EXPO MILANO 2015
LIETUVOS PAVILJONO ARCHITEKTŪRINIO KONKURSOPROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

LIETUVIŠKAS SVETINGUMAS
Lietuviai nuo seno pasižymi svetingumu ir vaišingumu. Svečio priėmimas, pagerbimas, lietuvių
tautosakoje labai svarbus. Kiekvieną kart į namus atklydusiam svečiui lietuviai turėjo ką patiekti
ant stalo.
Lietuva gali pasigirti savo kulinariniu paveldu - sūriais, alumi, pyragais, kumpiais, rūgusio pieno
produktais, žoliniais prieskoniais. Kiekvienas kraštas stengiasi pristatyti tokius patiekalus, kurie
atspindėtų jo tradicijas. Žemaitijoje dažniausiai patiekdavo žuvį, košes, kastinį, šiupinį;
Aukštaitijoje - blynai, ragaišiai, skryliai; Dzūkijoje - grikių, grybų, bulvių patiekalai; Suvalkijoje rūkyta mėsa, didžkukuliai, bulvinės dešros ir t.t.
Milano parodos lankytojus kviestume prie bendro stalo, paragauti ir susipažinti su mūsų šalies
kultūra bei tradicijomis. Lininė staltiesė - trapus poetinis ir tuo pat metu stiprus simbolis,
indetitetas, apimantis tiek lietuviškos virtuvės kasdienybę, tiek ir lietuvių tautodailę, kultūrą,
šalies tradicijas.
ARCHITEKTŪRINĖ KONCEPCIJA
Pastato tiek vidaus, tiek išorės dizaino koncepcija - aiškių formų, dinamiškos architektūrinės
išraiškos pastatas. Fasadų sprendime laikomasi šių kurybinių principų – pirmojo aukšto
atvirumas, stiklo vitrinų ir aklinų fasado plokštumų kompozicijos dermė. Architektūrine išraiška
plėtojama semantinė `lininės staltiesės` tematika. Aklinas fasado plokštumas dengia semantinė
tautinio lininio audeklo rašto variacija, ties pagrindiniu išėjimu pandusą puošia chaotiškai pabirę
meslvi `inkliūziniai` langeliai – poetinė lino žiedo interpretacija. Etninės architektūros fasadiniai
elementai, semantinė ornamentika papildo teik pastato išorinį vaizdą, tiek ir vidaus erdves, greta
Lietuvą reprezentuosiančių eksonatų, kuriama švari erdvė, be nusistovėjusių klišių, Lietuvai
turiningai prisistatyti pasauliui.
PLANINIS SPRENDIMAS - FUNKCIONALUMAS
Pastato planinė struktūra aiškiai suzonuota, skirtingų funkcijų pastato dalys atskirtos,
suplanuotos, atsižvelgiant į sklypo situaciją, gretimybes.
Pirmas aukštas atskirtas į dvi atskiras zonas: visuomeninę (lankytojų) ir aptarnavimo (pagalbinę,
techninę). Didžiają dalį užimanti universali lankytojams skirta erdvė (renginių erdvė, restoranas),
aptarnaujama šiaurinėje sklypo dalyje suprojektuotomis pagalbinėmis patalpomis (virtuvė, wc,
persirengimo pat., sandėliai ir kt.). Suprojektuota renginių erdvė, restoranas su baru, suvenyrų
krautuvėlė betarpiškai persipina, glaudžiai komunikuoja tarpusavyje, viena kitą papildo. Vienu
metu lankytojai gali susipažinti su lietuvišku kulinariniu paveldu, jo paragauti restorano erdvėje,
tarpusavyje bendrauti, diskutuoti ir tuo pat metu dalyvauti ar nenutrūkstamai stebėti vykstančius
renginius tiek lauke, tiek viduje įrengtoje scenos erdvėje, apžvelgti eksponatus.
Antrasis aukštas (kaip ir pirmasis) aiškiai atskirtas į dvi atskiras zonas: visuomeninę (lankytojų) ir
administracinę (pagalbinę). Didžiają antro aukšto dalį užima lankytojams skirta erdvė ekspozicijos salė, kuri nenutrūkstamai komunikuoja su pirmojo aukšto ir lauko erdvėmis. Iš antro
aukšto apžvelgiama scenos, renginių erdvė, taip pat pro panoraminias vitrinas - lauko aikštėje
vykstantys renginiai. Ekspozicijos salėje lankytojai gali apžvelgti ir susipažinti su Lietuvos
tradicijomis, kultūra. Eksponuojama gali būti tiek Baltijos gintarų kompozicijjos, Lietuvos gamtos
interaktyvūs vaizdiniai, tiek kiti Lietuvą reprezentuojantys kultūriniai elementai. Pabrėžiant
kiekvieno eksponato unikalumą, formuojami skirtingų dydžių skaidrios konstrukcijos `šviesos
šuliniai`, kurie tarsi modernios molekulinės virtuvės atributai, mėgintuvėlių interpretacija,
pabrėžia modernios, inovatyvios šalies įvaizdį. Pro ekspozicijos `šviesos šulinius` atsiveria
dinamiškos pirmo aukšto erdvės, dangaus fonas pro stoglangius, taip pat tarnauja kaip
natūralios šviesos srautas pirmo ir antro aukšto erdvėse.

Administracinės patalpos suprojektuotos virš pirmojo aukšto aptarnavimo (pagalbinės) dalies.
Abi dalys gali komunikuoti autonomiškai greta įrengtu liftu, naudotis atskiru aptarnavimui skirtu
patekimu į pastatą iš šiaurinės sklypo dalies.
JUDĖJIMO SRAUTAI
Lietuvos paviljono lankytojų judėjimo srautas aiškiai išreikštas, persipinantis per du aukštus:
 judėjimo srauto pradžia - atvira lauko renginių aikštė, priešais pagrindinį įėjimą;
 I aukšto ėrdvė - universali renginių ir restorano erdvė (judėjimas laisvas, į antrą aukštą
patenkama per erdvią, natūralia dienos šviesa apšviestą laiptinę, žmonėms su negalia,
taip pat VIP svečiams ir adminsitracijos darbuotojams papildomai skirtas liftas);
 II aukšto erdvė - ekspozicijų salė (judėjimas laisvas, eksponatai apeinami, apžvelgiami iš
visų šonų);
 judėjimo srauto pabaiga - lankytojų srautas iš II aukšto ekspozicijų salės pandusu
nukreipiamas į šoninę pėsčiųjų alėją, lauko renginių aikštę.
KONSTRUKCINIAI SPRENDIMAI
Pastatas nesudėtingų aiškiai išreikštų formų, lengvai surenkamų konstrukcijų. Naudojamos
lengvai sumontuojamos / demontuojamos metalinės perdenginių konstrukcijos, skaidraus stiklo
vitrininė sistema, kitos patvarios ilgaamžės medžiagos. Fasadų medžiagiškumo pasirinkimo
galimybė įvairi – nuo efektingo vario plokščių apdailos, akyto peršviečiamo betono iki
minimalistinio apdailinio reljefinio tinko ir kt.
Sutapdinto stogo konstrukcija su atitinkamu kampu, neleidžia kauptis lietaus vandeniui ir veikti
ktioms papildomoms apkrovoms. Pagrindinės pastato dalys - vaišių stalo staltiesę atkartojanti
aklina fasadų plokštuma ir skaidraus stiklo vitrinų plokštumos, reprezentuoja skaidrumą, atvirą
modernų požiūrį į tradicijas, betarpiškai kviečianti užsukti vidun ir susipažinti su Lietuvos kultūra
iš arčiau.
TECHNOEKONOMINIAI RODIKLIAI
Pastato sklypo plotas
Sklypo užstatymo plotas
Neužstatyta sklypo dalis

- 1147 m2
- 560 m2 (49%)
- 587 m2 (51%)

Pastato tūris
Pastato aukštis
Aukštų skaičius

- 5880 m3
- 13,50 m
- 2 aukštai

Pirmo aukšto vidaus patalpų plotas
 Reprezentacinė lankytojų dalis
 Pagalbinė aptarnavimo dalis

- 478 m2
- 318 m2
- 160 m2

Antro aukšto vidaus patalpų plotas
 Reprezentacinė lankytojų dalis
 Administracijos dalis

- 340 m2
- 260 m2
- 80 m2

Bendras visaus patalpų plotas

- 818 m2

