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IDĖJA

Lituanikos kvartalas – tai tarpinė grandis tarp istorinės senamiesčio kvartalų struktūros ir 
gamtinio Neries pakrančių landšafto. Tai teritorija šalia senamiesčio. Atsižvelgdami į istorinę 
šios teritorijos raidą, mes ją priskiriame labiau gamtai nei miestui. Todėl mūsų idėja – šią 
teritoriją paversti laisvų formų laisvai stovinčių pastatų dariniu, kuriuo žmogus gali laisvai judėti 
visomis kryptimis. Pastatai, tarsi stovintys miške medžiai, vietomis sudarantys tankumas ar 
sukuriantys jaukias properšas. Erdvių kaita – viena iš pagrindinių šio kvartalo vertybių.

VIEŠOS ERDVĖS

Kvartale nekuriamos gatvės. Senamiesčio gatvių trąsos čia pavirsta takais – gatves 
atstojančiomis erdvėmis, apsuptomis parduotuvėlių ir kavinių, kurios, judant link upės pulsuoja 
skirtingais erdvės masteliais, čia susiaurėdamos, čia išplatėdamos į nedideles aikštes 
primenančias erdves. Kritulių metu šiomis erdvėmis galima judėti dengtais pasažais po 
pastatų arkadomis. Gyvenamų namų susitelkimo vietose, virš komercinių patalpų 
suformuojami 4-5m aukščio apželdinti kalneliai, į kuriuos gali patekti bet kas, tačiau turėtų 
užlipti laiptais. Tai sudaro prielaidą ta erdve labiau naudotis kiemo gyventojams, nei 
svetimiems. Todėl natūraliai be jokios prievartos susiformuoja kiek skirtingos erdvės 
vietiniams ir svečiams.

KULTŪRINĖS ERDVĖS

Kvartale vyrauja skersinės kryptys, kurios susidaro iš senamiesčio gatvių tąsų link upės. Šios 
kryptys palydimos pragmatiškų komercinių funkcijų apsupties. Tačiau sukuriama “kultūrinė” 
išilginė kryptis vedanti nuo istorinių miesto vartų link pilies. Jos funkcionavimą užmaitina 
nedideli “meno taškai”. Tai pastatuose atitvertos vitrinos, kuriose eksponuojami įvairūs meno 
objektai. Jų 13 ir jie nužymi visą šį atraktyvų kelią iki pat pilies, kurio kulminacija tampa 
“Miesto atminties muziejus”, savo erdve įsiliejantis į priepilio aikštę.

KVARTALO SILUETAS

Lituanikos kvartale kuriamas lengvai virpantis siluetas. Kadangi teritorija labia gerai 
apžvelgiama iš kito upės kranto, mes vengiame horizontalios linijos silueto dominavimo, kas 
kietai užbrauktų senamiesčio silueto virpesius. Pastatų aukštingumas, siekiantis 4 aukštus, 
vietomis su mansardomis (aukščiausia kraigo altitudė 44, tai yra 17m aukščio nuo 0.00) Tai 
leidžia šiame siluete palikti dominuoti senamiesčio bokštus, o projektuojamą kvartalą nuo 
upės pridengti žaliomis pakrantės kalvomis.
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