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XXI amžiuje kūrybingiems žmonėms tampant
pagrindiniu ekonominiu ištekliu, kova dėl talentų
įgauna naują pagreitį. Panevėžys - sovietmečiu
suklestėjęs pramoninis miestas, iki šiol bandantis atsikratyti 90-aisiais nusikalstamumu pagarsėjusio nesaugaus miesto stereotipo, siekia tapti
patraukliu, šiuolaikišku ir konkurencingu šioje kovoje. Viena pagrindinių talentų vešėjimo sąlygų
– išsilavinusi visuomenė. SEMC turėtų būti ne tik
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vizualus naujosios eros simbolis, bet ir tapti pačiu
aktyviausiu visuomenės švietimo įrankiu, sutelkiančiu bendruomenę ir užkrečiančiu miestą kultūra. Reiškiniu, kuris prilygtų ar net pranoktų Miltinio teatro klestėjimo laikus, įkvėptų ir generuotų
kūrybišką visuomenę, viliotų jaunus žmones pasilikti ar išvykusius grįžti. Viso to fone itin simbolišku
tampa pasirinkimas dedikuoti muziejų pasaulinio
garso išeiviui panevėžiečiui Stasiui Eidrigevičiui.
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Mūsų tikslas sukurti maksimaliai atvirą aplinką
– urbanistinį audinį, kuriame interakcija su menu
būtų įtraukianti, aktyvi ir įkvepianti.
Mūsų siūlomas meno centras – tai platforma sudalinta į lygiaverčius segmentus, kurių kiekvienas
turi skirtingą temą, funkciją ar išraišką užtikrinančią tipologijų, programos ir patirčių įvairovę.
Pastato tūriai persipynę su viešom, atvirom erdvėm, sudaro bendrą tinklą – išskirtinį, intensyvų
ir daugialypį kaip ir pats Stasys pasaulį. Kuriame
interjeras ir eksterjeras yra vienas kito tęsinys ir
papildymas. Lygiai kaip naujos struktūros įsiterpdamos į nuo seno susiformavusius sluoksnius
juos įrėmina, atskleidžia ir įprasmina. Visų šių elementų suma sukuria atviro kodo sistemą, kuri ne
tik tenkina miesto ir jo gyventojų poreikius, bet ir
tampa jų kūrybos platforma, leidžiančia save keisti, pildyti ir tobulinti.
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Į vienodo dydžio bet unikalius modulius sudalinta
teritorija netenka išreikštos hierarchijos ir pilnai
atsiveria į aplinką. 360o orientuota į miestą, užtikrina patrauklumą ir ryšį iš skirtingų jo erdvių.
Esamų artefaktų, naujų tūrių ir simbolių asam-

bliažas buvusio Garso kino teatro teritorijoje tampa tarsi siurrealistiniu SEMC mini miestu – naujos architektūros ženklu - atpažįstamu ir savitu
Panevėžio miesto simboliu.

Platformos perimetras formuojamas 3 pagrindiniais
elementais – žaliuoju kalniuku šiaurinėje sklypo
dalyje, po kuriuo, nepanaikinant dabartines skvero
funkcijos, įrengiamas įvažiavimas į požeminę aikštelę; stogine pietiniame teritorijos kampe, užtikrinančia
patogią dviračių saugyklą ir Beržų amfiteatru prie
Kranto gatvės, kur miestiečiai gali rinktis spontaniškoms paskaitoms, pokalbiams ar tiesiog pailsėti medžių pavėsyje.
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Siūlomos platformos užstatymas skiria ypatingą dėmesį teritorijoje esantiems artefaktams.
Uždaros funkcijos projektuojama langeliuose
netrukdančiuose esamiems sklypo medžiams,
juos apkabindama ir įrėmindama, taip užtikrinant vietos atmosferą jau pirmaisiais atidarymo
metais. Sklypo centre, senų medžių apsuptyje
susiformuoja platformos širdis - Stebuklų Sodas
- kuriame gali vykti pagrindiniai renginiai, priešais esantis amfiteatras šiltuoju metų laiku gali
būti naudojamas parodų pristatymams, koncertams ar kinui po atviru dangumi.
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Kranto ir Respublikos gatvės jungiamos atvira ašimi – Patirčių Alėja, kurioje žengdamas iš segmento
į segmentą praeivis ar centro lankytojas patenka į
skirtingų įspūdžių ir nuotykių kelią, kur to net nejausdamas, gali būti supažindintas su meno centro veikla, menininkų kūryba ar teritorijos istorija ir yra tarsi
įtraukiamas į Stasio pasauli.

Stebuklų sodą apglėbia ir visas teritorijos
funkcijas sujungia nuo žemės pakilęs žiedas, kuris būdamas ekspozicijų erdvių dalis
yra ir takas įsiterpiantis į medžių vainikų properšas ir suteikiantis ypatingą patirtį centro
lankytojams.

Unikalūs SEMC elementai tampa centro akcentais - ikonomis, atsiveriančiais ir patraukiančiais
dėmesį iš skirtingų miesto taškų. Vienas jų - esamos Garso kino teatro laiptinės pratęsimas ir
rekonstravimas į apžvalgos bokštą, tampančiu
vertikaliu ženklu matomu iš pagrindinių viešųjų
Panevėžio erdvių ir tuo pačiu suteikiančiu galimybę miestiečiams ar lankytojams apžvelgti panoramą.
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Pastatas siekia ne tik formuoti ženklus regimus
iš miesto perspektyvų, tačiau ir įsileisti miestą į
savo vidaus erdves. Langas tarsi akis žvelgianti į
Senvagę su jos fone raudonuojančiais bažnyčios
bokštais.
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Esamas Garso kino teatro pastatas yra išsaugomas ir tampa naujojo tinklo dalimi. Su įsikertančiais specialiais elementais tūris sudalinamas į
langelius išsaugant reikšmingas jo savybes, bet
suteikiant naujos kokybės erdvę.
Vienas tokių elementų yra tūris skirtas nuolatinei
ir specialiajai Stasio Eidrigevičiaus parodai. Šis
objektas išsimuša iš racionalaus ir griežto tinklo,
pranešdamas apie ypatingą savo kaip svarbios
ekspozicijų erdvės funkciją ir tapdamas išskirtiniu
akcentu Patirčių Alėjoje, matomu nuo Kranto ir
Respublikos gatvių.
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Žaliasis Kalnelis

Interaktyvi Parodų Salė

Amfiteatras

Interaktyvi Parodų Salė

Konferencijų ir Kultūrinės
Komunikacijos Centras

Speciali Ekspozicijų Erdvė/
Parodų Pristatymų ir
Renginių Amfiteatras

Gyvenamasis Daugiabutis
Namas

Seniausias Išlikęs
Panevėžio Pastatas

Beržų Amfiteatras

Vaikų dienos centras

1 Aukšto Parodos Erdgvės
2 Aukšto Parodos Erdvės

Kūrybinės Dirbtuvės
antrame aukšte

1 Aukšto Parodos Edukacinės Erdvės
2 Aukšto Parodos Edukacinės Erdvės

Kūrybinių dirbtuvių ir
forumo recepcija

Universali Salė - Forumas

Interaktyvi specialioji
parodų erdvė

Keičiama Lietuvos ir
užsienio menininkų
parodų erdvė

Stasio Eidrigevičiaus nuolatinės
ir keičiamos parodos erdvė
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Parodos Erdvių Koncepcija
Šiuolaikinis menas paprastai eksponuojamas dviejų tipų erdvėse - taip vadinamose,
„baltose dėžėse“ (be-kontekstinėse uždarose salėse, kur pagrindinis dėmesys suteikiamas menui) arba intensyvesnėje aplinkoje,
senuose industriniuose pastatuose, kurie išlaisvina kūrėją nuo salės dydžio apribojimų
ir suteikia menui papildomo dramatizmo.
Mūsų tikslas išnaudoti Garso kino teatro suteikiamą potencialą ir sukurti rinkinį išskirtinių tipologijų bei galimybių meno kūriniams
įgauti naują vertę. Racionalios baltosios dėžės papildomos strategiškai įsiterpiančiais
erdvės momentais, kurie neišvengiamai
formuoja išskirtinę patirtį lankytojams bei įsimintinumą pačiam meno centrui.

Erdvių Lankstumas

Muziejuje taip pat sugretinamos meno eksponavimo, kūrybos ir paprastai lankytojams
uždaros erdvės. Paroda prasideda nuo koridoriaus kuriame stiklinė siena atsiveria į
archyvą, saugantį nemaža dalį nematomų
kūrynių, kartu su dirbtuvėmis, leidžiančiomis
iš arčiau pažinti meno kelią iki pateikimo žiūrovui.

Lygiai tokiu pat principu funkcijos gali būti atskirtos viena nuo kitos ir leidžia pastatą naudoti efektyviai, kai ne visos salės paruoštos
lankytojams.
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Meno centro funkcijos išdėstomos racionaliu
ir logišku principu aplink atvirą viešąją erdvę,
kuri jas pratęsia ir papildo. Parodų erdvės
lengvai transformuojamos ir apjungiamos
pritaikant įvairiems poreikiams. Varstomos
fasadų dalys leidžia atverti erdves į skverus
ir pasitelkti juos lauko ekspozicijoms.

Tvarumas ir Funkcionalumas
Mūsų pasirinktas kelias gerbti ir optimaliai išnaudoti esamą sklypo situaciją bei struktūras. Protingai naudojami resursai koncentruojami į galimybę pastatui suteikti naują kokybę jo negriaunant
ir įsisavinant visą galimą potencialą.
Garso kino teatro pagrindinės salės tūris konvertuojamas į parodų ir bendruomenei skirtas
erdves. Atskleidžiant savitą pastato sandarą,
aukšta salės erdvė pritaikoma didelių meno kūrinių eksponavimui ir/ar parodų pristatymams, o
mažesnės erdvės pritaikomos administracijai.

KISS&RIDE

-1 A PLANAS

Logistikos ir parkavimo schema 1A

Pagrindinis administracijos patekimas ir krovinių
atvežimas perkeliamas į šiaurinę sklypo pusę Topolių gatvę, taip atlaisvinant patrauklią pietinę
dalį bendruomeninei viešajai erdvei. Šiuo metu
esantis antžeminis parkingas siūlomas keisti
nedidele požemine aikštele, kuri įsiterpia į sklypą
stengdamasi nepažeisti esamų medžių šaknų.

-1 A PLANAS

SEMC turėtų tapti pavyzdiniu projektu ir diktuoti
naują gyvenimo būdą. Lengvai pasiekiama iš
centrinių miesto vietų teritorija skatina daugiau
vaikščioti pėsčiomis, važinėti dviračiu ir bendrauti. Dėl to programoje nurodomo automobilių kiekio trūkumas kompensuojamas erdvia antžemine
dviračių pastoge.

55
VIETOS

6
Požeminio Parkavimo Schema

1 A PLANAS

Etapiškumas
Mūsų siūloma atviro kodo platforma suteikia maksimalų lankstumą teritorijos raidai. Pirmu etapu
užtikrinus pagrindines pastatui funkcionuoti būtinas erdves, aplinkinė teritorija gali vystytis palaipsniui. Be didelių investicijų, erdvė prisitaiko
prie meno centro poreikių, gali tarnauti kaip laukas įvairioms instaliacijoms, plenerams, meno
centro ir panevėžiečių sukurtiems paviljonams.
Joje gali vykti įvairios meno mugės, performansai
ar koncertai.
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Platformos identitetui sustiprinti siūlome įgyvendinti pagrindinius ją ribojančius elementus - Pietinę Pastogę dviračiams ir supynėms, Beržų Amfiteatrą ir Žaliąjį Kalniuką.
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Koncepcijos Santrauka LT
XXI amžiuje kūrybingiems žmonėms tampant
pagrindiniu ekonominiu ištekliu, kova dėl talentų
įgauna naują pagreitį. Panevėžys - sovietmečiu
suklestėjęs pramoninis miestas, iki šiol bandantis atsikratyti 90-aisiais nusikalstamumu pagarsėjusio nesaugaus miesto stereotipo, siekia tapti
patraukliu, šiuolaikišku ir konkurencingu šioje kovoje. Viena pagrindinių talentų vešėjimo sąlygų
– išsilavinusi visuomenė. SEMC turėtų būti ne tik
vizualus naujosios eros simbolis, bet ir tapti pačiu
aktyviausiu visuomenės švietimo įrankiu, sutelkiančiu bendruomenę ir užkrečiančiu miestą kultūra. Reiškiniu, kuris prilygtų ar net pranoktų Miltinio teatro klestėjimo laikus, įkvėptų ir generuotų
kūrybišką visuomenę, viliotų jaunus žmones pasilikti ar išvykusius grįžti. Viso to fone itin simbolišku
tampa pasirinkimas dedikuoti muziejų pasaulinio
garso išeiviui panevėžiečiui Stasiui Eidrigevičiui.
Mūsų tikslas sukurti maksimaliai atvirą aplinką
– urbanistinį audinį, kuriame interakcija su menu
būtų įtraukianti, aktyvi ir įkvepianti.
Mūsų siūlomas meno centras – tai platforma su-

dalinta į lygiaverčius segmentus, kurių kiekvienas
turi skirtingą temą, funkciją ar išraišką užtikrinančią tipologijų, programos ir patirčių įvairovę.
Pastato tūriai persipynę su viešom, atvirom erdvėm, sudaro bendrą tinklą – išskirtinį, intensyvų
ir daugialypį kaip ir pats Stasys pasaulį. Kuriame
interjeras ir eksterjeras yra vienas kito tęsinys ir
papildymas. Lygiai kaip naujos struktūros įsiterpdamos į nuo seno susiformavusius sluoksnius
juos įrėmina, atskleidžia ir įprasmina. Visų šių elementų suma sukuria atviro kodo sistemą, kuri ne
tik tenkina miesto ir jo gyventojų poreikius, bet ir
tampa jų kūrybos platforma, leidžiančia save keisti, pildyti ir tobulinti.
Į vienodo dydžio bet unikalius modulius sudalinta
teritorija netenka išreikštos hierarchijos ir pilnai
atsiveria į aplinką. 360o orientuota į miestą, užtikrina patrauklumą ir ryšį iš skirtingų jo erdvių.
Esamų artefaktų, naujų tūrių ir simbolių asambliažas buvusio Garso kino teatro teritorijoje tampa tarsi siurrealistiniu SEMC mini miestu – naujos architektūros ženklu - atpažįstamu ir savitu
Panevėžio miesto simboliu.

Concept Summary EN

SEMC should not only be a visual symbol of this
new era but more importantly become as the most
active public education tool mobilising the community and infecting the whole city with culture.
It should become a phenomenon which would
resemble or even exceed the golden years of Miltinis theatre triumph, would inspire and generate
creative society, attract young people to stay in
the city or even the ones who departed to come
back. In the background of all this, the choice to
dedicate the New Art Centre to the globally successful emigrant artist Stasys Eidrigevičius (originally from Panevežys) gets a very symbolic significance.
In order to be able to reach the city goals we aim
to create a fully open environment - an urban fabric that ensures engaging, active and inspiring interaction with culture.

Our Art Centre is a platform split into equal modules, where each of them would carry a distinctive theme, program or architectural expression
to ensure the variety of typologies, activities and
experiences. The building volumes intertwined
with public open spaces form a common grid - an
exclusive, intense and manifold as Stasys himself alternative world. A place where exterior and
interior are the extension of and complement to
one another. The new structures get embedded
into the previously formed layers of the territory to frame, expose and give new meaning to it.
The collection of all these elements form an open
source system which not only serves the city and
its community needs but becomes an open platform for their creativity to take place and allows to
be changed, expanded or improved.
The site subdivided into equal but unique squares
loses a clear hierarchy and allows to become
entirely open to the surrounding. The 360o orientation to the city ensures the attractiveness and
connection to different parts of it. The assemblage of original site artefacts, new volumes and
symbols in a former “Garsas” cinema territory becomes a surreal SEMC mini city - a sign of new
architecture - recognisable and distinctive symbol
for city of Panevėžys.
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In the 21st century creative minds become the
main economic resource which stimulates the intense war for talents in different levels. Panevėžys
- a city which flourished as an industrial area during the soviet times, has long been trying to fight
the criminal stereotype formed in early 90s, and
was seeking to get back to the map as desirable, contemporary and competitive place to live.
One of the key conditions required for talent prosperity - is an educated and intellectual society.

