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Central idea 

 

Project motto – 004826. "Community Hive" 
 

With this pavilion we seek to invite all the participants of the festival to be involved in forming Vilnius as a 

city of future. Interactive pavilion was created with a goal to highlight the importance of sociality and 

community values as some of the main factors involved in shaping the city. By using pavilion‘ s interactivity we 

seek to increase people’s understanding of how to mould sustainable settlements in a complex manner and 

what derivatives, working together as an intricate system, can help create thriving cities for the future. 

 

1. ANALYSIS OF FUTURE DEVELOPMENT ASPECTS 

 

Vilnius and all of the cities of the world has been showing clear tendencies which show what could be 

expected from the city of the future. It will be a city based on sustainable development, holding autonomy, 

building variety, effective usage of territorial and energy resources, saving green spaces and sustainability as 

core values. But the most important thing in a city of the future will be its citizens. 

 

How do we present Vilnius of the future? 

 

We believe that Vilnius faces problems, mutual to most cities of the world and in the aspect of urban 

development, Vilnius probably has more potential than other cities. Therefore this pavilion is meant to 

represent Vilnius as an innovative city, open to new urban ideas and teeming with future possibilities. 

 

Urban structure of Vilnius city, its merits, drawbacks and potential are revealed gradually by introducing a 

clearly structured scheme, which can be changed and augmented by visitors of the pavilion. The main format 

(streets, rivers, natural elements) network is taken from Vilnius city planned structure and the carcass is 

structured by adding proper hexagon (honeycomb) system. Thus we get an organic system, closely related to 

the conception of city as organic and sustainable system. 

 

Modular organic structure is a reflection of the fact that Vilnius, as a comparatively small city, has a lot of 

potential and is a friendly place for spreading new initiatives. Moulding of honeycombs, as city structures 

demonstrate that the city will always remain a solid structure, formed by the citizens themselves as they 

influence the change of old modules and the appearance of new ones. 

 

2. IDEOLOGICAL SYMBOLISM 

 

Forms and elements chosen symbolise the aspects of a sustainable city development: 
 
- Sense of community (symbol – a circle) 

City is its people who live there and who create their surroundings. 
 

- Development and growth (symbol – the growing volume) 

An emphasis is put on a growing community, because only united people who are working together can achieve 

meaningful results in development. 



- Structuration (symbol – a structuralised volume) 

It is a network of streets and natural carcass, which has formed during a long period of time by being 

exposed to many processes such as the impact done by city community. In other words it is a unique structure 

which has several separate parts working as one system – one city. 

 

- Sustainable module (symbol – honeycomb shaped module) 

After analysing many structural schemes we came to the conclusion that the city and the community that 

forms it are best represented by an analogue of bees and the honeycombs they form. Therefore honeycomb 

(or a proper hexagon) was chosen as a structural element. 
 

- Organic system (symbol – a system of modular elements) 

Sustainable structure is of course represented by our chosen analogy, which comes from nature – city 

dwellers like bees creating more acceptable surroundings in their environment (honeycombs) by filling it with 

desired elements on a small scale without even realising that by doing that they are influencing the 

development of the city as a whole. 

 
 

3. DESIGN AND ARCHITECTURE OF THE PAVILION 

 

The volume of the pavilion is a rising cylinder which in a plan (a circle) as well as in its dynamically rising 

volume gives a symbolic meaning to the community and its growth together with the growth of the city. The 

silhouette of the pavilion is dynamic and memorable because of its expressive form and therefore easy to 

remember.  

 

The volume created is filled by modular elements – honeycomb shaped blocks, given to visitors of the 

exhibition. The blocks are meant to represent different types of urban formations or functions, marked by 

different colours. Visitors can put these blocks into a pavilion wall, divided using a modular principle, 

representing a structured Vilnius city plan, however they like. This symbolic gesture is an invitation to the 

exhibition visitors to contribute to the improvement of Vilnius city urban structure and shaping of Vilnius as 

the city of future. 

 

4. PAVILION OPERATION PRINCIPLE)
 

There will be an informational stand, which will present some easy to understand graphic material presenting 

the pavilion’s operation principle and the meaning behind it, helping the new visitor understand the object he is 

visiting more deeply. The visitor will be offered three honeycomb-shaped blocks which he can use in order to 

change the appearance of the pavilion however he sees fit, by adding the blocks he got and removing those 

someone else has placed before him. Visitors are encouraged to bring their friends and family members in 

order to have more influence as a group to the development of the “city”. In order to influence the visitor and 

make him want to get involved in the game several inspiring questions will be given. These questions are meant 



to make the visitor think more in depth about his surroundings and, in turn how to change the pavilion 

according to his needs. 

 

There is no necessity for members of staff to be in the pavilion, they could be present, if possible only 

periodically or during rush hours of the event. 

 

There is an offer to install a video camera inside the pavilion which would record the changes made to the 

pavilion and translate them live to a special website made to represent the pavilion online. 

 

 

Advice (represented on an info stand)  

Would you like if the place you worked in would be closer to your home? 

Do you think that there are enough services in your neighbourhood? 

Does you city have enough green space?  

Would you rather live closer to a city centre or in the suburbs?  

Are there any culture or entertainment venues near your home? 

Are you tired of shops under the windows of living quarters? 

 

Multi-layered pavilion – for those who pass by as well as those who come back 

 

The pavilion we designed has four layers of attraction which gradually attracts the visitor: 

 

1. Passer-by. The attraction of visitors begins with an attractive outward form. The modular elements, forming 

the volume of the pavilion should attract the visitor from the outside by their openwork surface, dynamic 

silhouette and a petite scale, acceptable to an individual person and therefore inviting to come in and explore. 

 

2. A visitor who comes in and looks around. Once a visitor comes into the pavilion he or she can involve 

themselves in the game offered within. A person, interested in the game, gets instruction and becomes a 

community member, responsible for forming the pavilion out of modular elements. A visitor that is not 

interested in playing the game and the idea behind it can simply be an observer and evaluate the structure 

others create as a design element or a sculptural form. 

 

3. A visitor who gets involved. A visitor who wishes to analyse the structure of Vilnius city and its problems 

in depth and involve themselves in the solution of said problems can engage in the before mentioned activity – 

play with modular elements, an interactive puzzle of sort. The point of the game is to form the urban 

structure of Vilnius city and improve it how you see fit by adding separate modular elements (honeycomb 

shaped modules) representing their own fixed functions. 

 

4. A returning visitor. For a visitor who returns (and possibly even brings friends with them) in an attempt to 

leave their mark on the pavilion and who has complete comprehension of the idea that this pavilion is meant to 

represent, that we (city dwellers) are capable to shape and mould our cities by acting as members of a 

community and seeking for common solutions. 



5. PUBLICITY 

 

We invite to consider this aspect in an innovative and sustainable way and utilize the newest technologies. In 

this day and age practically everybody carries a cell phone with them, therefore we offer to make use of this 

device for the publicity of the pavilion in social media (by using certain key words like #vilnius, #ourcity etc.). 

Cell phones can also be used for instilling long-term value to the project by letting people take a part of the 

information given with them (we suggest to create a website where visitors could find the main message we 

wanted to pass on, the website could be accessible by scanning the QR code and would contain some 

interesting „backstage” information about the project they experienced).  

 

Publicity could be enhanced not only with the help of The Royal Incorporation of Architects in Scotland, but 

also Lithuanian organisations working with architectural and urban development. They could organise creative 

workshops, set up in specific places of community gatherings. During the workshops ideas of community in 

respect of city development should be presented, also it could be a possibility to popularise architecture and 

urban development and familiarise the public with its most important aspects. 

 

6. CONSTRUCTION 

 

Walls of the pavilion are formed using two elements – a carcass, supporting the honeycomb structure and 3D 

proper hexagon trapezes meant to fill in the carcass. Material chosen for the wall carcass – 1cm thick organic 

glass. Material for hexagon blocks – little “boxes” made from plywood plates. 

 

The roof of the pavilion is anticipated to be made of lightweight constructions, see-through plastic, for 

example, which would be held together by a structure of thin aluminium profiles. 

 

Pavilion is formed to be closed only in three quarters of its layout, but if it would be necessary, there is a 

possibility to install doors. 

 

7. ESTIMATE CALCULATIONS 

 

Design works 

- Plan specification 
- Author supervision 

Production works 

- Production of modular elements (1054 items) - 6000€ 

- Carcass - 3000€ 

- A see-through roof made of light constructions - 2000€ 

- Information stand - 1000€ 

- Lighting - 500€ 

- Transportation - 2000€ 

- Assembling - 1000€ 

Publicity 

- Creation of the website and social profiles - 200€ 

- Web-cam - 100€ 

- Unforseen publicity costs - 200€ 

Service costs 

- Serving staff – 1000-2000€ 

Unforseen costs 

- 1000€ 

Overall preliminary value 

- 19 000€ 

The overall value of the project may be decreased using these methods: 

- Utilising volunteers 
- Involving the community in the making processes of the pavilion 



VILNIAUS MIESTO PAVILJONAS TARPTAUTINIAME ARCHITEKTŪROS FESTIVALYJE EDINBURGE 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
TURINYS: 

�� ATEITIES VYSTYMOSI ASPEKTŲ ANALIZĖ 
�� IDĖJINĖ SIMBOLIKA 
�� PAVILIJONO ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA IR DIZAINAS 
�� PAVILIJONO VEIKIMAS 
�� VIEŠINIMAS 
�� KONSTRUKCIJA 
�� PRELIMINARUS BIUDŽETAS 

 

Idėja, pagrindinė mintis 
 
Projekto devizas – 004826. „Bendruomenės avilys“. 
 
Paviljono siekis ir idėja – festivalio lankytojai yra kviečiami prisidėti prie Vilniaus, kaip ateities miesto, 
formavimo. Interaktyvaus paviljono tikslas – pabrėžti bendruomeniškumo, kaip vieno iš kertinių miesto formavimo 
veiksnių svarbą. Interaktyvia paviljono forma siekiame ugdyti žmonių supratimą apie tai, kaip kompleksiškai turi 
būti formuojamos darnios struktūros gyvenvietės, kokių tipų dariniai veikdami kartu kaip sistema gali padėti 
kurti klestinčius ateities miestus. 
 
1. ATEITIES VYSTYMOSI ASPEKTŲ ANALIZĖ 
 
Pasaulyje bei Vilniuje ryškėjanti ateities miesto tendencija – tai darnios plėtros principais paremta miesto vizija, 
kurios svarbiausi kriterijai – autonomiškumas, užstatymo įvairovė, efektyvus teritorinių ir energetinių resursų 
naudojimas, žalių plotų saugojimas, tvarumas. Tačiau svarbiausias dalykas ateities mieste – jo gyventojai. 

Kaip pristatome ateities Vilnių? 

Mūsų nuomone, Vilnius susiduria su panašaus tipo problemomis kaip ir kiti pasaulio miestai, o kalbant apie 
urbanistinę plėtrą, potencialas tobulėti yra galbūt net ir didesnis. Taigi, šiame paviljone siekiame Vilnių pateikti 
kaip inovatyvų, urbanistinėms idėjoms atvirą miestą su sėkminga ateitimi. 

Vilniaus urbanistinė struktūra, jos pliusai, minusai ir potencialas atskleidžiami palaipsniui, įvedant aiškiai 
struktūrizuotą schemą, kurią interaktyviai gali keisti ir papildyti paviljono lankytojai.. Vilniaus miesto planinė 
struktūra – iš jos paimamas pagrindinių formantų (gatvių, upių, gamtos elementų) tinklas – turimas karkasas 
struktūrizuojamas į modulinę taisyklingų šešiakampių (korių) sistemą – gaunama organiška sistema, glaudžiai 
susijusi su miesto, kaip organiškos ir darnios sistemos samprata. 

Modulinė, organiška struktūra – atspindys to, kad Vilnius - palyginus mažas didmiestis - turi daug potencialo ir 
yra palanki erdvė naujoviškų iniciatyvų plitimui. Korių kaip miesto struktūros lipdymo principas rodo, kad miestas 
visada išliks kaip vientisa struktūra, kurią formuoja patys miestiečiai, darydami įtaką senų modulių kaitai ir 
naujų atsiradimui. 

 
2. IDĖJINĖ SIMBOLIKA 
 
Pasirinktos formos ir elementai simbolizuoja tvaraus miesto vystymosi aspektus: 
 
- Bendruomeniškumas (simbolis – apskritimas, rato forma) 
Miestas – tai jame gyvenantys, jį kuriantys žmonės. 
 
- Vystymasis ir augimas (simbolis – augantis tūris) 
Auganti, stiprėjanti bendruomenė akcentuojama todėl, kad tik vieninga ir kartu veikianti žmonių visuma gali 
pasiekti prasmingų vystymosi rezultatų. 
 



 
- Struktūrizavimas (simbolis – struktūrizuotas tūris) 
Tai daugelio procesų, tarp jų ir miesto bendruomenės daromos įtakos, pasekoje per ilgą laiką susiformavęs 
gatvių, gamtos karkaso tinklas, kitaip tariant, savotiška struktūra, kurioje atskiros dalys veikia kaip viena 
sistema, vienas miestas. 
 
- Darnus modulis (simbolis – korio formos modulis) 
Išanalizavę daug struktūrinių schemų, priėjome išvados, kad miestą ir jį formuojančią bendruomenę geriausiai 
atspindi bičių ir jų formuojamų korių analogija. Taigi, kaip struktūros elementą pasirinkome korį arba taisyklingą 
šešiakampį. 
 
- Organiška sistema (simbolis – modulinių elementų sistema) 
Darnią struktūrą savaime atspindi mūsų naudojama gamtinė analogija – miestiečiai, kaip bitės, savo aplinkoje 
(koriuose), kuria sau priimtiną aplinką, ją pildo pageidaujamais elementais mažesniame mastelyje, galbūt net 
visiškai nesuvokdami, kad iš tiesų formuoja miestą kaip visumą.  
 

 
3. PAVILJONO ARCHITEKTŪRINĖ IŠRAIŠKA IR DIZAINAS 
 
Paviljono tūris – kylantis cilindras, kuris tiek plane (apskritimas - ratas), tiek savo tūrio dinamišku kilimu 
simboliškai įprasmina bendruomenę ir jos augimą, augant ir pačiam miestui. Paviljono formuojamas siluetas – labai 
dinamiškas ir įsimenamas, ekspresyvios formos, todėl kartu ir lengvai atpažįstamas. 
 
Sukurtas tūris yra užpildomas moduliniais elementais – parodos lankytojams duodamomis korio formos kaladėmis 
su skirtingo tipo urbanistinius darinius ar funkcijas simbolizuojančiomis spalvomis, kurias lankytojai savo 
nuožiūra gali įstatyti į moduliniu principu sudalintą paviljono sieną, atspindinčią struktūrizuotą Vilniaus miesto 
planą. Taip visus kartu simboliniu bendruomeniškumo principu kviečiami prisidėti prie Vilniaus urbanistinės 
struktūros gerinimo, Vilniaus, kaip ateities miesto formavimo. 
 
4. PAVILIJONO VEIKIMAS 
 
Atvykusiam į paviljoną lankytojui informaciniame stende pateikiama lengvai suprantama grafinė medžiaga apie 
paviljono veikimo prasmę ir principą. Lankytojui pasiūlomos trys korio formos modulinės kaladėlės , kuriomis jis 
savo nuožiūra gali keisti paviljono išvaizdą, pridėdamas gautąsias kaladėles ir išimdamas jau esančias 
struktūroje. Lankytojai yra skatinami atsivesti draugus ir šeimos narius , kad kartu galėtų padaryti didesnę 
įtaką „miesto“ vystymuisi ir kitimui. Paskatinti lankytoją įsitraukti į žaidimą, pateikiami inspiruojantys klausimai, 
ką jis galėtų keisti paviljone, tuo pačiu verčiantys susimąstyti apie jį supančias erdves. 
 
Aptarnaujantis personalas nėra būtinas, bet paskatintų praeivių įsitraukimą. Aptarnaujantis personalas galėtų 
paviljone būti periodiškai ar tik „piko“ metu. 



 
Siūlome paviljone pastatyti web kamerą, kuri fiksuotų paviljono išvaizdos kitimą ir gyvai transliuotų įrašą 
specialiai sukurtame internetiniame puslapyje apie paviljoną. 
 

 
Patarimai (informaciniame stende) 
 
Ar norėtum turėti savo darbovietę arčiau namų? 
Ar tavo rajone užtenka paslaugų? 
Ar tavo mieste pakanka žaliųjų erdvių? 
Ar norėtum gyventi arčiau miesto centro, ar užmiestyje? 
Ar šalia tavo namų yra kultūros ir pramogų erdvių? 
Ar tau įgriso parduotuvės po gyvenamųjų namų langais? 
 
Daugiasluoksnis paviljonas - ir praeinančiam ir sugrįžtančiam lankytojui 
 
Mūsų projektuojamo paviljono vizijoje – keturi traukos sluoksniai, palaipsniui įtraukiantys lankytoją: 
 
1. Praeivis. Lankytojų trauka pradedama nuo patrauklios išorinės formos. Paviljono tūrį formuojantys moduliniai 
elementai iš išorės turėtų žiūrovą patraukti savo ažūriniu paviršiumi, dinamišku paviljono siluetu, smulkiu, 
žmogui artimu masteliu, kviečiančiu apžiūrėti iš arčiau.  
 
2. Užsukantis, besižvalgantis lankytojas. Lankytojas, įėjęs į paviljoną, gali įsitraukti į jam paruoštą žaidimą. 
Žaidimo idėja susidomėjęs lankytojas gauna instrukcijas, tampa paviljoną iš modulinių elementų formuojančios 
bendruomenės nariu. Žaidimo idėja nesusidomėjęs lankytojas tiesiog gali likti stebėtoju, vertinti kitų sukurtą 
struktūrą paviršutiniškai, kaip dizaino elementą, skulptūrinę formą. 
 
3. Įsitraukiantis lankytojas. Lankytojui, norinčiam giliau nagrinėti Vilniaus struktūrą, jos problemas, tas 
problemas spręsti – jau minėta užduotis/ žaidimas iš modulinių elementų, tarsi interaktyvi dėlionė. Žaidimo esmė 
– formuoti Vilniaus miesto urbanistinę struktūrą, ją gerinti savo nuožiūra atskirais, tam tikras nustatytas 
funkcijas turinčiais moduliniais elementais (korio formos moduliais). 
 
4. Sugrįžtantis lankytojas. Sugrįžtančiam, bei draugus kartu atsivedančiam lankytojui, siekiančiam palikti 
ryškesnį pėdsaką, visiškai supratusiam mūsų bandomą perteikti žinią, kad mes (miestų gyventojai) esame pajėgūs 
formuoti savo miestus veikdami bendruomeniškai, išvien, ieškodami bendrų sprendimų. 
 
 
 
 
 
 



5. VIEŠINIMAS 
 
Siūlome į šį aspektą pažvelgti inovatyviai ir tvariai, t.y. pasitelkti naujausias technologijas. Šiais laikais beveik 
kiekvienas žmogus su savimi turi išmanųjį telefoną, todėl šią priemonę siūlome panaudoti tiek paviljono viešinimui 
socialiniuose tinkluose (panaudojant įvarius raktažodžius, pvz #Vilnius, #ourcity ir kt.), tiek išliekamosios vertės 
sukūrimui, kai žmogus dalelę jam suteikiamos informacijos pasiima su savimi (siūlome sukurti internetinį puslapį, 
kuriame būtų talpinama esminė mūsų norima perteikti žinia, į kurį žmonės patektų telefonu nuskaitę QR kodą ir 
jame rastų įdomios informacijos, paviljono gamybos proceso video ir t.t.). 
 
Prie viešinimo galėtų prisidėti ne tik Karališkasis Škotijos architektų institutas, tačiau ir Lietuvoje architektūros 
bei urbanistikos srityse veikiančios organizacijos. Jos galėtų organizuoti kūrybines dirbtuves, kurios būtų 
surengtos tam tikrų bendruomenių susibūrimo vietose, žmonėms pristatant bendruomeniškumo svarbos vystant 
miestus idėjas, populiarinant architektūrą ir urbanistiką. 
 
6. KONSTRUKCIJA 
 
Paviljono sienos formuojamos iš dviejų elementų – karkasą kuriančių sienų su korių struktūra ir tą sienų 
struktūrą užpildančių erdvinį 3D pavidalą turinčių taisyklingų šešiakampių trapecijų. Sienoms parenkama medžiaga 
– 1cm storio skaidrus organinis stiklas. Trapecinių kaladžių medžiaga – iš faneros plokščių suklijuotos 
„dėžutės“. 
 
Paviljono stogas numatomas daryti iš lengvų konstrukcijų, pavyzdžiui skaidraus plastiko, kurį laikytų plonų 
aliuminio profilių struktūra. 
 
Paviljonas formuojamas uždaras trijuose ketvirčiuose savo išklotinės, tačiau esant būtinybei jį visiškai uždaryti, 
yra galimybė įrengti duris. 
 
7. PRELIMINARUS BIUDŽETAS 
 
Projektavimo darbai: 
- Brėžinių detalizavimas 
- Autorinė priežiūra 
Gamybos darbai: 
- Modulinių elementų gamyba (1054vnt.) - 6000€ 
- Karkasas – 3000€ 
- Lengvų konstrukcijų skaidrus stogas – 2000€ 
- Informacinis stendas – 1000€ 
- Apšvietimas – 500€ 
- Transportavimas – 2000€ 
- Montavimas – 1000€ 
Viešinimas 
- Elektroninio puslapio ir socialinių profilių kūrimas – 200€ 
- Web kamera – 100€ 
- Kitos viešinimo išlaidos - 200€ 
Aptarnavimo išlaidos 
- Aptarnaujantis personalas 1000 – 2000€ 
Nenumatytos išlaidos 
- 1000€ 
Galutinė preliminarios sąmatos vertė 
- 19 000€ 
 
Projekto sąmatinę vertę galima mažinti šiais būdais: 
- Savanoriškos veiklos pasitelkimas 
- Bendruomenės įtraukimas į paviljono gamybą 




