
050402 

 

Administracin ės paskirties pastatas su Modernaus meno centru 
Pylimo g. 17, Vilniuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto id ėja:  

Atspindžiai. Pagrindinis tikslas atspindėti pastato, kaip dvi labai skirtingas funkcijas talpinančio 
objekto dvilypumą. Taip pat sudėtingą ir daugiasluoksnę viešosios erdvę esančią šalia pastato 
prasmę. 

Kuriant šį projektą buvo keliami du kertiniai tikslai: sukurti visiems patogią reprezentatyvią ir 
harmoningą erdvę, tiek pastato viduje, tiek išorėje ir tuo pačiu išlaikyti galimybę atsiskirti ir veikti 
savarankiškai. 

 



Kontekstas: 

Projekto vieta ypatinga savo padėtimi tuo, kad tai jungtis tarp senamiesčio ir naujamiesčio, 
viršutinės ir apatinės terasos, praeities ir moderniųjų laikų. Pastatas atspindėdamas savo 
šiandieninį tikslą turėtų neabejotinai išsiskirti iš aplinkos. Naujasis objektas ir prieš jį esanti 
erdvė turėtų pabaigti pėsčiųjų taką besileidžiantį nuo Mindaugo gatvės. 

 

Viešoji erdv ė 

Siekiant kuo geriau išnaudoti viešąją erdvę, kuriami keli lygiai. Pagrindinė Moderniojo meno 
centrui skirta erdvė įgilinama taip ją atribojant nuo judrios Pylimo gatvės. Tiltas jungiantis 
viršutinę Naujamiesčio terasą tampa priedanga meno kuriniams eksponuoti ir apsaugoti. Kartu 
tai traukos objektas miestelėnams ir muziejaus svečiams. Viešoji erdvė yra vienodai prieinama 
ir centro ir kavinės  lankytojams.  

  



 

Pastatas 

Pirmasis pastato aukštas – Moderniojo meno centro patalpų ir viešosios erdvės junginys. 
Stengiamasi sukurti atskirą erdvę ją įgilinant. Siekta kuo laisvesnio planavimo, kad prireikus 
ekspozicijos plotas būtų lengvai išplėstas. Pagrindinis įėjimas į centro patalpas numatomas iš 
viešosios erdvės, tuo tarpu į administracines patalpas patenkama iš Pylimo gatvės iš kito lygio, 
esančio aukščiau, nei ekspozicijų salė. Pagrindinis įėjimas matomas iš gatvės perspektyvų 
smarkiai išsiskiria ir kontrastuoja su senamiesčio aplinka. Likusieji aukštai skirti 
administracinėms patalpoms, turi vidinį atriumą iš kurio matyti vidinis kiemas – apželdintas 
ekspozicijų salės stogas. Pastato fasadas – dinamiškas ir besikeičiantis. Lengvos 
transformuojamos plokštelės ne tik saugo patalpas nuo perkaitimo, bet ir tarnauja, kaip pastato 
vidų arba tam tikrus įvykius bei aplinkybes atspindintis ekranas. 

Tiek Modernaus meno centras, tiek Administracinis pastatas ar kavinė gali yra sujunti vidiniais 
ryšiais, tačiau gali funkcionuoti atskirai. 


