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CHALLENGE - VILNIUS!
Do we always understand our surroundings? Perhaps our eyes deceive 
us?
Vilnius pavilion reveals the paradoxes of object perception, which can 
vary depending on the selected position of the observer. Problematic, 
characterizing cities are illustrated by the example of Vilnius. Analysis of 
factors, that are in�uencing Vilnius urban structure, demonstrates its 
distinctive uniqueness. Problems of perception are presented as proof 
of sustainability, highlighting signi�cant aspects that are depending on 
the context, can be positive or negative. The main information mes-
sage: Vilnius is a magnet, which is constantly changing and everyone 
can be a part of these changes.
We invite you to challenge your perception of scale in the room of 
Ames. The room with shifted walls, ceiling and �oor creates an illusion 
for viewer as if an object, standing by the same wall is very big or very 
small in opposite corners. This space becomes a part of exhibition as 
illustrative play room next to a walk-thought gallery illustrating the 
matter in graphical posters. Presentation format allows the observer 
easily comprehend the information of di�erent topics and gives the 
freedom to make the conclusions. The visitor could be engaged by 
using QR codes to reach wider information on web and/or to suggest 
his own ideas.
Vilnius – a city of permanent changes. Be a part of it!

IŠŠŪKIS - VILNIUS!
Ar mes visuomet suvokiame mus supančią aplinką? Gal akys mus 
apgauna?
Vilniaus miesto paviljonas atskleidžia objekto stebėjimo paradoksus, 
kurie gali keistis priklausomai nuo stebėtojo pasirenkamos pozicijos. 
Miestams būdinga problematika iliustruojama Vilniaus pavyzdžiu. 
Analizuojami Vilniaus urbanistinę struktūrą įtakojantys veiksniai, 
demonstruojamas savitas išskirtinumas. Problematikos suvokimas 
pateikiamas kaip tvarumo įrodymas, pabrėžiami svarbūs aspektai, kurie 
priklausomai nuo konteksto, gali būti teigiami arba neigiami. Pagrind-
inė informacijos žinutė: Vilnius – miestas magnetas, kuris pastoviai 
keičiasi ir kiekvienas gali būti šių pokyčių dalimi.  
Kviečiame išbandyti mąstelio suvokimą Ames kambaryje. Šis kambarys, 
pakreiptomis sienomis, lubomis ir grindimis sukuria iliuziją, tarytum tas 
pats objektas priešinguose kambario kampuose tampa labai didelis ar 
labai mažas. Tai parodos interaktyvioji – „žaidimų“ erdvė. Šalia kuriamas 
praeinamas ekspozicijos koridorius, kuriame pristatomas Vilnius. Prez-
entacijos formatas leidžia stebėtojui lengvai suvokti skirtingų temų lau-
kuose pateikiamą informaciją ir suteikia laisvę pačiam daryti išvadas. 
Parodos lankytojas būtų kviečiamas QR kodų pagalba gauti platesnę 
informaciją apie Vilnių, taip pat pasidalinti savo idėjomis.
Vilnius -  nenustojamų permainų miestas. Tapk to dalimi!
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IŠŠŪKIS - VILNIUS!
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stebėtojui lengvai suvokti skirtingų temų laukuose pateikiamą informaciją ir suteikia laisvę 
pačiam daryti išvadas. Parodos lankytojas būtų kviečiamas QR kodų pagalba gauti platesnę 
informaciją apie Vilnių, taip pat pasidalinti savo idėjomis.
Vilnius -  nenustojamų permainų miestas. Tapk to dalimi!
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for viewer as if an object, standing by the same wall is very big or very 
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illustrative play room next to a walk-thought gallery illustrating the 
matter in graphical posters. Presentation format allows the observer 
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using QR codes to reach wider information on web and/or to suggest 
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CHALLENGE - VILNIUS!

Do we always understand our surroundings? Perhaps our eyes deceive us?
Vilnius pavilion reveals the paradoxes of object perception, which can vary depending on the 
selected position of the observer. Problematic, characterizing cities are illustrated by the ex-
ample of Vilnius. Analysis of factors, that are influencing Vilnius urban structure, demonstrates 
its distinctive uniqueness. Problems of perception are presented as proof of sustainability, high-
lighting significant aspects that are depending on the context, can be positive or negative. 
The main information message: Vilnius is a magnet, which is constantly changing and every-
one can be a part of these changes.

We invite you to challenge your perception of scale in the room of Ames. The room with shifted 
walls, ceiling and floor creates an illusion for viewer as if an object, standing by the same wall is 
very big or very small in opposite corners. This space becomes a part of exhibition as illustrative 
play room next to a walk-thought gallery illustrating the matter in graphical posters. Presen-
tation format allows the observer easily comprehend the information of different topics and 
gives the freedom to make the conclusions. The visitor could be engaged by using QR codes 
to reach wider information on web and/or to suggest his own ideas.

Vilnius – a city of permanent changes. Be a part of it!
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Vilnius pavilion reveals the paradoxes of object perception, which can 
vary depending on the selected position of the observer. Problematic, 
characterizing cities are illustrated by the example of Vilnius. Analysis of 
factors, that are in�uencing Vilnius urban structure, demonstrates its 
distinctive uniqueness. Problems of perception are presented as proof 
of sustainability, highlighting signi�cant aspects that are depending on 
the context, can be positive or negative. The main information mes-
sage: Vilnius is a magnet, which is constantly changing and everyone 
can be a part of these changes.
We invite you to challenge your perception of scale in the room of 
Ames. The room with shifted walls, ceiling and �oor creates an illusion 
for viewer as if an object, standing by the same wall is very big or very 
small in opposite corners. This space becomes a part of exhibition as 
illustrative play room next to a walk-thought gallery illustrating the 
matter in graphical posters. Presentation format allows the observer 
easily comprehend the information of di�erent topics and gives the 
freedom to make the conclusions. The visitor could be engaged by 
using QR codes to reach wider information on web and/or to suggest 
his own ideas.
Vilnius – a city of permanent changes. Be a part of it!

IŠŠŪKIS - VILNIUS!
Ar mes visuomet suvokiame mus supančią aplinką? Gal akys mus 
apgauna?
Vilniaus miesto paviljonas atskleidžia objekto stebėjimo paradoksus, 
kurie gali keistis priklausomai nuo stebėtojo pasirenkamos pozicijos. 
Miestams būdinga problematika iliustruojama Vilniaus pavyzdžiu. 
Analizuojami Vilniaus urbanistinę struktūrą įtakojantys veiksniai, 
demonstruojamas savitas išskirtinumas. Problematikos suvokimas 
pateikiamas kaip tvarumo įrodymas, pabrėžiami svarbūs aspektai, kurie 
priklausomai nuo konteksto, gali būti teigiami arba neigiami. Pagrind-
inė informacijos žinutė: Vilnius – miestas magnetas, kuris pastoviai 
keičiasi ir kiekvienas gali būti šių pokyčių dalimi.  
Kviečiame išbandyti mąstelio suvokimą Ames kambaryje. Šis kambarys, 
pakreiptomis sienomis, lubomis ir grindimis sukuria iliuziją, tarytum tas 
pats objektas priešinguose kambario kampuose tampa labai didelis ar 
labai mažas. Tai parodos interaktyvioji – „žaidimų“ erdvė. Šalia kuriamas 
praeinamas ekspozicijos koridorius, kuriame pristatomas Vilnius. Prez-
entacijos formatas leidžia stebėtojui lengvai suvokti skirtingų temų lau-
kuose pateikiamą informaciją ir suteikia laisvę pačiam daryti išvadas. 
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informaciją apie Vilnių, taip pat pasidalinti savo idėjomis.
Vilnius -  nenustojamų permainų miestas. Tapk to dalimi!
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PREZENTACIJOS KONCEPCIJA

Prezentacija skaidoma į 8 (ar 10) dalių. 
- Įvadinė dalis – preambulė –  demonstruoja ir paaiškina paviljono idėjos ir eksponuojamos in-
formacijos ryšį.
- Temos – pagrindinius keliamus klausimus iliustruojančios dalys.
- Užbaigiančioji dalis – parodo Vilniaus m. geografinę vietą, bei pakviečia stebėtoją būti miesto 
pokyčių dalimi.

PRESENTATIONS CONCEPT

The presentation is divided into 8 (or 10) parts.
- Introduction - preamble - demonstrates and explains the link of the concepts and exhibited 
information.
- Topics - key questions raised by illustrating parts.
- Conclusion - shows Vilnius geographical location, and invites the visitor to be a part of the 
city changes.
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TEMOS / THEMES

GEOGRAFIJA. Statistiškai - didelis. 

Statistiniam europiečiui Vilnius vis dar yra negirdėtas žodis. Pasak Wiki – Vilnius net 4 kartus 
didesnis už Paryžių, daugiau nei 4 kartus didesnis už Kopenhagą, 2 kartus didesnis už Stokholmą 
ir t.t. Ne, Vilnius nėra nežinomas metropolis Europos centre! Ir nors Wiki nurodo tik administracinį 
plotą, visgi šis dydis rodo ir skirtumų mastą. Gal tai problemų dydis? O gal tai  - potencialas? 
Priklauso nuo stebėtojo. 

Klausimas stebėtojui: kokios netradicinės priemonės padėtų skleisti žinią apie Vilnių?

GEOGRAPHIC. Statistics: it’s big. 

Vilnius for statistical Europeans is still unheard.
According to Wiki – Vilnius is 4 times bigger than Paris, more than 4 times bigger than Copenha-
gen, 2 times bigger than Stockholm, etc. No, Vilnius is not an unknown metropolis in the center 
of Europe! And although Wiki refers only to the administrative area of the city, this size shows 
the extent of differences. Maybe it is the size of the problems? Or maybe it is a potential? It 
always depends on the observer.

Question for observer: what unconventional tools would help to spread the message about 
Vilnius?
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POPULIACIJA. Skaičiais. 

Visoje niūriai nuteikiančioje UN Habitat ir Eurostat statistikoje, apimančioje populiaciją Rytų Eu-
ropos miestuose, Vilnius demonstruoja realų augimą. Kai kas sako, jog tai tik trumpalaikė ten-
dencija. Bet galima sakyti ir tai, kad tai istorinė galimybė virsti metropoliu, regiono kultūros ir ver-
slo centru. O išnaudojant atsiveriančias galimybes ir dar labiau padidinti miesto patrauklumą. 
Vilnius yra miestas. Tuo viskas ir pasakyta. 

Klausimas stebėtojui: ko reikia, kad apsvarstytumėte galimybę reziduoti Vilniuje?

POPULATION. In numbers. 

Throughout the grim UN- Habitat and the Eurostat statistics, covering the population of Eastern 
European cities, Vilnius demonstrates real growth. Some say that it is only a short-term trend. 
But you could say that it is a historic opportunity to become a metropolis, the center of region’s 
culture and business and by exploiting opportunities to further enhance the attractiveness of 
the city. Vilnius is the city. And that says all.

Question for observer: what does it take to consider an opportunity to reside in Vilnius?
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MIESTOVAIZDIS. Baimė ar gerovė. 

Vilnius ypatingas savo gamtine situacija, kalvų šlaitai ir atsiveriančios panoramos visuomet 
buvo suvokiami kaip ypatingą vertę turintis miestovaizdis. Prieš 15 metų dideles diskusijas vi-
suomenei sukėlė pastato atsiradimas vienoje iš panoramų. Laikas įrodė, kad miesto vystymosi 
ir vertingos aplinkos harmonija yra ne statiškume, bet besikeičiančiame miestovaizdyje. Atskiri 
objektai yra ne ikonos, o apžvelgiamų miesto panoramų dalys, savaip dalyvaujantys bendroje 
urbanistinėje kompozicijoje. Miestas keičiasi, o pokyčiuose yra ir pagarba gamtinei aplinkai, ir 
unikalaus senamiesčio saugojimas ir atsirandanti naujos kokybės architektūra. Auganti vertė 
nugalėjo nepagrįstą baimę.

Klausimas stebėtojui: Jums patinka statiškas ar dinamiškas miestas?

CITYSCAPE . Fear Vs. Welfare.

Vilnius has a particular natural situation: hills, slopes and opening panoramas have always 
been thought of as a special value to a cityscape. 15 years ago, the emergence of a building 
in one of the panorama led to considerable public debate. Time has proven that urban de-
velopment and valuable environmental harmony lies not in static, but in changing cityscapes. 
The individual objects are not the icons, but visible parts of city panoramas, in their own way 
participating in an overall urban composition. City is changing, and those changes consist of 
respect for the natural environment, protection of unique Old Town and emerging new quality 
of contemporary architecture. The growing value has defeated the unfounded fear.

Question for observer: do you prefer static or dynamic city?
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INFRASTRUKTŪRA. Modernistinė bet ne moderni. 

50 sovietinės okupacijos metų nesuteikė šansų Vilniuje išvystyti modernios Europinio lygio infra-
struktūros. Kartais atrodo, jog miesto infrastruktūra yra nešiuolaikiška ir gali atrodyti, jog tobulai 
viską sutvarkyti ir įrengti alternatyvias visuomenines transporto priemones užims dekadas. Tači-
au nėra neišsprendžiamų problemų ir šiandien Vilniuje, vietoje begalinių kelionių mieste, viską 
galima atlikti namuose, arba parke, arba kavinėje. Mobile Network 36,43 Mbps and counting. 
Taip! Tai Vilnius. Fizinės kelionės šiandien yra malonios ir saugios, ir būtinos tik jeigu jūs to norite, 
nežiūrint kur Jums reikia. Puikiai veikiančių bike-sharing ir car-sharing sistemų net neminim, nes 
jūs norėtumėte sužinoti apie tramvajų. Taip! Vilniuje ateityje bus tramvajus, bet teleportacija 
Vilniuje, matyt, bus anksčiau.
 
Klausimas stebėjojui: ką dar nuveiktumėte mieste, kuriame e-paslaugos ir sparčiausias mobilus 
internetas leidžia Jums sutaupyti 1/2 Jūsų laiko?

INFRASTRUCTURE. Modernistic but not modern.
 
50 years of Soviet occupation did not give a chance for Vilnius to develop a modern Europe-
an-level infrastructure. Sometimes it seems that the city’s infrastructure is outdated and it would 
take decades to have everything equipped with alternative public transportation. However, 
there are no unsolvable problems. Today in Vilnius, instead of endless trips in the city, every-
thing can be done at home or in the park, or coffee shop. Mobile Network of 36.43 Mbps and 
counting. Yes! This is Vilnius. Physical travels today are pleasant and safe, and necessary only if 
you want, regardless of where you need to go. We don’t even mention splendid bike-sharing 
and car-sharing systems, because you want to know about the tram. Yes! Vilnius will have a 
tram in future, but teleportation in Vilnius, apparently, will come sooner.

Question for observer: what else would you do in the city, where e-services and the fastest 
mobile internet let you save 1/2 of your time?
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GAMTA. Vaizdinga ar paralyžuojanti? 

Vienas šauniausių Vilniaus paradoksų – 40% miesto sudaro gamtinės teritorijos. Vilnius, kaip joks 
kitas miestas, nepaleidžia savo rezidentų iš gamtos apsupties. Nuo skverų ir parkų miesto centre 
iki laukinio miško tarp gyvenamųjų rajonų. Visa gamta yra saugoma griežtų įsakymų. Sakote, 
jog tai trukdo plėtrai? Ne, tai padeda išlaikyti miesto gamtoje įvaizdį ir sukurti neįtikėtinai aukštą 
vertę. Kiekvieną rytą galite laisvai rinktis ką avėti, tinka net guminiai batai, nes jus nuo laukinės 
gamtos skiria vos keletas minučių. 

Klausimas stebėtojui: kada paskutinį kartą į ofisą nešėtės meškerę?

NATURE . Picturesque or paralyzing? 

One of the coolest paradoxes in Vilnius - 40 % of the area consists of natural territories. Vilnius, 
like no other city, does not push its residents out of nature. From the squares and parks in the 
city center to the wild forest in between residential neighborhoods – we have it all! All nature 
is protected by strict laws. Would you say that it hinders development? No, it helps to keep the 
image of the city in nature and create an incredibly high value. Every morning you are free to 
choose what to wear, even for rubber boots, because to reach the wildlife you would spend 
only a few minutes.

Question for observer: when was the last time you took the fishing rod to the office?
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GYVENAMOJI ERDVĖ. Barokas prieš sovietinius daugiabučius. 

Vilniuje, neįmanoma nepastebėti dviejų dalykų – unikalaus senamiesčio ir sovietinio periodo 
gyvenamųjų rajonų. Miesto centras unikalus, žavus ir nepakartojamas. Kaip dėl sovietinio pali-
kimo? Oficialiais duomenimis ~ 60% miesto gyventojų gyvena sovietinio tipo būstuose. Tačiau 
jaunesniosios kartos atmetė šį gyvenimo standartą ir rinkosi įvairias alternatyvas. Ir šiuo metu 
nėra pasaulyje tokio kito miesto, kuris turėtų tiek perspektyviai regeneruojamos teritorijos greta 
miesto centro. 

Klausimas stebėtojui: ar norėtum gyventi 15 minučių pėsčiomis nuo miesto centro?

LIVING SPACE. Baroque Vs. commie -block. 

In Vilnius, it is impossible to overlook two things - the unique old town and residential areas of 
the Soviet period. City center is unique, charming and inimitable. What about Soviet legacy? 
According to official figures about 60 % of the urban population lives in commie-blocks. How-
ever, the younger generation rejected this standard of living and chose alternatives. And cur-
rently there is no other city in the world, which would have so many recovered areas adjacent 
to the city center.

Question for observer: would you like to live in a 15-minute walk from the city center?
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MIESTO MĄSTELIS. Aukštas prieš žemą.

Vilnius – tai miestas, kuriame susiduria modernaus miesto koncepcija su istoriniu paveldu. Nu-
osaikų derėjimą vietomis keičia drąstiškas mastelių disonansas. Naujosios architektūros archi-
pelagai formuoja savitą miestovaizdį, o senosios urbanistinės struktūros įgauna naują kokybę 
jas integruojant į miesto atnaujinimo procesus. Miestų vilų arealai tampa medinės architektūros 
arealais – prestižiniais gyvybingais rajonais su maksimaliai išsaugotais vertingaisiais bruožais. Tai 
lėtas ir socialiai jautrus procesas, tačiau jis sėkmingas! Jeigu turite aistrą fotografuoti architek-
tūrinius disonansus – paskubėkite.

Klausimas stebėtojui: gal tokie disonansai žavūs ir juos traktuoti kaip vertybę? 

CITY SCALE. Tall Vs. small. 

Vilnius - a city, where modern urban design faces historical heritage. In places, moderate con-
sistency drastically changes to scales dissonance. Contemporary architectural archipelagos 
form the unique cityscape. Old urban structure takes on a new quality by being integrated 
into the urban renewal process. Urban habitats are becoming a colony of wooden architec-
ture habitats - prestigious lively areas with maximum preserved valuable traits. It is a slow and 
socially sensitive process, but successful one! If you have a passion for photographing archi-
tectural dissonances - hurry up.

Question for observer: perhaps such dissonances are charming and we should treat them as 
a value?
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GYVENIMO KOKYBĖ. Priemiesčiai prieš rajonus. 
Miesto tikslas yra sudaryti galimybę rinktis gyvenamosios aplinkos kokybę pagal poreikius. Nuo 
miestiškos dinamikos iki suburbijos tylumos, nuo tankiai apgyvendintų komunų iki pavienių sta-
tinių gamtinėje aplinkoje – Vilniuje viskas įmanoma. Kiekvienas gali rinktis, nežiūrint ekonominio 
pajėgumo ar socialinio statuso. Čia nėra masinės gyvenamųjų teritorijų socialinės segregacijos. 
Renkiesi urban gyvenimo režimą? Puiku, tu mėgaujiesi pilna socialine infrastruktūra ir miesto 
gyvenimu tik išėjus pro duris, kartu su savo kaimynais – jauna šeima, universiteto profesoriumi, 
biuro tarnautoju ir studentais! Renkiesi ramesnį gyvenimo režimą? Puiku, tu mėgaujiesi gamtos 
apsuptimi ir miesto infrastruktūra patekimui į reikiamas vietas, kartu su savo kaimynais – jau-
na šeima, universiteto profesoriumi, biuro tarnautoju ir studentais! Matai skirtumų? Rinktis gali 
pats. Tačiau verta pažymėti- Vilnius dėl savo nekompaktiškumo ir miestelėnų noro gyventi prie-
miesčiuose gamtos apsuptyje susiduria su transporto kamščių problema bei didelėmis išlaid-
omis infrastruktūrai.
Klausimas stebėtojui: kokia gyvenamoji aplinka labiau patiktų Jums?

LIVING QUALITY. Outskirts vs. residential districts. 
The goal for a city is to make a possibility to choose the quality of the living environment ac-
cording to everyone needs. From the urban dynamics to silence of suburbs, from densely 
populated communes to individual structures in the natural environment - anything is possi-
ble in Vilnius. Anyone can choose, regardless of economic capacity or social status. There 
are no mass residential areas of social segregation. Do you choose the mode of urban life? 
Great, you are enjoying full social infrastructure and city life just out your door, together with 
your neighbors - a young family, a university professor, an office worker and a student! Do you 
choose a quieter life mode? Great, you are enjoying natural surroundings and infrastructure 
of the city to reach the right place, together with your neighbors - a young family, a university 
professor, an office workers and a student! Do you see the difference?  You can choose your-
self. Although it is worth mentioning - Vilnius due to its uncompact density and people desire 
to live in the suburbs surrounded by nature faces with traffic jam problem and high costs for 
infrastructure.
Question for observer: what  living environment do you prefer?
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PAVILJONO STRUKTŪRA / STRUCTURE OF THE PAVILION

Paviljono pastatymui siūlome naudoti paprastas 
ir nebrangias medžiagas, o statybos tipui - suren-
kamų karkasinių namų principą. Iš medžio tąšų 
ir faneros suręstus elementus galima pagaminti 
Lietuvoje ir nugabenus į vietą surinkti. Maksimalus 
elemento gabaritas: 5 x 3.6m. Vidiniam apšviet-
imui siūlome naudoti į lubas įleidžiamus šviestuvus 
su kraipomis galvutėmis. Ekspozijos plokštumoje 
(faneros plokštėje)  siūlome informaciją išfrezuo-
ti kiaurai, o nuotraukas atspausinti ir priklijuoti. Už 
faneros įrengus led apšvietimą, ekspo siena švi-
estų per grafiką. 
Paviljono projekto kaina (pagal Techninės 
užduoties biudžeto sudėtį) : apie 25 000 eur.

To build pavilion we suggest using simple and in-
expensive materials. For the construction will be 
used prefabricated frame houses principle. Bars 
made of wood and plywood elements will be 
produced in Lithuania and brought to a place to 
gather. Maximum element dimensions: 5 x 3.6m. 
The inner light with a rotating element will be re-
cessed in the ceiling. The expo material is ment 
to be milled in the plywood panels, the pictures- 
printed out and glued. The hidden LED light be-
hind the panels should bold out the graphics.
The estimated pavilion cost ( by technical proj-
ects’ budget composition): 25 000 eur
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CHALLENGE - VILNIUS!
Do we always understand our surroundings? Perhaps our eyes deceive 
us?
Vilnius pavilion reveals the paradoxes of object perception, which can 
vary depending on the selected position of the observer. Problematic, 
characterizing cities are illustrated by the example of Vilnius. Analysis of 
factors, that are in�uencing Vilnius urban structure, demonstrates its 
distinctive uniqueness. Problems of perception are presented as proof 
of sustainability, highlighting signi�cant aspects that are depending on 
the context, can be positive or negative. The main information mes-
sage: Vilnius is a magnet, which is constantly changing and everyone 
can be a part of these changes.
We invite you to challenge your perception of scale in the room of 
Ames. The room with shifted walls, ceiling and �oor creates an illusion 
for viewer as if an object, standing by the same wall is very big or very 
small in opposite corners. This space becomes a part of exhibition as 
illustrative play room next to a walk-thought gallery illustrating the 
matter in graphical posters. Presentation format allows the observer 
easily comprehend the information of di�erent topics and gives the 
freedom to make the conclusions. The visitor could be engaged by 
using QR codes to reach wider information on web and/or to suggest 
his own ideas.
Vilnius – a city of permanent changes. Be a part of it!

IŠŠŪKIS - VILNIUS!
Ar mes visuomet suvokiame mus supančią aplinką? Gal akys mus 
apgauna?
Vilniaus miesto paviljonas atskleidžia objekto stebėjimo paradoksus, 
kurie gali keistis priklausomai nuo stebėtojo pasirenkamos pozicijos. 
Miestams būdinga problematika iliustruojama Vilniaus pavyzdžiu. 
Analizuojami Vilniaus urbanistinę struktūrą įtakojantys veiksniai, 
demonstruojamas savitas išskirtinumas. Problematikos suvokimas 
pateikiamas kaip tvarumo įrodymas, pabrėžiami svarbūs aspektai, kurie 
priklausomai nuo konteksto, gali būti teigiami arba neigiami. Pagrind-
inė informacijos žinutė: Vilnius – miestas magnetas, kuris pastoviai 
keičiasi ir kiekvienas gali būti šių pokyčių dalimi.  
Kviečiame išbandyti mąstelio suvokimą Ames kambaryje. Šis kambarys, 
pakreiptomis sienomis, lubomis ir grindimis sukuria iliuziją, tarytum tas 
pats objektas priešinguose kambario kampuose tampa labai didelis ar 
labai mažas. Tai parodos interaktyvioji – „žaidimų“ erdvė. Šalia kuriamas 
praeinamas ekspozicijos koridorius, kuriame pristatomas Vilnius. Prez-
entacijos formatas leidžia stebėtojui lengvai suvokti skirtingų temų lau-
kuose pateikiamą informaciją ir suteikia laisvę pačiam daryti išvadas. 
Parodos lankytojas būtų kviečiamas QR kodų pagalba gauti platesnę 
informaciją apie Vilnių, taip pat pasidalinti savo idėjomis.
Vilnius -  nenustojamų permainų miestas. Tapk to dalimi!


