ARCHITEKTONAS

INTENSYVIOS KŪRYBINĖS ARCHITEKTŪROS DIRBTUVĖS:
MEDŽIAGA DALYVIAMS
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ĮŽANGA

Sapiegų parko Antakalnyje sutvarkymo procesas
neapsiėjo be pykčio, ginčų ir įtemptų diskusijų. Bus
skelbiamas parko tvarkymo architektūrinis konkursas.
„Vilnius TechPark“ ir jo bendruomenė – aktyviausia
teritorijos naudotoja – laviruoja šio konflikto paraštėse.
Parko teritoriją galima padalinti į tris dalis: centre –
istorinis parkas, šiaurėje ir pietuose jį supa „Vilnius
TechPark“ kompleksas – buvusi Sapiegų ligoninė
šiandien pritaikyta technologijų įmonių veiklai. Šiaurinėje
dalyje – dalis teritorijos naudojama Antakalniečių
bendruomenės: pastate įsikūrusi seniūnija, muzikos
galerija, įrengtas bendruomenės daržas, kurį prižiūri
ir puoselėja vietiniai gyventojai. Šiaurinio komplekso
pastatas turi aštuonis vidinius kiemelius.
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Vidiniai kiemeliai naudojami įvairiai – keliuose
nuomininkai įsirengę terasas, kuriose dirba arba leidžia
laisvalaikį, keliuose dominuoja pieva ir medžiai kuriuose
laisvalaikį leidžia tiek įmonių darbuotojai, tiek miestiečiai,
keliuose vyksta miesto renginiai. Netolimoje ateityje,
parką uždarius rekonstrukcijai, kiemeliai ir erdvės aplink
„Vilnius TechPark“ kompleksą galėtų tapti dar svarbesni
nei iki šiol ir kompensuoti laikinai prarastos rekreacinės
erdvės trūkumą. Kiemeliai taip pat galėtų tapti „saugia“
zona diskutuoti apie daug aistrų keliančius Sapiegų
parko įveiklinimo ir pritaikymo šiandieniniams poreikiams
klausimus.

SAPIEGŲ PARKAS
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Sapiegų parkas suvokiamas kaip Sapiegų rūmų
komplekso ir Sapiegų istorinio parko visuma. Visa
teritorija aptverta. Į ją galima patekti per ketverius
vartus - dvejus iš L. Sapiegos gatvės ir dvejus iš
Antakalnio gatvės. Priešais parką esantis vakarinis
įėjimas naudojamas ir automobilių patekimui į teritoriją.
Takas, jungiantis L. Sapiegos gatvės vartus, dažnai
naudojamas miestiečių kaip alternatyva gan intensyviam
L. Sapiegos gatvės šaligatviui.
Visas parkas turi daug viešųjų erdvių, kurios tiek savo
atmosfera, tiek erdvine išraiška formuoja sub-zonas.
Jose susipina privatūs ir vieši interesai bei veiklos.
Centrinė parko dalis - istorinis Sapiegų parkas, kadaise
įrengtas priešais Sapiegų rūmus (šiuo metu rūmai liko

Vilnius Tech Park
Įėjimai
Leono Sapiegos stotelė

už šio parko ribos). Parkas skiria teritoriją į dvi dalis šiaurinį ir pietinį korpusą. Šiauriniame korpuse įsikūrusi
Miesto laboratorija ir darželis. Pietiniame - stūkso buvę
Sapiegų ligoninės pastatai. Savo forma jie formuoja
vidinius kiemelius, kurie šiuo metu naudojami tiek
„Vilnius Tech Park“ darbuotojų, tiek kitų miestiečių.
Kiemeliai esantys tarp pirmo ir penkto pastato atviri,
vieši. 6 - 11 kiemeliai mažesni, šiek tiek atokesni nuo
didžiausio lankytojų srauto. Zonos, jungiančios rytinį ir
vakarinį vartus, daugiausia naudojamos tranzitui. Aplink
Antakalnio seniūnijos pastatą esanti erdvė naudojama
bendruomenės reikmėms. Ten įsikūręs ir bendruomenės
daržas. Pietinis teritorijos kampas - aktyviai naudojama
žalioji vaikų žaidimų zona.
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VEIKLOS IR NAUDOTOJAI
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Šiaurinis korpusas
(Miesto laboratorija ir darželis)
Istorinis parkas
Vakarinis įėjimas
Rytų - vakarų takas

Paradiniai kiemeliai
Tranzitas
Restorano logistika
Ūkinė dalis
Šalutiniai kiemeliai

Sapiegų parkas yra pamėgta Antakalničių rekreacinė
žalioji zona bei yra aktyviai naudojama „Vilnius Tech
Park“ įsikūrusių startuolių. Parko pietrytinėse dalyje,
patalpas turi ir Antakalnio seniūnija. Darbo dienomis,
darbo valandomis parko aktyviausi naudotojai yra “Tech
Parke” įsikūrusių įmonių darbuotojai: technologinių
startuolių komandos. Dienos metu parke zuja mokiniai
bei tėvai su mažais vaikais. Po darbo valandų į parką
sugužėjo šeimos, sportuojantys miestiečiai ir kiti
antakalniečiai. Skirtingos parko ir kiemelių erdvės
naudojamos skirtingoms reikšmėms.
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Žaidimų aikštelės zona
„Barkodo“ terasa
Antakalnio bendruomenės erdvė
Antakalnio daržai
Antakalnio seniūnijos kiemelis

Sapiegų komplekso teritorija naudojama be galo įvairiai
pradedant pasivaikščiojimais ir sėdėjimu apmąstymuose
kiemelių terasose iki aktyvių žaidimų su šunimis, jogos
treniruočių ir koncertų. Nepaisant to, jog komplekso
viešos erdvės yra patogios veiklų įvairovei, veiklas su
erdvėmis sieti sunku. Miestiečiams nėra aišku, kuriose
vidiniuose kiemeliuose jie laukiami, kur erdvė skirta
komplekso naudotojams. Šiuos erdvių identiteto ir kitus
specifinius su viešų erdvių naudojimu susijusias užduotis
ir spręsime Architektono metu.

KIEMELIAI
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KIEMELIS TARP PASTATŲ 1-2
Naudotojai: „Vilnius Tech Park“
bendruomenės nariai.

Veiklos: Kiemelyje laisvalaikį leidžia
darbuotojai bendraudami ar žaisdami
su augintiniais. Geru oru, darbuotojai
persikelia dirbti iš patalpų į kiemelį.
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KIEMELIS TARP PASTATŲ 2-3
Naudotojai: „Vilnius Tech Park“
renginių dalyviai, bendruomenės
nariai, antakalniečiai (įvairios
amžiaus grupės, dominuoja šeimos,
mamos su vaikais,
moksleiviai, šūnų vedžiotojai,
sportuojantys.

Veiklos: Kiemelio erdvė aktyviai
naudojama laisvalaikiui ir sportui.
Čia vyksta pavienės ir grupinės
treniruotės. Į kiemelį užsuka šeimos,
daugiausia mamos su vaikais,
paaugliai su riedlentėmis, dviračiais.
Kiemelyje įrengta terasa naudojama
darbuotojų pietų metu, miestiečiai ant
terasos leidžia laisvalaikį, buriuojasi.
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KIEMELIS TARP PASTATŲ 3-4
Naudotojai: „Vilnius Tech Park“
renginių dalyviai, bendruomenės
nariai, antakalniečiai (įvairios
amžiaus grupės, dominuoja šeimos,
mamos su vaikais, moksleiviai).
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Veiklos: Kiemelio terasose geru
oru darbo dieną leidžia „Tech
Park“ darbuotojai. Tai populiari
vieta praleisti laisvalaikiui: lauko
žaidimams, užsiėmimams su
augintiniais. Terasos yra mėgiama
laisvalaikio praleidimo vieta ir
kaimynų antakalniečių.
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KIEMELIS TARP PASTATŲ 4-5
Naudotojai: „Vilnius Tech Park“
bendradarbystės erdvės nariai/
svečiai, antakalniečiai (įvairios
amžiaus grupės, dominuoja šeimos,
mamos su vaikais, moksleiviai),
restorano lankytojai.
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Veiklos: Kiemelis jungia
bendradabystės erdvės ir restoraną
su lauko terasa. Lauko erdvė
aktyviai naudojama darbuotojų pietų
pertraukos metu, susitikimams,
svečių pasitikimui.
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KIEMELIS TARP PASTATŲ 6,9-11
Naudotojai: „Vilnius Tech Park“
įmonių darbuotojai, antakalniečiai
(įvairios amžiaus grupės, dominuoja
šeimos, mamos su vaikais,
moksleiviai).

Veiklos: Priešais kiemelius esanti
vieša zona naudojama pereiti
tarp rytinių parko vartų. Suoleliai
po medžiais naudojami praeivių.
Komplekso kiemeliai uždaresni,
naudojami darbuotojų pagal
individualius įmonių poreikius.
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ANTALAKLNIO SENIŪNIJOS
ŽALIOJI ZONA
Kiemelio naudotojai: „Vilnius Tech
Park“ įmonių, antakalniečiai (įvairios
amžiaus grupės, dominuoja šeimos,
mamos su vaikais, moksleiviai,
seniūnijos lankytojai), gastrobaro
lankytojai.

Veiklos: Žaliojoje zonoje įrengtos
vaikų žaidimo aikštelės pritraukia
daug vaikų. Greta esančius sporto
įrenginius naudoja antakalniečiai
bei pertraukėlių metu juos aktyviai
naudoja darbuotojai. Pietinėje
seniūnijos pastato dalyje įrengtas
Antakalnio bendruomenės sodas,
kuriuo rūpinasi antakalniečiai.
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IŠŠŪKIAI
Didysis Architektono metu keliamas iššūkis – Sapiegų parko, kaip viešosios
erdvės, atnaujinimas, atliepiant į istorinius, sociologinius ir šiuolaikinio miesto
aspektus. Kūrėjai kviečiami siūlyti idėjas šiomis temomis:

1_MARŠRUTAS ĮTEMPTAI

2_ANTAKALNIEČIO DIENA

DARBO DIENAI

PARKE

Ilgos darbo valandos prie kompiuterio tapo

Sapiegų parkas - labai mylimas Antakalnio

daugelio iš mūsų kasdienybe. Skaudama nugara,

bendruomenės ir kitų miestiečių, naudojančių

įsitempusi pečių juosta tampa įprasta savijauta.

parką rekreaciniais tikslais. Parkas gerai žinomas,

Ergonomiškas darbas kompiuteriu reikalauja daryti

tačiau jo potencialas iki galo nepažintas. Yra ir

pertraukas - atsistoti, pasivaikščioti, pakvėpuoti

tokių erdvių, kurios sukelia dvejonių ar tai privati,

grynu oru. Pakilimas nuo stalo taip pat sukuria

darbuotojams skirta, ar vieša erdvė. Miestiečiai

didesnes tikimybes susitikti su kolegomis ir

jau aktyviai naudojasi parku, ten vykstančiais

atsitiktiniais žmonėmis. Kokiu būdu galime skatinti

užsiėmimais ir renginiais. O ką Sapiegų parkas

Tech Park darbuotojus dažniau išeiti į lauką? Jiems

galėtų pasiūlyti miestiečiui, kad šis visą dieną

reikia suteikti priežastį išeiti už pastato sienų.

norėtų praleisti būtent jame? Ką jis galėtų veikti, kur

Parkas ir kiemeliai galėtų pasiūlyti tokius traukos

apsilankyti? Su kuo tą dieną praleisti? Kaip įveiklinti

taškus ir intervencijas, kad bet kuris asmuo - ar

„Vilnius TechPark“ kiemelius ir juos pritaikyti miesto

miesto gyventojas, ar „Vilnius TechPark“ įsikūrusių

gyventojams ir svečiams, kad jie rinktųsi parką kaip

startuolių darbuotojas - galėtų parko teritorijoje

vienos dienos laisvalaikio pramogų maršrutą?

praleisti visą darbo dieną ir apsilankytų bent
penkiuose skirtinguose kiemeliuose ir parke.
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3_VIENAS KIEMAS, KELI

5_PARKAS KIEMELIUOSE –

PASAKOJIMAI

KIEMELIAI PARKE

Kaip užtikrinti daugiafunkcį kiemelio panaudojimą

Rekonstruojant Sapiegų parko centrinę dalį, jame

skirtingu paros/metų laiku skirtingoms naudotojų

vykstančiai veiklai reikės naujos, laikinos (o gal

grupėms? Daugiafunkcis kiemelio panaudojimas

pastovios?) erdvės. Kaip komplekso kiemeliai

padės užtikrinti veiklų dinamiką, resursų ir erdvės

galėtų patenkinti šį, neužilgo atsirandantį poreikį?

dalijimąsi bei sąveiką tarp įvairių žmonių poreikių

Nors kiemeliai erdviškai yra atskiri, meninėmis-

vei interesų. Ar kiemelis gali būti aktyvus visą

architektūrinėmis priemonėmis jie galėtų sudaryti

dieną? Kaip į kiemelį pritraukti interesų ir amžiaus

vientiso parko įspūdį. Kaip parko veiklos gali būti

grupių įvairovę.

pratęsiamos kiemeliuose ir atvirkščiai, kiemelių
veiklos parke? Kokie šios sinergijos elementai

4_KIEMELIS SU CHARAKTERIU

įgalintų įvairialypę, viena kitą papildančią sąveiką
tarp istorinio parko ir kiemelių?

„Vilnius TechPark“ priklausantys pastatai turi daug
įvairaus dydžio kiemelių. Jie nei visiškai vieši,
nei visiškai privatūs. Jie visi turi kažką bendro,
nes priklauso tam pačiam kompleksui, bet turi ir
daug individualumo, išskirtinumo. Kaip meninių
intervencijų pagalba būtų galima - išryškinti ir
pabrėžti šiuos skirtumus? Koks kiekvieno (ar
vieno) iš kiemelių charakteris? Koks identitetas?
Ar įmanomas identiteto atpažinimas ne per pastatų
numeraciją?
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