ESAMOS RAMINTOJOS BAŽNYČIOS PASTATO STRUKTŪROS PRITAIKYMAS BENDRYSTĖS
IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ HUB‘O VEIKLOMS

Autoriai: Jautra Bernotaitė (architektė),
Andrius Ropolas (architektas),
Paulius Tautvydas Laurinaitis (istorikas).

REKONSTRUKCIJA ATKURIANT AUTENTIŠKUS TŪRIUS, NUOSAIKIAI
TRANSFORMUOJANT IR KURIANT NAUJAS ERDVES

Autoriai: Jautra Bernotaitė (architektė), Andrius Ropolas (architektas), Paulius Tautvydas Laurinaitis (istorikas).
Šis pasiūlymas siūlo dalinę bažnyčios atkūrimo strategiją – pusė bažnyčios erdvių atkuriamos autentiškai,
kita pusė – lieka su skirtingų laikmečių žymėmis. Tokia
bendra visuma sudaro vientisą, naujo tipo bažnyčios
įvaizdį. Panaši strategija siūloma ir bažnyčią supančioje teritorijoje – priešais įėjimą esanti erdvė atkuriama
interpretuojant egzistuojančią archyvinę medžiagą, o
už šventovės – siūlomi nauji sprendimai, kurie integruoja skirtingų laikmečių palikimą ir ateities poreikius.
Pagrindinė naujai kuriama bažnyčios savybė – laiptuota vidaus erdvė, kuri pasiekiama iš dalies nuardant
sovietines perdangas. Šis veiksmas leidžia grąžinti
koplyčią su altoriumi į pirminę vietą ant žemės, o tikintiesiems sukurti trijų lygių balkonines erdves.
Išorėje bažnyčios pastatas nėra keičiamas, naujos
intervencijos siūlomos bažnyčios aplinkoje. Priešais
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bažnyčią siūloma atkurti čia stovėjusią tvorą, kuri
padėtų aiškiau atskirti skirtingas lauko erdves ir žmonių
srautus. Už bažnyčios esančiame kieme būtų įkuriama
oazė – sodas, į kurio sienas būtų integruota kieme
esanti transformatorinė.
Projektu siūloma atrasti subtilų balansą tarp autentikos,
istorijos ir stengiamasi į naują vientisą darinį sujungti
skirtingas reikmes.

PATALPŲ PLOTŲ LENTELĖ

Patalpų tipas

Plotas Patalpos
(kv. m.)

LANKYTOJŲ ERDVĖS

KOPLYČIOS ERDVĖS

TERAPIJOS ERDVĖS

538

220

81

Lankytojų
skaičius

Patalpos
plotas (kv.
m)

Bendras
plotas (kv.
m.)*

Kavinė + virtuvė

30

56

56

Lauko terasa

30

75

75

Info centras

30

56

56

Muziejus / ekspozicijų
erdvė

20

100

100

Apžvalgos aikštelė

6

6

6

Sanitariniai mazgai

-

50

50

Lanksti erdvė (gali būti
naudojama koplyčiai)

100

195

195

Koplyčia

200

180

180

Zakristija

-

30

30

Koplyčia Tabernakuliui

-

10

10

Judėjimo erdvė

-

-

-

Psichoterapijos erdvė

20

60

60

Ramybės erdvės

10

21

21

EDUKACINĖS ERDVĖS

301

Edukaciniams renginiams
skirtos patalpos (~7 patalpos po 65 m2)

7x20

301

301

ADMINISTRACINĖS / ŪKINĖS ERDVĖS

210

Administracinės patalpos

5

40

40

Susitikimų patalpa

-

24

24

Virtuvėlė

-

10

10

Sandėliavimo patalpos

-

136

136

BENDRAS NAUDINGAS PLOTAS

1350

Koridoriai

233

* - Nurodyti patalpų plotai yra orientaciniai ir gali kisti priklausomai nuo projektinių sprendinių.
** - Nurodytas bendras plotas bus tikslinamas techninio projekto metu.
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APLINKA

Pastato kvartalinio konteksto atžvilgiu, kiemo sprendiniai siūlomi atsižvelgiant į potencialią galimybę ateityje
dalinai atkurti buvusią sklypo užstatymo struktūrą,
atstatant anksčiau egzistavusius vienuolyno pastatus.
Kuriamos sienos iš Savičiaus g. pusės simboliškai
atkartotų XVIII-XX a. pirmojoje pusėje egzistavusią
situaciją ir vizualiai panaikintų nebūdingą istoriniam
audiniui erdvę priešais šventovės pagrindinį fasadą.
Nors projekto autoriai supranta galimą tokio pasiūlymo
kontraversiją, tačiau sklypo atvirumą siūloma formuoti visų pirma pasitelkiant minkštąsias priemones bei
nedideles intervencijas vidinėje struktūroje. Pagrindinis
toks siūlymas – dalies pėsčiųjų srauto nukreipimas pro
bažnyčios ir vienuolyno kiemų teritoriją dienos metu,
aplenkiant šiuo metu neinteraktyvią Bokšto g. atkarpą.
Atžvelgiant į sodo svarbą Augustinijonų ordino istorijoje, pietvakarinėje bažnyčios pusėje formuojamas
naujas, nedidelis, plieno lakštais aptvertas sodelis. Tai
būtų rami erdvė, kuri taip pat galėtų tapti memorialu
žuvusiems statutiniams pareigūnams su galimybe jo
struktūroje įrengti meninį akcentą.

1939 m. planas
(Šaltinis: KPR)

1840 m. planas
(Šaltinis: KPR)

Savičiaus g.

to g.

Bokš

Augustijonų g.

Sklypo planas
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Iliustracijos pavadinimas (Sudaryta autorių / šaltinis)
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ARCHITEKTŪRA

Bažnyčios pastato išorė nėra keičiama – visos pagrindinės architektūrinės intervencijos projektuojamos
viduje. Bažnyčios interjeras transformuojamas, siekiant
sukurti naują vientisą erdvę, kuri kokybine prasme
taptų ne kompromisu, o pavyzdžiu. Skirtingų laikmečių
elementai yra aiškiai matomi ir atskiriami, tačiau sudaro
bendrą visumą. Baroko elementai – balti (paliekant galimybę atkurti autentiškas spalvas pagal polichrominius
tyrimus), sovietmečio – grubaus betono, nauji elementai – metalinių paviršių. Naujais elementais siekiama
medijuoti erdvę – sovietines grubias intervencijas
sušvelninti ir pasiekti subtilų medžiagų, stilių ir istorinių
laikotarpių balansą.
Dalis sovietmečio perdangų, esančių ties sakraliausia
buvusiosios bažnytinės erdvės dalimi, yra išardomos,
o iš likusiųjų, integruojant neinvazinio pobūdžio naujas
konstrukcijas, formuojama amfiteatrinė erdvė, įrengiant
naują, ketvirtą aukštą formuojančią perdangą. Nors
papildomas aukštas visų pirma numatomas dėl naudingojo ploto poreikių, tačiau jis suteikia galimybę dalyje
centrinės navos atkurti pilną šios aukštį ir respektuoti
sakralinę erdvę. Koplyčia grąžinama į pirmojo aukšto
lygį, iš dalies atstatant istorinį šventovės funkcinį suskirstymą; laiptuota amfiteatro erdvė palaipsniui atveria
pradinį bažnyčios pagrindinės navos vaizdą, kuris
kulminaciją pasiekia ties altoriumi. Žvelgiant iš pirmojo
aukšto, toks sprendinys yra sąskambis su barokinėje
architektūroje akcentuojamu „lipimo aukštyn“ vizualiniu įspūdžiu, o naujasis perdangų skaičius atkartoja ir
augustiniškąją „ketverto idėją“ įžvelgiamą bažnyčios
bokšto tarpsniuose.

Uždara koplyčios erdvė

Atvira koplyčios erdvė

Pjūvis 1-1
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FUNKCIJA IR SRAUTAI

Pagrindinėse šventovės erdvėse srautai ir funkcijos
organizuojami taip, kad netrukdytų viena kitai aktyvaus
naudojimo metu, tačiau, atliepiant į augustiniškąsias
vertybes, griežtos šių atskirties vengiama, siekiant
skatinti bendruomeniškumą. Pirmasis aukštas skiriamas koplyčiai, informaciniam centrui su kavine, renginių ir terapijos erdvėms. Koplyčia numatoma toliausiai
nuo įėjimo, terapijos ir kavinės su infocentru erdvės
yra priešingose navose, renginių erdvė yra centre,
tačiau ji neturėtų būti aktyviai naudojama mišių ar kitų
užsiėmimų metu. Prie koplyčios numatomos patalpos zakristijai, tabernakulio laikymo vietai. Antrajame
aukšte įrengiamos erdvės edukacijai, administracijai
ir bažnyčios lankytojams. Trečiajame ir ketvirtajame
aukštuose numatomos papildomos edukacijos erdvės
ir zona tikintiesiems. Palėpės erdvė yra sunkiai pritaikoma, o investicijos, galimai, būtų neracionalios. Dėl
šios priežasties, joje jokia papildoma funkcija nesiūloma, bet lankytojai turėtų galimybę ją pamatyti. Rūsyje
numatomos muziejaus, edukacijos, sanitarinių mazgų,
techninės ir sandėliavimo patalpos.

Rūsys

1A

Esamos laiptinės, liftas naikinami, o jų angos perdangose užtaisomos. Naujas liftas ir laiptai įrengiami pagrindinės navos erdvėje – taip išvengiama naujų angų
autentiškose perdangose ir skliautuose. Patekimas
į rūsį numatomas per naujai įrengiamą rūsio patalpą
šiaurės rytuose – taip pat vengiant bet kokių naujų
angų skliautuose.
Čia įrengiamas liftas ir laiptinė iki pirmo aukšto. Rūsyje
po pagrindiniu bažnyčios taku įrengiami tualetai, nes
šioje vietoje, pagal atliktus archeologinius tyrimus, nėra
rasta laidojimų. Bažnyčios bokšto centre esanti laiptinė
pakeičiama nauja ir nuleidžiama iki ketvirto aukšto,
kuriame ją būtų galima pasiekti iš lifto. Kasdieniam lankymui, koplyčios erdvė nuo likusių gali būti atskiriama
užuolaidomis. Savaitgaliais ar per didesnius renginius
koplyčia galėtų išnaudoti visą amfiteatrinės erdvės potencialą. Užtrauktos užuolaidos, iš edukacinių patalpų
pusės, galėtų būti naudojamos kaip fonas projekcijoms
įvairių renginių metu.

2A

3A

Cirkuliacijos žymėjimai
Lankytojai
Tikintieji
Bendruomenė
Administracija
Pagalbinis
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4A

1

Sanitariniai
mazgai

Edukacija

Muziejus

Sandėlis

1

Sandėlis
Techninė
patalpa

RŪSIO PLANAS

Info centras / kavinė

Lanksti erdvė

1

Lanksti
erdvė

Koplyčia

Terapijos erdvės

1

Zakristija

1 AUKŠTO PLANAS

Pirmo a. erdvė

Edukacija

Edukacija
1

Koplyčia/
edukacija

1

WC

Administracija

2 AUKŠTO PLANAS
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Edukacija

1

Koplyčia/
WCedukacija

1

3 AUKŠTO PLANAS

Edukacija Koplyčia/
edukacija

1

1

4 AUKŠTO PLANAS

1

Palėpės
apžvalgos
aikštelė

1

PALĖPĖS PLANAS
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TVARUMAS

Aukštų perdangose būtų vedžiojami oro vėdinimo
kanalai, kurie leistų pasiekti kokybišką vidaus klimatą
tiek koplyčios, tiek likusiose pastato erdvėse. Techniniai įrenginiai montuojami po žeme, vakarinėje bažnyčios pusėje. Iš jų, pro rūsį į pirmą aukštą, greta lifto
įrengiama šachta, kylanti iki ketvirtojo aukšto. Siūloma
architektūrinė vidaus erdvė leidžia efektyviai naudoti
standartinius vėdinimo ir šildymo sprendimus.
Bažnyčioje numatomos skirtingos ir nepriklausomos
klimato zonos, kurios leistų pasiekti didesnį energetinį
efektyvumą ir komfortą. Antrame, trečiame ir ketvirtame
aukštuose centrinėje navoje projektuojamos edukacijos ir pirmame aukšte įrengiamos terapijos patalpos
yra nepriklausomos nuo cirkuliacinių erdvių, todėl jų
klimatas gali būti optimaliai pritaikomas pagal užsiėmimų grafiką.

Rūsio schema

Pjūvio schema
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