
NAUJAS VILNIAUS AUKŠTAMIESČIO SAPNAS  
Labai reikia dramblio... 
[Š. Kiaunė, A. Kiaunienė, J. Tutlytė, T. Petreikis + video menininkas M. Skerys] 
 
 
Objektas Trys kvartalai aukštutinėje Vilniaus naujamiesčio dalyje, ribojama Švitrigailos, Panerių, T. 
Ševčenkos ir Vytenio gatvių. 
 
Užduotis. Drąsi ir savita teritorijos plėtros vizija. 
 
Teritorijos problemų kirčiai Vyraujantis urbanistinis chaosas ir netvarka. Konversinė jovalynė. 
Funkcinis atsitiktinumas. Apsunkinta eismo ir pėsčiųjų cirkuliacija. Nepakankamas užstatymo 
intensyvumas.  Nesisteminga žaluma. Suskaidyta priklausomybė (didelis skaičius savininkų) ir 
interesų gausa. Nediferencijuotas kvartalų charakteris – grėsmė dubliuoti kitus kūrybinius kvartalus. 
Autentiškumo stoka.   
 
Akivaizdūs privalumai Ryšys ir artumas su miesto centru, senamiesčiu. Galimybė gyventi centrinėje 
miesto dalyje kur kas palankesnėmis sąlygomis. Išplėtota susisiekimo struktūra. Raiškus 
architektūrinio, istorinio palikimo charakteris (buvusių pramonės vienetų tiek prieškariu, tiek 
sovietmečiu gausa; priemiesčio savaiminės plėtros (daržai) atmintis). Savitas teritorijos “garsas”, 
skilndantis į aplinką nuo tam tikrų taškų. Dalies bendruomenės aktyvumas, 
savitas/intriguojantis/išpuoselėtas požiūris į pasaulį, talentų sambūvio vieta. 
  
Pozicija ir vertybės Problemų mastai diktuoja jų sprendimo ir sprendinių dydžius bei apimtis 
(dramblys).  Plėtros strategijoje atsiremiama į kūrybinių miestų plėtros teorijas bei praktikas.  Šiuo 
požiūriu ypatingas dėmesys yra teikiamas vertybinės grandinės: kūryba-gamyba-sklaida-vartojimas 
užtikrinimui. Dėmesio centre – vidinė kvartalų drama, kurios šerdis – socialinis branduolys, socialinė 
interakcija, kooperacija ir klasterizacija bei daugialypė, netipiška, netradicinė funkcinė programa. 
 
Idėja Trijų kvartalų teritorija nėra traktuojama ne kaip nedalomas vienetas. Priešingai – atsisakoma 
kurti dirbtinius jų tarpusavio ryšius.  Kiekvieno kvartalo sėkmė priklauso nuo jų charakterio 
specifiškumo, veido bruožų savitumo, asmeninukės (selfie) unikalumo. Tikslas – surasti, užčiuopti ir 
suformuoti/užprogramuoti elementus, traukos, gravitacinius centrus, galinčius švyturiuoti, kurti 
švyturiavimo efektus. Idėjinė programa užkoduota kiekvieno kvartalo pavadinime: 
 
Kvartalas Kūrybos (ir) pramonės platforma. Akcentas – jungtis su istorine atmintimi su dabarties 
realybe į naują ateitį per pramonės idėją. Istorinės atminties išlaikymas ir esamos pramonės 
perdirbimas (remake, recycle) formuojant naują – su kūrybos ir meno lauku susietos industrijos – t.y. 
kūrybos gamybą (smART?) ir manufaktūrą. Esama situacija diktuoja poreikį savininkams kooperuotis, 
klasterizuotis, kviesti naujus stambius investuotojus ir formuoti naują daugiasluoksnę struktūrą, 
apjungiančią pačias įvairiausias kūrybos industrijos veiklas.   
 
Kvartalas Aukštamiesčio kiemas. Istorinė amatų atmintis ir esamos atviros erdvės dikuoja poreikį 
nuosaikiai, “pasyviai” statybai – paliekama atvira (vieša) erdvė kaip klausimas ir pasiūlymas meninei 
ir/ar ūkiniai invazijai. Formuojami parkas/sodas ir kiemas/daržas, apsijungiantys per aktyvuotą mainų-
amatų gatvelę. 
 
Kvartalas Kultūrų laboratorija Esamas ir juntamas kvartalo energetinis užtaisas, “elektra” - sukuria 
prielaidas galimai eksperimentiniam įvairių kultūrų kaip tautos ir kaip požiūrio į pasaulį bruzdesiui 
palaikyti ir plėtotis.  Statomos naujos struktūros, performuojama esama infrastruktūra, akcentuojama 
pėsčiųjų arterija su įvairių paslaugų/pasiūlų sustojimais. Dėmesys rekonstruotam objektui, virstančiam 
į polifunkcinį, multikultūrinį objektą su užuomina į pasaulio turgų ir pavadinimu su užgaida: “Siri(jos) 
turgus”. 



Prierašai prie brėžinių: 
 
Architektūrinio dramblio statybos 
Griaunami nevertingi statiniai. Formuojama stambi struktūra – gravitacinė platforma. Po ja numatyti 
parkingai. Antrame aukšte klojamas komunikacinis tinklas – vienu metu skiriantis ir apjungiantis zonas. 
Ryšiui su miestu sukurti, akcentuojama pagrindinė pėsčiųjų jungtis su Švitrigailos gatve.  
 
Laisvė neužstatytai erdvei 
Pertvarkoma pietrytinė kvartalo dalis. Siūloma saugoti esamą urbanistinę struktūrą, turinčią istorinę 
vertę. Naujos struktūros kuriamos tik esamose. Nauja statyba nenumatyta. Akcentas – aktyvuota 
pėsčiųjų gatvelė. Vienoje jos pusėje – renovuotos istorinės struktūros ir sutvarkyti kiemai. Kitoje – 
parkas kaip atviras klausimas ir pasiūlymas meninei invazijai. 
 
Naujos struktūros ir zonos 
Kvartalo pertvarkymas atsiremia į erdvinių kliuvinių griovimą ir naują statybą.  Jo viduje siūloma 
rekonstruoti gamyklinį statinį, jį transformuojant į polifunkcinį objektą.  Formuojamos eismo arterijos, 
parkingai.  Aktyvuota pėsčiųjų arterija padeda apvaldyti vyraujantį urbanistinį chaosą, jį sudalinant į 
aiškias, nesusipriešinančias funkcines zonas. 
 
Tekstas po kvartalų schemomis: 
 

1. Kvartalas – Kūrybos (ir) pramonės platforma 

Architektūrinio dramblio statybos 
Griaunami nevertingi statiniai. Formuojama stambi struktūra – gravitacinė platforma. Po ja numatyti 
parkingai. Antrame aukšte klojamas komunikacinis tinklas – vienu metu skiriantis ir apjungiantis 
zonas. Ryšiui su miestu sukurti, akcentuojama pagrindinė pėsčiųjų jungtis su Švitrigailos gatve. 
 
2. Kvartalas – Aukštamiesčio kiemas 

Laisvė neužstatytai erdvei 
Pertvarkoma pietrytinė kvartalo dalis. Siūloma saugoti esamą urbanistinę struktūrą, turinčią istorinę 
vertę. Naujos struktūros kuriamos tik esamose. Nauja statyba nenumatyta, išskyrus palei 
Naugarduko g. Akcentas – aktyvuota pėsčiųjų gatvelė. Vienoje jos pusėje – renovuotos istorinės 
struktūros ir sutvarkyti kiemai. Kitoje – parkas kaip atviras klausimas ir pasiūlymas meninei 
invazijai. 
 
3 kvartalas - Kultūrų laboratorijos 
 
Naujos struktūros ir zonos 
Kvartalo pertvarkymas atsiremia į erdvinių kliuvinių griovimą ir naują statybą. Jo viduje siūloma 
rekonstruoti gamyklinį statinį, jį rekonstruojant į polifunkcinį objektą. Formuojamos eismo arterijos, 
parkingai. Aktyvuota pėsčiųjų arterija padeda apvaldyti vyraujantį urbanistinį chaosą, jį sudalinant į 
aiškias, nesusipriešinančias funkcines zonas. 
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