžiaga yra
pasirinkta kaip esanti artima Lietuvos klimatui, nuo seno esanti žaliava, gaubianti lietuvio būtį.
Taip pat svarbus ir medžiagos tvarumo aspektas, o medis yra ne tik paprastai ir švariai
išgaunama statybinė medžiaga, tačiau ir turinti didelį antrinio panaudojimo potencialą  medį
lengvą pakartotinai naudoti pastato konstrukcijoms ir apdailai, o galiausiai panaudoti kaip
energijos šaltinį, medį deginant.

Priėjimas prie pastato grindžiamas šviesaus, smulkaus betono mišinio plokštėmis, laisvai
išdėliotomos su užuomina į struktūriškus tautodailės raštus. Aplinkos pagrindas, kuriame
klojamas grindinys užpildomas pievų augmenija, kuri visos ekspozicijos metu auga nevaržoma ir
yra formuojama tik lankytojų lankomiausiomis trajektorijomis. Laikui bėgant susiformuoja aiškūs
takai, primenantys visus ekspoziciją aplankiusius lankytojus.

Senosios ir išskirtinos Lietuvos kultūros esmė yra sukoncentruota jos tautodailėje, ja mes ir
pasitinkame smalsų lankytoją, žengusį pro pagrindinį įėjimą. Čia, susidomėjęs aptinka medžio
raižinių sieną, joje  gilios medžio raižymo tradicijos, perteikiamos įvairių motyvų reljefais bei
tūriniais rūpintojėlio pavyzdžiais. Arčiau lankytojo, atitraukti nuo sienos plokštumos,
pozicionuojami išbaigti koplytstulpiai. Susidomėjusiems, yra galimybė į juos pasižiūrėti iš arčiau
ir įžvelgti kiekvieną raižinį, kievieną meistro prisilietimą prie medžio.

Kiekvienas atėjęs turi progą praktiškai išbandyti meistrų dirbinius  kiekvienam atėjusiam yra
siūloma pereiti per ekspoziciją apsivavus klumpes ar vyžas. Tai jautrus būdas priminti lankytojui
teminės ekspozicijos dvasią.
Infopunkte, numatytame prie pagrindinio įėjimo, lankytojams siūloma ne tik informatyvi medžiaga,
bet ir galimybė įsigyti atraktyvų Aqua Lingua dirbinį. Tai iš pažiūros estetiška smalvų žaismo
kompozicija, tačiau savyje turinti daug daugiau. Užpatentuota technologija leidžia spalvų
kompozicijoje užkoduoti audio įrašą, kurį galima nuskaityti ir pasiklausyti išmaniųjų prietaisų
pagalba. Taip gali būti įrašomas Prezidentės pristatomasis žodis parodai, muzikos kūriniai ir kita
su Lietuva susijusi įdomi informacija.
Slenkant žvilgsniu giliau į parodos salę, išbaigti raižiniai palaipsniui derinami su neišbaigtais
kūriniais ir galiausiai siena tampa puikiu fonu, kurio plokštumoje dėstoma tautodailės keramikos

kompozicija. Tai lėkštės, ąsočiai, moliniai dekoratyviniai gaminiai, degti bei glazuruoti. Tokia
samplaika yra skirtinga savo medžiagiškumu, tačiau kūrinių formos ir dekoratyvumo pagrindas
yra tos pačios kultūros šaknys, kurios apjungia pateikiamą aibę į bendrą visumą.
Stacionari ekspozicijos pradžia, nusakanti kultūrinį kontekstą, paruošia lankytoją pasakojimui
apie dabarties Lietuvą. Nesudarkant natūralių medžiagų bei grafiško interjero, pagrindinėje
erdvėje yra eksponuojami kabantys erdvėje ekranai virtualios ekspozicijos projekcijoms.
Pasinaudoję judesių davikliais, surežisuotas vaizdas prisitaiko prie publikos kiekio ir
dinamiškumo. Kai publika juda greičiau (praeina pro šalį), projektuojamas virtualios ekspozicijos
turinys keičiamas į kviečiantį, sudominanti intarpą, vėliau, susidomėjusiems žmonėms pakeitus
trajektoriją ir elgesį, siužetas tolygiai pereina prie virtualios ekspozicijos seanso.
Pasirinkta ekspozicijos pateikimo forma  virtuali ekspozicija. Jos turinys  tai pasakojimai apie
Lietuvą, apie šalies pramonę, žemės ūkį, gaminamus produktus, apie intensyviai vystomas
aukštąsias technologijas. Vaizdai rodomi ant kryptingai išdėstytų ekranų paviršių, tai sukuria
kryptingą tėkmės pojūtį numatytąja ekspozicijos trajektorija.
Ekspozicijos grindys dengiamos baltos spalvos, matine poliuretano danga. Ji puikiai veikia
lankytojus savo standžiu minkštumu bei turi teigiamą, garsą gesinantį akustinį efektą, tai labai
aktualu nedidelėms erdvėms su plačiai diversifikuotu motyvų turiniu.

Virtualiosios ekspozicijos kursas papildomas lankytojams skirtu restoranu. Tai tarpinė teritorija
tarp pirmosios ekspozicijos dalies ir baigiamojo kurso. Lankytojai čia gali ne tik pailsėti, bet ir

paragauti tradicinių lietuviškų patiekalų. Numatome tradicinės lietuviškos duonos kepimą, šalies
įvairiausio alaus rūšių ir puikiausių mėsos gaminių degustacijas. Tačiau lankytojai galės ne tik
megautis skanėstais, bet ir sudalyvauti čia pat rengiamuose pasirodymuose bei
demonstracijose. Priešais restorano lankytojų sėdimas vietas yra numatoma grindyse įrengta
pakeliama scena, puikiai tinkanti vietos renginiams, pristatomosioms kalboms bei
demonstacijoms. Čia lankytojai, avintys klumpes ar vyžas, gali ritmingai stepuoti, pritarti vykstant
muzikiniams renginiams. Juk kiekvienas viduje turime tą ritmo ugnelę. Labai svarbu pabrėžti, kad
kiekvienas parodos lankytojas yra ne tik žiūrovas, bet ir bandantis, ragaujantis, pritariantis,
plojantis, ragaujantis, kūriantis parodos renginių dalyvis!
Sceną galima stebėti ne tik iš restorano erdvės, tačiau ir iš virš jo atsiveriančio platus portalo, iš
antrojo aukšto tūrio. Tai užuomina į Lietuvos ekspozicijos antrąją dalį.

Pro restoraną patenkame į vidinį eskpozicijos pastato kiemą. Juos skiria susistumiančių langų
atitvara, kurią panaikinus erdvės susilieja ir kiemo dinaminė erdvė pritaikoma restorano sėdimų
vietų praplėtimui į lauką. Čia pat yra ir vaikų atrakcijos centrai bei bendrasis lankytojų srauto
kanalas į antrąją ekspozicijos pusę. Terasoje vaikams numatomos smėliadėžės, kuriose
parodos lankytojų dėmesiui laikas nuo laiko yra suformuojamos Lietuvos paveldo tūrinės smėlio
skulptūros, kurių sugriovimas ir smėlio panaudojimas žaidimams bus smagus užsiėmimas
vaikams. Platus laiptų maršas, palipėjus aukščiau, yra puiki vieta stebėti kieme vykstančius
renginius, kaip antai A. Sabonio parodomasis dėjimas į krepšį.

Pakilus į parodos paviljono antro aukšto erdvę, lankytojams yra pristatoma vienintelio pasaulyje
etnokosmologijos muziejaus ekspozicija. Tai modernumo ir praeities jungimo tąsa visame
Lietuvos paviljone. Etnokosmologijos muziejus supažindins smalsuolius su glaudžiais Lietuvos
senosios kultūros ryšiais su žiniomis, kurias dabar sistematizuojame kosmologijos mokslo

disciplina. Greta etnokosmologijos muziejaus ekspozicijos, projektuojami interaktyvūs vaizdai
apie maisto ateitį, Lietuvos pasiekimus aukštųjų maisto technologijų srityse.

Mes didžiuojamės savo šalies nepaliesta gamta ir kraštovaizdžiu, jį puoselėjame tvariu
žemdirbystės amatu. Žemdirbiai išmoko įvaldyti žemės padargus ir per amžius juos ištobulino.
Lietuva visada buvo garsi savo gausiais ūkiais, tad ir ekspozicijoje mes pabrėžiame tai
sutvarkydami sklypo aplinką pagrįstais žaliaisiais plotais, užsėtais lauko gėlėmis ir vietomis
sukultūrintomis prozomis.

Aukštą nūdienos žemdirbystės technologijų lygį pateikiame laiptuotame šlaite, numatydami
hidroponikos principu auginamą vaistinių žolelių skraistę. Tai aliuzija į žalią ir vandeningą
Lietuvos kraštovaizdį su begale ežerų, upių, miškų bei kalvotų laukų. Hidroponika  tai nuo šlaito
viršaus įrengtas cirkuliuojančio vandens, prisotinto augalams maistingų mineralų, šaltinis,
kuriame plūduriuoja specialios medžiagos plokštės, laikančios augalų kamienus stabiliai virš
vandens, o plačiai išsikerojusios augalų šaknys skalaujamos maitinamojo vandens. Tai ypač
paprasta ir neįtikėtinai efektyvi augalų auginimo technologija, kuri vis labiau plinta Lietuvoje ir
pasaulyje, ypač didelės konceptracijos urbanizuotose teritorijose, kur plėtra vystoma nebe
horizontaliai, bet vertikaliai ir kiekvienas žemės plotelis tampa neįkainojamas. Žoleles, lankytojai
gali įsigyti ir panaudoti jas karštam gėrimui pagardinti.
Ekspozicija užbaigiama terasa, įrengta ant pastato. Čia sukviečiami Lietuvos rankdarbių meistrai
į Kaziuko mugės atmainą Milane. Tai reguliariai vykstantis renginys, kuriame lankytojai bus
grąžinti prie Lietuvos tautodailės, šiuolaikinių jos tesėjų  medžio, odos, metalo, gintaro bei
mezgimo gaminių kūrėjų. Kiekvienas lankytojas galės ne tik pačiupinėti iš medžio išdrožtą
rakandą ar margais, abstrakčiais raštais išmegztą tautinį diržą, bet ir įsigyti patikusį eksponatą.
Parodos ekspozicijos pagrindinė programa neapsiriboja dienos metu vykstančiais renginiais.
Vakare, sutemus restorano erdvė vis dar išlieka centrine pramoginių renginių erdve, kurioje
atliekami koncertai bei prisistatomi talentai iš Lietuvos. Tačiau palipėjus į šiaurinėje pastato dalyje
esančią terasą, parodos dalyviai galės pasinerti į naktinį parodos šou  centriniame parodos
stikliniame tūryje bus demonstruojami Lietuvos lazerių bei puslaidininkų technologijų pasiekimai,
tai hologramos bei interaktyvūs, su aplinka susieti šviesų žaidimai. Dinamiška šviesų šou gali
lydėti Lietuvos elektroninės muzikos kūriniai, prilygstantys pasaulinio lygio kūriniams.

Funkcinis pastato aprašymas
Pastato tūris orientuojamas sklype išlaikant nustatytus normatyvinius atstumus iki sklypo
kraštinių (po 3.0 m nuo sklypo kraštinių, ir 10.0 m nuo pagrindinės alėjos pusės). Pagrindinės
pastato erdvės yra išdėstomos dviejuose aukštuose. Pagrindiniame pastato fasade ir iš vidinio
kiemo pusės yra numatomi laiptų maršai, skirti pakilti į antrą aukštą bei į Šiaurinėje pastato dalyje
esančią terasą. Pagrindinis įėjimas yra numatomas nuo alėjos pusės, sklypo pietinėje kraštinėje.
Pirmame aukšte yra numatoma pagrindinė ekspozicijos salė, joje yra infopunktas, papildomi
laiptai į antrąjį aukštą, bei suvenyrų kioskas. Su pagrindine ekspozicijos sale ribojasi
multifunkcinė erdvė su restorano patalpomis, pakeliama scena restorano ribose. Restorano
erdvėje numatoma nepriklausoma virtuvė su skirtingų produktų grupių šaldymo kameromis bei
duonos kepimui skirta nedidele krosnimi. Restorano virtuvės priklausiniams numatytos indų
plovimo bei nedidelė laikino sandėliavimo patalpos. Virtuvė su priklausiniais priglunda prie
šiaurinės pastato sienos, čia numatomas tarnybinis įėjimas/prekių tiekimo durys bei
priešgaisriniai evakuacijos laiptai. Prie sėdimos restorano erdvės pro stiklo sulankstomas
atitvaras pasiekiama terasa, kurioje numatytos vaikams skirtos smeliadėžės, pusinė krepšinio
aikštelė bei bendra erdvė lauko renginiams vykti.
Antrajame pastato aukšte, centrinėje dalyje numatoma etnokosmologijos ekspozicijos ir aukštųjų
maisto technologijų, vystomų Lietuvoje, ekspozicijos salė su patalpos viduryje įrengtu portalu į
pirmąjį aukštą. Šiaurinėje pastato dalyje numatomos administracinės patalpos su atskirais
kabinetais parodos direktoriui bei komisarui. Prie jų numatomos trys darbo vietos papildomiems
administracijos darbuotojams. Prie administracinių patalpų yra numatyti atskiri vyrams ir
moterims persirengimo kambariai su tualetais ir dušais.
Virš šiaurinio pastato tūrio numatoma terasa lauko ekspozicijai įrengti bei paviljono apžvalgos
vieta. Ši terasa taip pat numatoma ir naktinėms programoms  dangaus stebėjimui, lazerių
kompozicijų demonstracijoms ir pan.
Žmonių su negalia reikmėms pritaikytos ekspozicijos grindys įrengiamos viename lygyje,tai pat
numatomi platūs praėjimai (virš 1.5 m pločio). Projektuojami ne aukštesni kaip 2 cm slenksčiai.
Patekimui į antrąjį aukštą žmonėms su negalia numatomas keltuvas pagrindinių laiptų
konstrukcijoje. Pirmajame pastato aukšte, prie restorano, įrengiamas žmonėms su negalia
pritaikytas sanmazgas.
Apsaugai nuo vandalizmo projektuojamas bendras teritoritorijos ir pastato apšvietimas, bei
ekspozicijų vaizdo stebėjimo sistema. Vadovo kabinete numatomas seifas svarbių dokumentų
byloms saugoti.
Gaisro atveju, žmonių evakuacijos keliai yra reglamentuoto pločio bei atstumas tarp jų nėra
didesnis kaip 20 m.

Projektavimo grupės išskirtinumas
Esame komanda sudaryta iš gabių savo srities specialistų. Turime patirties ne tik visuomeninių
pastatų projektavime, bet ir įvairių ekspozicijų įrengime. Nagrinėjame ne tik tūrinius pastato
sprendimus, bet jautriai negrinėjame žmogaus, dalyvaujančio ekspozicijoje būseną.
Turime puoselėjamą įvairių sričių rangovų ratą, kurių paslaugomis galime operatyviai ir efektyviai
pasinaudoti įgyvendinant projektą. Šiam projektui turime labai stiprių partnerių, kurie davė savo
sutikimus preliminariomis sutartimis, kaip pavyzdžiui Austrijos įmonė teikianti surenkamų medžio
plokščių sprendinius. Taip pat bendradarbiaujame su meninkais ir intelektualais, tokiais kaip Dr.
Gunaras Kakaras, vienintelio pasaulyje Etnokosmologijos muziejaus įkurėjas ir kuratorius, kuris
sutiko supažindinti pasaulio lankytojus su etnokosmologija. Pilną partnerių sąrašą žiūrėkite
priede.

Komercinis pasiūlymas
Techninio projekto rengimo suma  140.000,00 Lt;
Autorinės priežiūros suma  85.000,00 Lt.

