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VNOTHT 

Vilniaus paviljono ekspozicija pristatys svarbiausius Vilniaus miesto architektūros ir urbanistikos 
aspektus / bruožus. Šiai dienai aktualūs architektūriniai ir urbanistiniai projektai eksponuojami 
paviljono viduje. Svarbu parodyti, kad projektai kuriami mieste turinčiame gilias istorines ir kultūrines 
tradicijas. 

Vilnius galėtų būti laikomas Rytų arba Šiaurės Europos baroko sostine. Barokas – vertingiausia ir 
neatsiejama Vilniaus architektūros dalis, tampriai susijusi su tapyba, skulptūra ir kitais menais. Barokiniai 
interjerai pasižymi vidaus puošybos – stiuko figūrų ir vaizduojamų ikonografinių siužetų gausumu. 
Teatrališkai suakmenėjusios skulptūros, augalinė ornamentika, fantastinės ar alegorinės figūros kuria 
išskirtinį Vilnietiškos barokinės epochos stilių. 

Vilniaus paviljono idėja moderniame kontekste pristatyti vertingiausius Vilniaus architektūros 
aspektus, naujai interpretuoti visuotinai pripažintas vertybes – atgaivinti suakmenėjusias skulptūras. Šiuo 
tikslu naudojama animacija. Spartus kintančių skulptūrų modelių vaizdo epizodų rodymas sukurs 
judėjimo iliuziją. Optinė judėjimo iliuzija bus sukuriama dėl vaizdo užsitęsimo, ir gali būti kuriama ir 
vaizduojama daugybe metodų. Vilniaus paviljonui sukurtas metodas - Thauma tropas, Išvertus iš graikų 
kalbos thauma reiškia „nuostabus“, „stebuklingas“, o trope – tai kas sukasi, tai dalinai atitinka 3D 
zoetropo veikimo principą (https://www.youtube.com/watch?v=3-rPn0a56WE 
https://en.wikipedia.org/wiki/Zoetrope). Suksis svarbiausia paviljono dalis – kupolas. Kupolas iš 
vidaus bus dekoruotas barokinėmis figūromis, kurios turi simbolinį ryšį su Vilniumi - Šv. Kristoforas, 
vaizduojamas miesto herbe, skulptūros iš Petro ir Povilo bažnyčios ir kt.). Atgijusios barokinės figūros 
tai inovacija - XXI a. iššūkis miestui naujai pažvelgti į vertingiausias miesto istorinius ir kultūrinius 
simbolius. 

Pats paviljonas gaminamas iš laikinų, nuomojamu, surenkamų konstrukcijų – fasadinių pastolių. 
Sienos dengtos apsaugine pastolių medžiaga (tinkliukas, matinė plėvelė). Tai simbolizuoja daugybę 
naujų architektūrinių kūrinių šiuo metu realizuojamų mieste. Asketiška išorė ir turtingas vidus būdinga 
daugeliui žymių Vilniaus pastatų (Petro ir Povilo bažnyčia ir kt.). Kuklūs fasadai sudaro kontrastą 
turtingam interjerui, tai sustiprina netikėtumo efektą. Tuo pat metu, tai puikiai atliepia pagrindinius 
užduoties punktus, kad „...Paviljonas turi būti sukurtas iš lengvai sumontuojamų ir transportuojamų 
elementų, konstrukcijų. Pageidautina, kad paviljonas būtų pagamintas iš perdirbamų medžiagų 
(elementų). Paviljono elementai turi būti pagaminami kitur, nei ekspozicijos vieta, ir atvežami į Mound 
kvartalą tik sumontavimui. Viena paviljono kraštinė numatoma kaip uždara plokštuma“. 

Vakare paviljonas atrodys tarsi didelis šviestuvas. Skirtingai apšviečiant bus galima sukurti įvairias 
nuotaikas ir scenarijus: apšviečiant tik kupolą – paviljonas atrodys skaidrus, išryškės pagrindinė jo idėja; 
apšviečiant paviljono sienas - jos taps matinės, matysis žmonių siluetai.  

Paviljono ekspozicija (brėžiniai, nuotraukos) kabinama ant vidinių sienų, maketai bus 
eksponuojami paviljono sienose. Ribotam žmonių skaičiui bus galimybė užlipti iki pat paviljono viršaus. 
Judėjimas vyktų viena kryptimi, lygiagrečiais vienas virš kito įrengtais laiptais. 

Paviljono ekspoziciją gali papildyti kita medžiaga – informaciniai lankstinukai su senosios 
animacijos efektais: diskas arba kortelė, ant kurios abiejų pusių nupiešta po atskirą paveikslėlį. Diską 
sukant - paveikslėliai susijungia. Jei vienoje pusėje buvo nupieštas paukštis, o kitoje tuščias narvelis, tai 
pasukus diską, matome paukštį narvelyje. Užrašų knygutės, kurių puslapius greit verčiant matosi 
judėjimas, kiti optiniai žaisliukai USB, suvenyrai ir panašiai. Piešinukų tematika apie Vilnių ir 
architektūrą. 

Paviljone vienas arba du gidai, paaiškintų paviljono idėją, papasakotų apie Vilnių, atkreiptų dėmesį 
į simbolines figūrų reikšmes, parodytų architektūrinius projektus. 

Preliminarus biudžetas (pastolių nuoma, kupolo projektavimas ir gamyba, montavimas, kitos 
išlaidos) 30 tūkstančių eurų.  
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Vilnius pavilion will present major aspects of Vilnius architecture and urban design. Current 
architectural and urban projects will be exhibited inside the pavilion. It is important to present that such 
projects origin from the city having deep historical and cultural traditions. 

Vilnius can be perceived as Baroque capital of East-Northern Europe. Baroque, the most 
valuable and integral part of the architecture of Vilnius city, is closely related to painting, sculpture and 
other arts. Baroque interiors are characterized by internal decoration - stucco figures depicting 
iconographic scenes and abundance. Theatrically fossils sculpture, plant ornamentation, fantastic or 
allegorical figures which exclusively are based in Vilnius Baroque style. 

The idea of Vilnius pavilion is: in a modern context present the most valuable aspects of Vilnius 
architecture, the new interpretation of universally recognized values - to revive the petrified sculptures. 
Animations are used for this purpose. Fast-changing sculpture models video episodes topic will create 
the illusion of movement. Optical illusion of movement is created on the persistence of the image, and 
can be created and portrayed in a number of methods. Vilnius pavilion developed method - Thauma 
trope, Translated from the Greek thauma means “amazing”, “miraculous” and Trope - what is turning, it 
is partly in line with the principle of operation of the 3D zoetrope (https://www.youtube.com/watch?v 
= 3-rPn0a56WE https://en.wikipedia.org/wiki/Zoetrope). The dome is the most important part of the 
pavilion, it will spin. The dome will be internally decorated with Baroque figures, which have a 
symbolic link with Vilnius - St. Christopher depicts the city's coat of arms, statues of St. Peter and Paul 
church, etc.). Baroque figures will “revive”. This is an innovation of the twenty-first century and a 
challenge to the city to look at the valuable historical and cultural symbols. 

Pavilion will be made of temporary, leased, prefabricated structures - façade scaffolding. The 
walls are covered with protective scaffolding material (net, matte film). It symbolizes a host of new 
architectural works currently constructing in the city. Austere exterior and rich interior is typical as of 
many famous buildings in Vilnius (St. Peter and Paul’s Church, etc.). Modest facade contrasts with the 
rich interior, which reinforces the effect of surprise. At the same time, it fully responds to the main 
points of the task that " The pavilion is to be created from easily assembled and transported elements 
of constructions. It is desirable that the pavilion is made of recyclable materials (components). Pavilion 
elements must be produced elsewhere than the place of exposure, and arrive at the Mound block 
installation only. One side of the pavilion is planned as a closed plane. 

In the evening, the pavilion will look like a big light fixture. Illumination will be possible to create 
a variety of moods and scenarios: illuminated dome only - pavilion will look clear, it will highlight the 
main idea; illuminated pavilion walls - they become opaque, one will see people silhouettes. 

Pavilion exhibition (drawings, photos) is hung on the interior walls; models will be exhibited in 
the pavilion walls. A limited number of people will be able to climb up to the top of the pavilion. The 
movement takes place in one direction, parallel to the one above the other installed upstairs. 

Pavilion exposure can complement other materials - leaflets with the old animation effects: drive 
or card on which both sides painted a separate image. If one side has been painted bird, and another 
blank cell, then turning the drive, see the bird cage. Notebooks, which pages can be seen as quickly 
translating movement, other optical toys, USB, souvenirs and the like. Theme of the drawings will be 
Vilnius and architecture. 

Two guides will explain the idea of pavilion, tell about Vilnius, draw attention to the symbolic 
figures of the values presented in the architectural projects. 

Preliminary budget (renting of scaffolds, dome design and manufacture, installation and other 
costs) is 30 thousand euros. 
 


