
SEMC

260493

Siūlome esamą erdvę aplink kino teatrą transformuoti  į mažesnių viešųjų erdvių sistemą: 

1) Respublikos ir Kranto gatves jungiančią naują pėsčiųjų gatvę, 2) aikštę priešais įėjimą į SEMC, 3) 

ekspozicijos kiemelius, 4) Topolių alėją, 5) nedidelį skverą prie Respublikos gatvės (čia siūlome perkelti 

skulptūrą „,Pramonė“).

Pasirinkome trijų charakteringų miestui tūrių kompoziciją: kvartalo viduryje rekonstruojame laisvai 

stovintį „,Garso“ kino teatrą, prie Respublikos gatvės projektuojame perimetrišką Stasio Eidrigevičiaus 

galeriją, prie Kranto gatvės siūlome naują nedidelį, sodybiniam užstatymui artimą, tūrį. 

„,Garsas“

Kino teatrą siūlome rekonstruoti išsaugant salės konstrukcijas, jos proporciją, fasado medžiagiškumą.  

Esamą tūrį kiek platiname: priestatas teiks naujai pėsčiųjų gatvelei jaukią proporciją ir„,maitins“ ją 

paslaugomis. 

Antrasis pastato aukštas- kintanti parodų ir kitų renginių erdvė. Jai siūlome pritaikyti rekonstruotą 

esamą kino salę.                                                                

Iš vestibiulio lankytojas pateks į dvi atskiras ekspozicijų erdves. Kildamas liftu pasieks trečiame bei 

ketvirtame aukštuose išdėstytas mediateką ir kūrybines studijas. Šios patalpos planuojamos atviruose 

ar įstiklintuose balkonuose- aplink pagrindinę rekonstruotą salę – taip parodų erdvę galime kurti ne kaip 

uždarą  kubą, bet formuodami jaukaus ir knibždančio avilio atmosferą.

Iš pirmo aukšto atskiru liftu pakylame į pastogės kavinę su vaizdu į Senvagę bei į konferencijų patalpas 

greta. 

Numatome įmanomai  lanksčias didžiosios salės transformavimo galimybes: nuo daugiau nei 1000m2 

vientiso grindų ploto erdvės, iki salės centre suformuoto universalaus “black box” skirtingiems ekspozicijų 

ar sėdinčių žiūrovų renginiams.  

Pirmajame etape didžiojoje ekspozicijų salėje įsikurtų Stasio Eidrigevičiaus kolekcija ir laikinos parodos, 

o antrajame etape – interaktyvi parodų erdvė.

Stasio Eidrigevičiaus galerija

Tai ženkliškas tūris. Įvykis. Pastato erdvės atrandamos palaipsniui.  Grindys, kartu su kiemelių paviršiais, 

švelniai leidžiasi žemyn, ekspozicija apžiūrima einant ratu.  Tai vieno aukšto erdvė.  Vingiuojame 

naująjį tūrį taip, kad išsaugotume kuo daugiau esamų medžių.  Judant interjeru keičiasi jo skerspjūvio 

proporcija- erdvė nuosekliai siaurėja ir aukštėja. Kartais, pro langą atsiveria kiemeliai ar gatvė. Kuriame 

intravertišką, pabėgimo nuo kasdienybės nuotaiką. 

Galerijos vidaus erdvė gali būti veintisa arba suskaidyta į  salių seką (anfiladą). 

Naujas nedidelis tūris prie Kranto gatvės

Pirmame aukšte - įstiklinta viešos paskirties patalpa. Antrame - 3 nedideli butai menininkų rezidencijai. 

Tai papildoma programa: manome, kad SEMC gyvybingumui ir miesto bendruomenės įtraukimui būtini 

čia pat kuriantys ir gyvenantys atvykę menininkai.  
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Panevėžio centre lygiomis dalimis pasiskirstę glaudžiasi vienas šalia kito trys skirtingi užstatymo tipai:  sodybinis, 

laisvo planavimo ir perimetrinis. Tai Panevėžio charakteris- todėl su tuo nereikia kovoti. Ką reikėtų daryti -tai užbaigti 

(artikuliuoti)  šiuos fragmentus tam, kad būtų aiškiai suformuotos žmogiško mastelio viešosios erdvės: gatvės, aikštės, 

skverai, kiemai. Nagrinėjamame sklype randame laisvo planavimo dominuojantį tūrį, taip pat šiek tiek sodybinio 

užsatymo, o greta- perimetrą.

TOPOLIŲ ALĖJA

ĮĖJIMO AIKŠTĖ

EKSPOZICIJŲ KIEMAS

PĖSČIŲJŲ GATVELĖ

"PRAMONĖS" SKVERAS

MIESTO CHARAKTERIS

Esama pasagos formos aikštė aplink „,Garso“ kino teatrą yra simptomiškas miesto viešosios erdvės pavyzdys: ji per 

didelė, neturi aiškios paskirties ir ribų. Todėl  siūlome transformuoti ją į mažesnių, suprantamų, miestui būdingų ervių 

sistemą: 1) Respublikos ir Kranto gatves jungiančią naują pėsčiųjų gatvę, 2) įėjimo į SEMC aikštę, 3) ekspozicijos 

kiemelius, 4) Topolių alėją, 5) SEMC ūkio ir kiemą, 6) nedidelį skverą prie kavinės KAVAlierius.

MIESTO TAPATYBĖ IR VIETOS DVASIA

KVARTALO ERDVĖS
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MIESTOVAIZDIS

SEMC, dėl savo reikšmės, turėtų būti pastebimas ir iš tolimų apžvalgos taškų. Be to, galimybė užlipti ant stogo atvertų 

lankytojams įspūdingą miestovaizdį. Todėl siūlome ant  „,Garso“ stogo, jo rytinėje dalyje įrengti dengtą ir įstiklintą 

viešąją erdvę ( funkcijos: nedidelė kavinė, diskusijų klubas, konferencijos), į kurią būtų patenkama liftu iš pastato 

pirmojo aukšto, taip pat tiesiai iš naujosios pėsčiųjų gatvelės.

VAIZDAS NUO SENVAGĖS

VAIZDAS IŠ PAUKŠČIO SKRYDŽIO
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SEMC KONCEPCIJA

Pasirinkome trijų charakteringų miestui tūrių kompoziciją: kvartalo viduryje rekonstruojame „Garso“ kino teatrą, prie 

Respublikos gatvės projektuojame perimetrišką Stasio Eidrigevičiaus galeriją, prie Kranto gatvės siūlome naują nedidelį 

tūrį.

Siūlome jį rekonstruoti išsaugant: miestui įprastą stogo silueto charakterį (jį stipriname), salės konstrukcijas, jos 

proporciją, fasado medžiagiškumą.  SEMC atvirasias funkcijas talpiname pirmame (žemės) aukšte prie naujosios 

pėsčiųjų gatvelės,  giliau randame 240 vietų kino salę/forumą. ,„Garso“ tūrį per visą jo aukštį išplečiame pietinėje 

pusėje siauru keturaukščiu kompoziciškai niuansuotu priestatu, kuris teiks gatvelės erdvei jaukią proporciją ir ,„maitins“ 

ją paslaugomis. 

Antrasis pastato aukštas- kintanti parodų ir kitų renginių erdvė. Jai siūlome pritaikyti rekonstruotą esamos kino salės 

erdvę, išplėsdami ją šoninėmis žemesnėmis erdvėmis. Planuojame, kad ji priims ne tik ekspozicijas, bet ir skirtingo tipo 

žiūrovinius (įskaitant sėdimuosius) renginius.   

Pirmajame etape didžiojoje ekspozicijų salėje įsikurtų Stasio Eidrigevičiaus kolekcija ir laikinos parodos, o antrajame 

etape – interaktyvi parodų erdvė.                                                             

,,GARSO” KINO TEATRAS

PARODŲ ERDVĖ

Nemanome esant tikslinga saugoti ,„Garso“ priekinę dviaukštę dalį, nes originalios kino teatro architektūrinės 

kompozicijos suvokimui būtinas stebėtojo atsitraukimas.  Nuardę įstiklintą kino teatro priekį buvusią pastato 

kompozicijos pusiausvyrą iš dalies kompensuojame naujosios galerijos vienaukščiu tūriu: žvelgiant iš Respublikos g. 

pusės kompozicijos dviplaniškumas išlieka.

TRYS MORFOTIPAI

REKONSTRUOJAMAS ,,GARSO” KINO TEATRO PASTATAS
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Tai perimetriškas, ženkliškas, bet nepretenzingas tūris. Medžiaga, estetika kalba apie įvykį. Pastato erdvių sąranga 

skaitoma pamažu, judant. Grindys, kartu su kiemelių paviršiais, 2% nuolydžiu beveik nepastebimai leidžiasi žemyn. Šis 

nusileidimas įgalina, išsaugant patekimą į kiemelius iš  aikštės, parodų funkcijai svarbų ekspozicijos apžiūrėjimo ratą. 

STASIO EIDRIGEVIČIAUS GALERIJA

EKSPOZICIJŲ KIEMAS

ŽIEDINĖ EKSPOZICIJOS ERDVĖ

Ši galerija- tai vienaukštė, anfiladinio tipo erdvė.  Judant muziejaus interjeru keičiasi jo skerspjūvio proporcija- erdvė 

nuosekliai siaurėja ir aukštėja. Kartas nuo karto atsiveria kiemeliai. Kiemeliai, atvirščiai interjerui, einant gilyn- platėja.  

Sąmoningai kuriame intravertišką, pabėgimo nuo kasdienybės nuotaiką. Statinio aukštis- 6,5 m nuo žemės paviršiaus. 

Ekspozicijos erdvės aukštis kinta nuo 4,5m iki 7,5m.  Galerijos plotis kinta nuo 8 m iki 5,5 m, užtikrinamos darbų skirtingos 

eksponavimo galimybės.

Galimos statinio kaip ženklo metaforos- žemės kirminas, gyvatėlė, kelias. Vingiuodami naująjį tūrį  siekiame išsaugoti 

dalį skvero medžių. Pastato fasadams numatome šviesą ir aplinkos spalvas subtiliai sugeriančio (atspindinčio)  

matinio pilko metalo plokštes.

Kvartalo išbaigtam urbanistiniam piešiniui siūlome naują nedidelį pastatą prie Kranto gatvės. Jis būtinas geresnei 

viešųjų erdvių artikuliacijai: tūris stiprintų  Kranto g. bei naujosios pėsčiųjų gatvės perimetrus. Siūlome kompaktiško 

plano dviejų aukštų tūrį. Jo planas paklusta pageidaujamam urbanistiniam kontūrui. Pirmame aukšte- įstiklinta viešos 

paskirties patalpa. Antrame- 3 nedideli butai menininkų rezidencija. Tai papildoma programa: manome, kad SEMC 

gyvybingumui ir miesto bendruomenės įtraukimui būtini čia pat kuriantys ir gyvenantys atvykę menininkai. 

NAUJAS NEDIDELIS TŪRIS PRIE KRANTO GATVĖS

MENININKŲ REZIDENCIJOS

KR
ANTO

 GATV
Ė

LANKYTOJŲ JUDĖJIMAS VIDAUS IR LAUKO EKSPOZICIJA

NAUJOJO TŪRIO FUNKCINĖ SCHEMA

VIZUALINIAI RYŠIAI
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PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPIŠKUMAS

Stasio Eidrigevičiaus kūrinių ekspozicija yra esminė projekto dalis, todėl manome, kad jo darbų galerija (muziejus) 

galutiniame rezultate turėtų tapti savarankišku aiškiai perskaitomu menų centro segmentu. 

Užbaigus  esamo ,„Garso“ kino teatro rekonstrukcija didžioji kino salė bus išplėsta ir pritaikyta pastovioms ir keičiamoms 

parodoms, įskaitant pirmąją S.Eidrigevičiaus kolekcijos dalį. Taip pat pradės veikti viešai prieinamos patalpos: 

edukacinės erdvės, mediateka, konferencijų patalpos, universali salė-forumas.

Antras etapas: pastatoma  interaktyvi parodų erdvė- galerija. Ši galerija pradžioje galės veikti pagal numatytą funkciją, 

tačiau vėliau,  priklausomai nuo menininko  kolekcijos dydžio, ji galės tapti savarankiška menų centro dalimi- Stasio 

Eidrigevičiaus galerija. Interaktyvi erdvė tuomet persikels į rekonstruotą didžiąją „Garso“ kino teatro salę. 

Požeminis parkingas, gerbūvis įrengiami įmanomai racionaliausiu būdu paskirstant sąnaudas tarp etapų.

1 ETAPAS 

2 ETAPAS 
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DARBUOTOJŲ/KŪRINIŲ JUDĖJIMAS

Techninis privažiavimas numatomas iš Topolių alėjos pusės. Rekonstruoto pastato iškrovimo rampoje-tambūre yra 

trys pasirinkimai: krovinys gabenamas kairiau- tiesiai į archyvą bei dirbtuves, dešiniau – krovininiu liftu į ekspozicijų 

salę arba tiesiai – į vestibiulį arba priestatą/galeriją. Iš šio tambūro numatomas ir patekimas į kino salės/forumo 

aparatinę, esančią antresolėje.

Administracijos patalpos planuojamos viršutiniame pastato aukšte. Jos iš vestibiulio bei visų kitų pastato dalių 

pasiekiamos pagrindiniu liftu bei dviem evakuacinėmis laiptinėmis.

Kavinės virtuvei numatomas atskiras įėjimas iš rytinės pastato pusės.

LANKYTOJŲ JUDĖJIMAS

Didžioji dalis visų patalpų prieinamos lankytojams. Pirmame aukšte dėstome be kontrolės pasiekiamas erdves: tai 

vestibiulis, knygynas, forumas, kavinė su patekimu iš gatvės, san. mazgai bei rūbinės. Iš vestibiulio erdvės atvirais 

laiptais (į antrą aukštą) bei stikliniu kakleliu (į priestatą/galeriją) lankytojas pateks į dvi atskiras ekspozicijų erdves 

(patekimas tik su bilietu). Kylant liftu, galima bus pasiekti ir trečiame bei ketvirtame aukštuose išdėstytas mediateką 

bei kūrybines studijas. Šios erdvės dėstomos atviruose ar įstiklintuose balkonuose aplink pagrindinę ekspozicijų 

rekonstruotą erdvę – taip parodų erdvę galime kurti ne kaip uždarą  kubą, bet formuojame jaukaus ir knibždančio 

avilio atmosferą.

Atskiru liftu kavinės gale pakylame į pastogėje projektuojamus kavinę su vaizdu į Senvagę ir senamiestį bei konferencijų 

patalpas. Pirmame aukšte prie lifto numatomas ir atskiras įėjimas iš pėsčiųjų gatvės, leidžiantis naudoti konferencijų 

centrą ir kaip atskirai nuomojamą erdvę.

VIEŠA - PASIEKIAMA BE BILIETO UŽDARA - PASIEKIAMA SU BILIETU

UŽDARA - PASIEKIAMA DARBUOTOJAMS
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TRANSFORMAVIMO GALIMYBĖS

Priestato/galerijos vidaus erdvė gali būti keičiama nuo vientisos iki amfiladinės (6-12 salių seka). Tame tarpe gali būti 

sumontuotos 1-6 užtamsintos „kapsulės“ video medžiagai. Siekdami neprarasti vidaus ir išorės kontakto, bei užtikrinti 

natūralią šviesą paprastu ir lengvai prižiūrimu būdu-įvedame langus (vitrinas). Langų kiekis saikingas, išdėstymas 

netrukdo erdvių pokyčiams, numatome galimybę juos užtamsinti.

„Garso“ kino teatre išsaugome didžiosios salės vietą ir proporcijas, tačiau salės galimybes ir vaizdą keičiame iš esmės. 

Besivystant komunikacijai ir jos formoms siūlome neapsiriboti šiandien žinomomis: numatome įmanomai  lanksčias 

galimybes: nuo daugiau nei 1000 kv/m vientiso grindų ploto erdvės, iki jos centre suformuoto “black box” (su įvairiomis 

ekspozicijomis, sėdinčių žiūrovų renginiais) ir su parodų galerija aplink .

Pirmo (žemės) aukšto aukštis- 5m; jei ateityje prireiks kai kur bus galima  įrengti du lygius. Konferencijų patalpos ant 

stogo gali būti transformuojamos stumdomų pertvarų pagalba.

ATVIRA ERDVĖ ANFILADINIS SKIRSTYMAS BOKSAI

ŽIŪROVINĖ SALĖ EKSPOZICIJA + ŽIŪROVINĖ SALĖ AŠTUONIOS EKSPOZICIJŲ ERDVĖS

KETURIOS EKSPOZICIJŲ ERDĖSVIENTISA PARODŲ ERDVĖPODIUMAS
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AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMAS

Antžeminė automobilių aikštelė numatoma prie techninio įvažiavimo, šiaurinėje pastato pusėje.  Aikštelės pakraštyje, 

prie rytinės pastato sienos projektuojame nusileidimą į požeminę stovėjimo aikštelę. Ši projektuojama taip, kad pavyktų 

išsaugoti kiek galima daugiau teritorijoje esančių medžių.

Iš požeminės aikštelės numatomi trys išėjimai: laiptinė su liftu į meno centro vestibiulį, laiptinė į naują gatvelę bei 

šaligatviu palei nusileidimo rampą. Tai leidžia aikštelę naudoti tiek meno centro, tiek, esant reikalui, miesto poreikiams.

TVARUMAS

Išskiriame tris su šiuo projektu susietus tvarumo aspektus. 

Ekonominis, energetinis.  

Išsaugomos ir pritaikomos pagrindinės „Garso“ kino teatro konstrukcijos. Kur įmanoma naudojamas surenkamumas 

(išrenkamumas), paprasta statyba ir priežiūra. Nesudėtingos vientisos vidaus erdvės,  įvairios jų transformavimo ir 

jungimo galimybės. Lankstus statybos etapiškumas.  Numatome pasyvios energetikos priemonių- saulės energijos,  

geoterminio šildymo, pilkojo vandens panaudojimo galimybę.

Rekonstruotą ,,Garsą” ir naująją galeriją šiame pasiūlyme rodome kaip vientisą sistemą, tačiau šie pastatai gali, jei 

ateityje prireiktų,  lengvai būti atskirti (su atskirais įėjimais) ir veikti savarankiškai. 

Socialinis. 

Išsaugoma kino filmų rodymo funkcija, suformuojama atmosferiška pėsčiųjų gatvė ir sukuriamos ją „maitinančios“ 

funkcijos; tuo būdu skatinama gatvelės šiaurinės pusės pirmo aukšto esamų patalpų konversija. Stiprinamos pėsčiųjų  

jungtys su miesto centru ir Senvagės parku. Vidaus ir išorės erdvės prieinamos visiems. 

Ekologinis. 

Išsaugomas ir eksponuojamas ąžuolas ties šiaurės vakariniu „Garso“ pastato kampu , taip pat dalis skvero medžių 

išsaugomi ir integruojami į išorės erdves. Esami žolės plotai nemažinami, tik performuojami pagal funkciją.

AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
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We propose the transformation of the existing open space around the cinema into a sequence of 

human-scale public spaces: 1)A new pedestrian street connecting Respublika and Kranto streets, 2) 

SEMC entrance square, 3)exposition yards, 4) Topolių alley, 5) Small green plaza on Respublika street 

(it could house the sculpture “Pramonė”). 

We start with the composition of three building types that are characteristic to this town: the freestanding 

volume of cinema “Garsas” should be reconstructed, the perimeter of Respublika street is framed by the 

new building of Stasys Eidrigevičius gallery, a small homested-like building is proposed next to Kranto 

street. 

“Garsas”

We propose the reconstruction of the cinema building. The structural elements and proportion of the 

main hall should be preserved as well as the materiality of the facades. The existing volume is slightly 

widened: the new extension shapes cozy cross-section of the new pedestrian street and livens it 

providing the public functions located on the groundfloor. 

The first floor of the building is designed as a flexible exhibition and events space occupying the entire 

reconstructed space of the cinema hall.

The visitor can access two separate exhibition spaces from the main foyer. The mediatheque and 

creative studios, located on the second and the third floors can be accessed via the elevator. These 

functions are located in the open or glazed balconies, overlooking the main exhibition hall giving it  cozy 

atmosphere of buzzy beehive rather than enclosed white-cube.

A separate elevator takes the visitor to the rooftop cafe with the view to Senvagė and conference center. 

We propose a flexible main exhibition hall: it can vary from 1000m2 open space to centrally located 

universal black-box for different expositions or seated audience events. 

In the first stage of the project the main exposition hall will host the collection of Stasys Eidrigevičius and 

temporary exhibitions. In the second stage – interactive exhibition space.

Stasys Eidrigevičius gallery

It is an iconic volume. Happening. The spaces of the building are discovered gradually. The floor, 

together with the inner yard surface are gently sloping down, the exposition is set out in a loop. It is a 

single storey space that meanders to save the existing trees. The proportion of the inner space changes 

while moving through the building: the space is gradually getting narrower and taller. Sometimes one 

can peak through the window into the inner yard or the street. We build introvert mood, mood of gradual 

escape from the everyday.

The gallery space can remain continuous or be divided into the sequence of halls (enfilade).

A new building on Kranto street

Groundfloor is designed as a single glazed public space. Upper floor contains three small apartments 

for artist residences. It is an addition to the competition program: we believe that the coming artists that 

reside and create near-by are vital for the livelihood of SEMC and the engagement of the community. 

EN


