
MIESTOVAIZDIS

Rekonstruojant ir plečiant pastato funkciją atsižvelgta į miesto urbanistinį audinį. Antro etapo priestatu 
atkartojama Respublikos g. užsatatymo linija (1). Formuojama pagrindinė pastato prieigų aikštė (2) funk-
cionuoja miesto kontekste kaip jungtis tarp strategiškai svarbių Panevežio miesto pastatų: Savivaldybės 
pastato, Sausio 13-osios skvero ir Senvagės teritorijos su rekonstruojamu Konservų fabriku. Taip mūsų 
rekonstruojamas SEMC pastatas įsilieja į miesto centrinės dalies kontekstą, jį papildo tiek savo kultūrine 
tiek architektūrine išraiška. 
Pagrindinis įvažiavimas į sklypą (3) formuojamas šiaurinėje sklypo dalyje iš Respublikos g. Siekiant teritori-
jos prieinamumo pestiesiems ir mažinant transportui skirtą plotą, automobilių stovėjimo aikštelė (4) su-
projektuota taip, kad taipogi funkcionuotų kaip privažiavimas į gyvenamuosiu namus esančius šiauriniuose 
kaimyniniuose sklypuose, tokiu būdu išvengiame papildomos gatvės mieste. 
Menų centro sklype esančioje viešoje erdvėje palikti plotai (5) lauko ekspozicijai - skulptūroms, kurios 
išsidėsčiusios ir pastatu kylančioje rampoje. Sklype esama skulptūra “Pramonė” perkeliama į vieną iš sk-
lype esančių lauko ekspozicijų plotų. 
Pastato stogas papildo aplinkos viešųjų erdvių sistemą - ant stogo projektuojama visuomenei atvira 
renginių vieta - amfiteatrinė terasa (6) , orientuota į Senvagės teritoriją ir Skaistakalnio parką. Vykstant 
renginiams, lankytojai gali grožėtis panoraminiu miesto vaizdu. Čia pat esanti kavinė su stogo terasa gali 
veikti nepriklausomai nuo centro darbo laiko, taip pat būti išnuomojama privatiems renginiams - gautos 
pajamos būtų skirtos pastato priežiūrai ar kultūrinių veiklų organizavimui.
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Savivaldybės pastatas
Civilinė metrikacija

Sausio 13-osios skveras

Senvagės teritorija
Skaistakalnio parkas
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS



ARCHITEKTŪRA 

Pagrindinė pastato architektūrinė koncepsija- esamas kino teatro tūris (1)  “apvyniojamas” aukštyn 
kylančių rampų sistemos, sujungiančios gatvės lygio viešąsias erdves (2) su ant stogo numatytomis 
renginių ir restorano funkcijomis (3). Tokia tūrinė išraiška atspindi menininko ankstyvąjį kūrybos laikotarpį, 
kur “kelias” buvo vienas pagrindinių motyvų. Daugiafunkcinis architektūros elementas - pandusas -taip pat 
yra erdvė, skirta eksponuoti Stasio Eidrigevičiaus ir kitų menininkų kūrybos darbams.  
 
Atsižvelgiant į aplinkinio urbanistinio konteksto mąstelį, antro etapo pastato tūris (4) projektuojamas kaip 
atskiras tūrinis vienetas. Pastatai funkciškai sujungiami po sukeltu aikštės reljefu paslėptu koridoriumi. 
Pastato apdailai pasirinkta medžiaga - gofruota skarda. Cinkuotos skardos sukuriamas vaizdas- tai tar-
si kūrėjo akimis matomas aplinkos atspindys. Ne visiškai tikslus, vietomis pastiprintais kontrastais, kitur  
priešingai- susiniveliuojantis su aplinkiniu kontekstu. Fasadai dinamiški, besikeičiantys sulig kiekviena diena 
ir skirtingu apšvietimu.  Restoranas ir interaktyvi parodų erdvė aprūpinami natūralia dienos šviesa pro 
fasaduose įrengtus langus, kurie paslėpiami pridengiant juos perfuruotomis fasado apdailos plokštėmis.
Taip išlaikoma monumentali ir vientisa fasadų išraiška.
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ETAPIŠKUMAS

Projektuojamas pastatas numatomas įrengti dvejais etapais. Pirmame etape rekonstruojamas esamas kino 
teatro statinys, aplink kurį perimetru išdėstoma aukštyn kylančių rampų sistema. Esamo pastato konstruk-
cijos išlaikomos ir sutvirtinamos. Pagrindinio esamo tūrio vidaus erdvė dalinama į du aukštus naujai pro-
jektuojama perdanga. Ant stogo įrengiamas priestatas kavinei. 
Antru etapu numatomas pastatas su požemine automobilių parkavimo aikštelė. Pastatai funkciškai sujung-
iami po sukeltu aikštės reljefu paslėptu koridoriumi. Požeminio aukšto patalpa vertikaliomis komunikaci-
jomis sujungiama su visais esamais pastato aukštais. Antro etapo įrengimo metu nekeičiamos ir negriauna-
mos pirmo etapo konstrukcijos.

ERDVĖS PLANAVIMAS / EKSPLOTAVIMAS 

Įėjimo hole išryškiname pagrindinį pastato vidaus tūrį, ant kurio Stasio E. prašymu numatoma mozaika, 
kuri galėtų būti dar vienas įspūdingas menininko kūrinys, nustebinantis tik įėjusį lankytoją.
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Pastato laikinoji (1) ir pastovioji (2) ekspozicijų erdvės suprojektuotos buvusio kino teatro salės vieto-
je. Išlaikant  seno pastato konstrukcinę schema su išorinėmis laikančiomis sienomis. Parodų erdvė kuri 
nėra sudalinta, gali būti lanksčiai tranformuojama pagal ekspozicijos tipą ar organizuojamą kitą renginį. 
Analogiškai projektuotos ir kitos funkcijos kaip mediateka (3), konferencijų salė (4) ar antro etapo priesta-
to interaktyvi parodų erdvė (5) - visos šios patalpos transformuojamos su galimybe veikti nepriklausomai 
nuo bendros centro dienotvarkės. Taip pat numatyta, kad restoranas (8) ant stogo su atskiru patekimu iš 
lauko ir vertikaliais ryšiais (7) gali veikti autonomiškai. Aptarnaujančio personalo, ofisų ir dirbtuvių patalpos 
numatytos atskirai nuo visų patalpų (6) su atskiru patekimu ir krovininiu liftu.
Taip pastato erdvės maksimaliai gali būti nuomojamos renginiams, konferencijoms. 
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TRUMPAS APRAŠYMAS

Pirmame etape rekonstruojamas esamas kino teatro statinys, aplink kurį perimetru išdėstoma aukštyn 
kylančių rampų sistema. Antrajame etape projektuojamas atskirai stovintis pastato tūris su požemine auto-
mobilių parkavimo aikštele. Pastatai funkciškai sujungiami po sukeltu aikštės reljefu paslėptu koridoriumi. 
Antro etapo įrengimo metu nekeičiamI ir negriaunamI pirmo etapo sprendiniai. 
Projektuojant pastatą atsižvelgta į miesto urbanistinį audinį, objektas papildo centrinės dalies urbanistinę 
struktūrą, projektuojamo komplekso architektūra atkartoja istorinę Respublikos g. užsatatymo liniją. Pasta-
to prieigų aikštė funkcionuoja miesto kontekste kaip jungtis tarp strategiškai svarbių Panevežio miesto 
objektų: Savivaldybės pastato, Sausio 13-osios skvero ir Senvagės teritorijos. Menų centro sklype esančioje 
viešoje erdvėje paliekami plotai lauko ekspozicijai  - kurios išsidėsčiusios ir aplink pastatą kylančioje ram-
poje. Pastato stogas įtraukiamas į aplinkos viešųjų erdvių sistemą - čia projektuojama nepriklausomai nuo 
Menų centro veikianti renginių vieta - kavinė ir amfiteatrinė terasa, atsukta į Senvagės teritorijos pan-
oramą.
Pastato fasado medžiagiškumas - gufruota cinkuota skarda, visada gyva ir pilna dinamiškų atspindžių.  
Viršutinių aukštų patalpose, kuriose reikalingas naturalus apšvietimas, projektuojami langai, o apdailinės 
fasado plokštės perforuojamos. 
Įėjimo hole išryškiname pagrindinę interjero sieną, ant kurios Stasio E. prašymu numatoma mozaikos vieta. 
Esamo pastato pagrindinis tūris išlaikomas, sienų konstrukcijos panaudojamos, kur reikia sutvirtinamos. 
Parodų erdvė kuri nėra sudalinta konstrukciniais elementais, gali būti lanksčiai tranformuojama pagal ek-
spozicijos tipą ar organizuojamą kitos tipologijos renginį. 

SHORT DESCRIPTION
Existing cinema building is being reconstructed on the first phase of the project. Reconstruction consists 
of an old building and a new ramp system, placed all around the building and leading towards the roof 
terrace. 
Second phase of the project includes a free-standing extension of the Arts Center with an underground 
parking. The link between two buildings is hidden under the raised level square. Elevator from the under-
ground parking has i direct connection with the rest of the center’s floors and goes till the rooftop restau-
rant. 
Urban tissue played a key role for the project. New complex extends an historical street perimeter of the 
Respublikonu str. Plaza near the main entrance forms an important link between important objects of 
Panevėžys: municipality building, Square of the 13th of January and old riverbed territory. 
Outside exposition is spread all around the territory of the new Arts Center, starting from the small areas 
in the plaza territory, through all the ramp lenght, till the rooftop terrace. 
Restaurant, independamt from the center’s working hours is set on the rooftop together with a amphite-
athrical terrace facing the picturesque panorama of old river bank. 
Buildings facades are covered with corrugated tin, reflecting the surroundings differently every time when 
environmental lighting or weather conditions change. In the upper floors windows are hidden behind the 
perforated facade elements. 
Orginal cinema’s facade visible from the entrance hall of the Art’s Center is reserved for Stasys Eidrigeviči-
us mosaic. Exposition areas have no bearing elements and could be easily reorganised on demand.
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