STASIO EIDRIGEVIČIAUS MENO CENTRO PANEVĖŽYJE IDĖJINIO PROJEKTO KONKURSAS.

Aiškinamas raštas

ŽMONĖS

PEOPLE

Žmonės yra svarbiausia. Šiandienos žmogui labai svarbu neisijausti vienišam,

People are what is most important. Not feeling lonely, encountering another human-

viešoje erdvėje matyti kitą žmogų, matyti kitus žmones. Pastatas, kuris

being and meeting people in public spaces is what is most important for a

padeda jausti ar matyti kitus žmones gali tapti sėkmingu meno centru.

contemporary person. An edifice which opens up a possibility to see, perceive and feel
other people is the key for a successful art hub.

KEISTUMAS

ODDITY

Tai tas jausmas mene, kuris mus veda pirmyn - neleidžia pasitenkinti tuo, kur

Oddity is that feeling in art which propels us to move forward. It stops us from

esame, bet žadina mūsų smalsumą ir kviečia aiškintis, eiti toliau. Taai

stopping. It prevents us from being satisfied with what has been accomplished – it

nebaigtas reiškinys, neleidžiantis nusiraminti, bet žadinantis atradimo aistrą.

awakens our curiosity and invites us for search and discovery. It’s a phenomenon
always incomplete, stimulating and provoking our passion.

SPALVA MIESTUI
Spalvos parinkimas tai dialogas tarp menininko

COLOR OF THE CITY

ir miestiečių. Stasys sukuria keletą tinkamų

Finding the color is dialog between the artist and citizens.

savo miestui spalvų iš kurių Panevėžio vaikai,

Children, the future generation of Panevėžys, select the

ateities karta, išrenka tą vienintelę savo miesto

colour of the city out of a few colours suggested by

spalvą. Ja nudažomas SEMC priestatas. Dabar

Stasys. The chosen tone will be the colouring of the

mūsų projekte siūloma spalva yra salyginė

SEMC annexe. The tone that the edifice is currently dyed

spalva, skirta tik parodyti spalvinį pastato

in is a temporary colour chosen in order to emphasize the

išskirtinumą.

distinctiveness of the edifice.

STASIO RANKOS

STASYS' HANDS

Menininko rankos tai pirmas ir paskutinis

The artist's hand is the first and the last thing that touches

dalykas, kuris liečia kūrinį. Stasio rankos labai

the art piece. Stasys' hands are expressive - not only do

išraiškingos, jis rankomis ne tik kuria, bet ir

they create, they also speak and talk. The art center is a

kalba. Šis meno centras dovana miestui,

gift, held within the artist's hands, meant for the city.

laikoma menininko rankos - galėtų tas laikymo

Therefore an imprint of those hands, a mark of the hold,

įspaudas i likti pastate. Fiziškai tai būtų

might stay on the building. It can be an original magnified

autentiškas, tiksliai išdidintas Stasio rankos

imprint of Stasys' hand, left in the plaster of the building.

atspaudas, įsispaudęs į pastato tinką.

VIETA

PLACE

Nuostabi vieta!!! Garsiai nerėkianti, savo svarba

Amazing location! It’s in the city centre but it’s modest

miesto centre esanti beveik kukli vieta, kurią

and doesn’t yell about its importance. The place is

supa miestui svarbūs istoriniai įvykiai - pirmoji

surrounded by elements with historical impact for the

Lietuvoje

virsianti

city: the first Lithuanian distillery that will soon officially

kultūriniu objektu, šalia esantis seniausias išlikęs

become a cultural object, the oldest surviving Panevėžys

Panevėžio pastatas - archyvas, dar arčiau

building-archive, the farmstead that witnessed the early

sodyba, kurioje prabėgo išeivijos skulptoriaus

childhood of diaspora sculptor Jurgis Šapkus, the Republic

Jurgio Šapkaus vaikystė, pro sklypą į šiaurinę

Street that links edifices of different periods together –

pusę besitęsianti Respublikos gatvė, kurios

such as the bank, the courthouse, the clinic etc. – worth

užstatymas vertas architektūros chrestomatijos

to be called a collection of masterpieces in architectural

apima skirtingo laikotarpio geros architektūros

chrestomathia. In this place, walking passes from the

pastatus

dwelling district to the recreational areas at the former

spirito

nuo

gamykla,

bankų,

poliklinikos. Šioje

greitai

teismo

rūmų

iki

vietoje praeina pėsčiųjų

river and Skaistakalnis.

traktai nuo miegamųjų rajonų į rekreacines
erdves upės senvagėje ir Skaistakalnyje. Kaip
tyčia šį kelią užtveria kinoteatro pastatas.
KINOTEATRAS

CINEMA BUILDING

Sovietmečio tipinis kinoteatras gana neblogos

Typical Soviet cinema building is a good architectural

architektūros, todėl būtų gaila tokį pastatą

example, so it would be a mistake to erase it from the city

ištrinti iš miesto audinio. Nereikia trinti miesto

texture. There's no need to erase city memory. What is

atminties. Moderniam menui tereikia, kad

really important for modern art is that the building would

pastatas

Pagal

allow the city to enter. A passage is cut that opens the

vyraujančių žmonių srautų kryptį per esamą

building in the direction of prevalent human flows

pastatą,

elementus,

through the existing edifice, conserving its original

išpjaunamas pasažas, atveriant pastato vidų,

elements. It opens the dark insides of the cinema body

įvedant į jį miestą, bei įleidžiant šviesą į tamsų

and lets the city and the light in. Perhaps that's how art is

sovietinį kinoteatrą ... taip, galbūt, ir gimsta

born?

menas.

įsileistų
saugant

miestą
visus

į
jo

save.

VIDAUS SCENARIJUS
Visi

pagrindiniai

INTERNAL SCENARIO
pastatą

All main building entries are from a cut-off crop (passage).

organizuojami iš išpjauto pasažo. Pirmame ir

On the first and lower floors there are auxiliary facilities

cokoliniame aukštuose sutelkiamos pagalbinės

for visitors, the exhibition halls and the conference rooms

patalpos lankytojams, aukštesniuose aukštuose

are on the upper floors, the movement within the building

organizuojamos parodų salės ir konferencinės

is circular with small connections across the passage that

patalpos,

visas

patekimai

judėjimas

į

pastatą

reach from one building side to another. People with

organizuojamas ratu, mažomis jungtimis per

per

disabilities can use ramps and lifts. The creative zone and

pasažą pereinant iš vienos pastato pusės

the educational facilities are located in the annexe which

pastato į kitą. Neįgalieji gali naudotis pandusais

allows to go to a closed amphiyard with an escape slide

ir liftais. Kūrybinė zona ir edukacinės patalpos ,

down to a square.

esančios priestate išeina į uždarą amfiteatrinį
kiemelį, iš kurio veda evakuacinė čiuožykla
žemyn į aikštę.
ERDVINĖ EMOCIJA
Žmogaus

judėjimo

kryptimi

moduliuojama

SPATIAL EMOTION

erdvinė kaita, nuo horizontaliai plačios ir žemos

The human movement direction is modulated by spatial

iki horizontaliai siauros aukštos, taip pat nuo

changes, from a wide horizontal and low to the

liaunų kolonų tankaus miško iki atviros erdvės.

horizontally narrow high space, and from the frail columns

Nuo

priestato

of a dense forest to an open space. The exterior of the

eksterjere iki ramių naturalių medžiagų pasaže

synthetic-coloured environment is in the passage and the

ir interjere. Interjere plačios ekspozicinės salės

interior is made of a calm natural material. The inner

jungiasi siaurais aklinais perėjimais per pasažą.

spaces are connected by the narrow confrontings across

Visa ta erdvių kaita kuria skirtingas emocijas ir

the passage. The change in spaces creates different

padeda pačiam atrasti netikėtus dalykus.

emotions and helps discover unexpected things.

sintetinės

spalvos

aplinkos

TVARUMAS

SUSTAINABILITY

Projekto sprendinių tvarumas pasireiškia tuo, kad maksimaliai išsaugomas

The sustainability of the project solutions is to be seen with the maximum

senasis kinoteatro pastatas ir panaudojamas naujo meno centro reikmėm. Taip

preservation of the old Cinema building that is used for the needs of a new art

pat sklype išsaugomi visi vertingi medžiai. Pastato statybai naudojamos vietinės

centre. Also all valuable trees are preserved in the plot. Local materials are used

medžiagos. Pastatui siūlomas nadoti geoterminis šildymas, pastato geros

for the building. Geothermal heating would ensure that the good energetic

energetinės savybės užtikrinamos padarant pastatą sandariu. Į pastatą įleidus

qualities of the building are preserved by making the building tightly sealed.

natūralią šviesą, sumažinami apšvietimo ekslpoataciniai kaštai.

After the natural light is let into the building, it will reduce the cost of the
lighting.

Techno – ekonominiai rodikliai:
1Etapas (pažymėtas pilkai)
Užstatymo plotas

1.334 m2

Pastato statybinis tūris

14.925 m3

Pastato bendras plotas

2.940 m2

2 Etapas (pažymėtas raudonai)
Užstatymo plotas

1.980 m2+1.080 m2 (pož.park.)

Pastato statybinis tūris

3.553+14925 m3

Pastato bendras plotas

4215 m2

