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Administracinės paskirties pastato su Modernaus 
Meno Centru projektiniai pasiūlymai konkursui



VIETA VILNIAUS MIESTE

PASTATO KONTEKSTUALUMAS

Projektuojamo administracinio pastato teritorija 
yra Vilniuje, senojo miesto dalyje, tarp Pylimo, 
Basanavičiaus ir Vingrių gatvių, buvusio kino 
teatro “Lietuva” vietoje. 

Sklypas už senosios miesto sienos ilgą laiką 
nebuvo užstatytas, kol 20 a. viduryje buvo 
pastatytas kino teatras “Lietuva”.

Teritorija, anksčiau buvusi vienu iš kultūrinių Vil-
niaus miesto centrų, šiandien vėl turi galimybę 
tapti ypatinga miestiečiui. 

Šalia sklypo yra Vingrių šaltinių terasos, VGTU 
Architektūros fakultetas, o prie pat projektuo-
jamo pastato - viešojo transporto stotelė, kuri-
anti vieną pagrindinių srautų į senamiestį Trakų 
gatve. 

Vilniaus senojo miesto daliai būdingos 
daugiaplanės gatvių perspektyvos. Jos keičiasi 
keičiantis gatvės linijai ir fasadų plokštumoms. 
Mastelis kuriamas langais, jų proporcijomis ir 
dekoru. Langų ritmai duoda užuominą apie už jų 
esančias erdves.

Projektuojant naują pastatą senamiestyje, mums  
buvo svarbu perteikti vilnietiškos erdvės ir tūrio 
įspūdį, sukurti  XXI a. pastatą  senamiesčio ap-
linkoje, kuris būtų aiškus, subtilus, darniai kitoks.
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Lengvai kylančiame link Vingrių gatvės sklype 
pastatas pirmame aukšte išlaiko Pylimo gatvės 
lygį. Kartu su pastatu palei pagrindines vitrinas 
subtiliai įspaudžiama ir šalia projektuojamo skvero/
aikštės plokštuma. 

Taip formuojant miesto aikštę, sukuriama jaukesnė 
intymesnė erdvė, kviečianti sulėtinti žingsnį, sus-
toti ir pasilikti. Laiptuotos medinės terasos, pavien-
iai nedideli žolės plotai ir išsaugomi medžiai kuria 
smulkesnes jaukesnes erdves susitikimams ir ben-
dravimui. Aikštėje susipina visi srautai į pastatą ir 
iš jo.

Pastato stogas projektuojamas dvišlaitis, išlaikant 
senamiesčiui būdingą stogų charakterį, tuo pačiu jį 
šiuolaikiškai interpretuojant, reaguojant į aplinkinių 
pastatų karnizus, gretinantis šalia jų.
Nuosaikus ir subtilus fasadas prisiderina prie 
senamiesčio fasadų ritmikos, tuo pačiu pastatui 
išsiskiriant savo šiuolaikiška forma ir tūriu. Vieto-
mis langų piešinys nutraukiamas inkliuzu - skaidria 
minimalistine vitrina, apjungiančia vidaus ir lauko 
erdves. Ilgos fasadų plokštumos skaidomos pavi-
eniais lūžiais, taip išlaikant vientisą, bet dinamišką 
tūrį.

Projektuojamame pastate labai svarbus vi-
daus ir lauko erdvių persipynimas, vaizdų 
daugiaplaniškumas. Žvelgiant į pastatą žvilgsnis 
iš lauko slysta vidumi, lauku ir vėl vidumi, pasiek-
damas ekspozicijų erdvę. Atsiveriančios vidaus 
erdvės įtraukia praeivį, o pastato erdvių perregi-
mumas tampa viena iš svarbiausių jo išraiškos 
priemonių.

SKLYPAS / PASTATO RYŠYS SU PARKU



      7

Administracinės paskirties pastato su Modernaus Meno Centru projektiniai pasiūlymai konkursui    2014 kovas. Vilnius             

199101





      9

Administracinės paskirties pastato su Modernaus Meno Centru projektiniai pasiūlymai konkursui    2014 kovas. Vilnius             

199101



Savo programa pastatas yra dvilypis - jame 
įsikuria Modernaus Meno Centras ir šiuolaikiški 
biurai. Šios dvi grupės dalinasi viena reprezen-
tatyvia įėjimo erdve. Kokybiško biurų pastato 
bei puikiai veikiančio muziejaus įėjimo ir bendrų 
erdvių funkcijos bei naudojimas persidengia 
ir papildo viena kitą. Ši sinergija tarp meno 
mylėtojų ir biurų darbuotojų kuria savitą, Vilniui 
beprecedentinį pastato identitetą, keldama bi-
uro patalpų prestižą bei meno centro naudojimą 
ištisą parą.

Sėkmingam ir pelningai veikiančiam muziejui 
paliekama galimybė plėstis - išaugus MMC kole-
kcijai dėl dėkingos pasato struktūros jis galėtų 
išplisti iš pradžių į antrą, vėliau į kitus aukštus. 
Vidinio kiemo terasos puikiai tarnautų kaip 
įspūdinga muziejų erdvė.

VIDINĖS TERASOS

Pastato vidaus erdvės projektuojamos kaip 
miesto skvero tęsinys. Skvero/aikštės erdvė pir-
ma susilieja su bendromis muziejaus erdvėmis 
vėliau persipindama su vidinėmis biurų teraso-
mis, projektuojamomis dengtame pastato kieme.

Vietoje vidinio kiemo stogo ploto, kuris savo funk-
cija konkuruotų su greta esančiu skveru, mes 
kuriame uždarą žiemos skverą, kurio plotas toks 
pat, koks būtų stogo plotas nedengiant vidinio 
kiemo. Taip sukuriame ne tik patrauklią  plačiai 
panaudojamą vidinę erdvę, bet ir išvengiame 
brangių fasado šiltinimo sprendimų.

VERTINGOSIOS PROJEKTO SAVYBĖS
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Pagrindinė viešai prieinama pastato pirmo 
aukšto erdvė išsidėsto išilgai projektuojamo 
skvero palei stiklo vitriną, taip ne tik atveriant 
vaizdus į lauką bei biurų terasas, tačiau ir  suda-
rant galimybę šiltuoju metų laiku kavinei, univer-
salios paskirties salei ir skaityklai plėstis į aikštę. 

Ekspozicijų salė projektuojama kaip vien-
tisa, nuosekliai aukštėjanti erdvė, atsiverianti 
į tarp ekspozicijų salės vitrinų ir senamiesčio 
ugniasienių atsirandantį skulptūrų kiemelį. Tai 
vizualinė pauzė ekspozicijoje, kuri, subtiliai 
eksponuodama senojo miesto sienas, primena 
lankytojui kurioje miesto dalyje jis yra.

PIRMOJO AUKŠTO ERDVĖS
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Pastato pirmasis aukštas zonuojamas taip, kad 
pagrindinės funkcijos - restoranas, universalios 
paskirties ir amfiteatrinė salės, skaitykla bei biu-
rai, galėtų veikti nepriklausomai nuo Modernaus 
Meno Centro darbo laiko. Visos išvardintos funk-
cijos turi atskirus patekimus iš miesto skvero ir 
tarpusavyje gali būti atskiriamos nuleidžiamomis 
pertvaromis.

VIEŠŲ ERDVIŲ DARBO LAIKAS. EKSPOZICIJŲ UŽDARYMAS
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Pastatui jautriai linkstant kartu su gatve, ilguose fasaduose atranda netikėtų lūžių ir atsitiktinumų.
Langų piešinys išlieka ramus ir kuklus, bet kintantis kartu su žvilgsniu - vietomis nusmulkėdamas ir visai prading-
damas, vietomis išryškėdamas.

Modernaus meno muziejaus salės erdvė fasade išreiškiama minimalistinėmis langinėmis, kurias skirtingai atveri-
ant ar užveriant kuriama subtili fasado ir ekspozicijos vidaus erdvės grafika. Tai taip pat ir šiuolaikiška interaktyvi 
pastato detalė, kurią skirtingai apipavidalinant galima naudoti ir kaip muziejaus afišą.

FASADAI. MEDŽIAGIŠKUMAS. XXI a. VILNIUS
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PASTATO IR APLINKOS MEDŽIAGIŠKUMAS

Muziejaus ir  biurų pagrindinės 
erdvės medžiagiškumas - šviesus 
granitas, plyta, tinkas. 

Įėjimo lauko erdvė kuriama 
šviesaus granito trinkelėmis ir 
medžio terasomis.

Fasadai - šviesus tinkas ar akmuo, 
skaidrus stiklas tamsiuose aliumi-
nio rėmuose.
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TECHNINIAI RODIKLIAI
Sklypo plotas 4.052
Sklypo užstatymo plotas 3.138 77%
Sklypo užstatymo intensyvumas 2
Pastato statybinis tūris 45.000
Pastato išorinių atitvarų plotas 6.800
Bendras pastato antžeminės dalies plotas 9.035
Bendras pastato požeminės dalies plotas 3.198 + 1305

POŽEMINIS AUKŠTAS
automobilių saugykla 2.619
automobilių vietų skaičius 104
techninės patalpos 410
Vertikalūs ryšiai 65

PIRMAS AUKŠTAS
MMC 2.890

Didžioji parodų salė 970
Universalios paskirties / parodų salė 190

Amfiteatrinė salė 125
Vestibiulis, recepcija 175

Parduotuvė-knygynas 120
Restoranas 220

Rūbinė 20
WC, ir kt. pagalbinės patalpos 70

MMC ofisas 90
Skaitykla 250

Pastovios kolekcijos saugykla 320
Atvežimo-išvežimo terminalas 100

Eksponatų išsiuntimo/priėmimo patalpa 30
Sandėlis 120

Saugyklų dirbtuvės 60
Personalo patalpos 30

MMC kiemelis 180
Vertikalūs ryšiai 33

ANTRAS AUKŠTAS
Ofisų patalpos 1.690
Bendro naudojimo patalpos 231
Vertikalūs ryšiai 33

TREČIAS AUKŠTAS
Ofisų patalpos 1.800
Bendro naudojimo patalpos 250
Vertikalūs ryšiai 33

MANSARDINIS AUKŠTAS
Ofisų patalpos 1.870
Bendro naudojimo patalpos 172
Vertikalūs ryšiai 33

BENDRAS OFISO PATALPŲ PLOTAS 5.360

MANSARDOS ANTRESOLĖ
Ofisų patalpos 1.305

PASTATO BENDRIEJI RODIKLIAI



      25

Administracinės paskirties pastato su Modernaus Meno Centru projektiniai pasiūlymai konkursui    2014 kovas. Vilnius             

199101

1

2

3

4

MMC

MMC + BIURAI

BIURAI

BIURAI

BIURAI


