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pesciuju tiltas

vidinis kiemas paupys

Istorinis Kauno miesto centras pasižymi ypatinga urbanistine struktūra. Mūsų projektas yra 
grindžiamas šia struktūra, tačiau sukurtas remiantis šiuolaikine interpretacija. Kurybinių 
dirbtuvių teritorija yra išskirtinė, todėl viena pagrindinių užduočių buvo plėtoti ir pabrėžti 
teigiamus esamos situacijos elementus ir kurti naujas kokybiškas erdves.

Šiandien, teritorijos dominuojanti problema yra menkos kokybės atvirų erdvių gausa. 
Pirmasis projektavimo žingsnis yra kiekvienos atviros erdvės identifikavimas. Vertingos 
atviros erdvės yra pabrėžiamos, o jaukios, intymios “įrėminamos”. Sekantis sprendimas buvo 
integruoti istorinio miesto centro tinklą, sujungiant senamiestį su Neries krantu. Šiuo paprastu 
žingsniu užtikrinamas patogus miestiečių ir miesto svečių susisiekimas su Neries upe. Tarp 
šių ryšių kuriama miesto kvartalų sistema. Kiekvienas kvartalas turi ryškų charakterį, su 
jaukiomis vidinėmis erdvėmis, todėl kiekvienam vartotojui užtikrinamas komfortas privačiose 
erdvėse. Ryšiai ne tik jungia senamiestį su Nerimi, tačiau kuria diferencijuotas viešąsias 
erdves, pritaikytas pasivaikščiojimams, dviračių eismui, pokalbiams, maitinimuisi ir kitom 
visuomenės veiklom. Šių ryšių susikirtimuose su Neries krantu, lankytojams pateikiama 
naujos kokybės erdvė, siūlanti saugią, patogią aplinką, besivaikštant molu, virš medžių 
medžių vainikų, kertant tiltą pėsčiųjų tiltu, leidžiant laisvalaikį įspūdingo kraštovaizdžio krante. 
2-3jų aukštų pastatai, tiesiogiai besiribojantys su senamiesčio frontu, kvartale tolygiai “auga” 
artėdami link upės kranto. Tai užtikrina pietų saulę, kuria mėgautis leidžia šviesios lauko 
terasos, taip pat atveriančios vertingas miesto bei gamtovaizdžio panoramas.

Upės krantas yra ypatingas, jo natūralumas yra didžiulis privalumas miestui. Mūsų 
įsitikinimu stiprios jungtys (pėsčiųjų ir dviratininkų) ir aktyvus gyvenimas erdvėje yra 
nuostabus toks, koks yra- natūralus ir įspūdingas. Tai laisvės ir netrukdomos sąveikos su 
gamta erdvė.

Programa yra skirta esamo miesto centro esamų funkcijų sustiprinimui ir upės kranto 
programos sudarymui. Vidutinio mastelio komercinės paskirties, lanksčios gyvenimosios-
darbo paskirčių funkcijos, ir maisto prekių parduotuvė į teritoriją pritraukia skirtingus 
vartotojus. Biurų patalpos kuria įvairių mastelių ir skirtingiem poreikiam pritaikytas 
erdves. Biurų funkcijos kiekis yra sumažintas siekiant kurti trūkstamą kultūrinį sektorių. 
Vakarinėje teritorijos dalyje numatome vietą Vilniaus Dailės Akademijos fakultetui Kaune. 
Jų įkvėpimui siūlomi Kauno pilies ir Upes kranto vaizdai. Studentai yra puikūs vietos 
gyventojai, užtikrinantys vietos gyvybę 24ias valandas per parą. Gyvenamosios paskirties 
zonos yra raktas į teritorijos išnaudojimą, vietos bendruomenės kūrimą ir saugios erdvės 
užtikrinimą. Požeminis parkavimas planuojamas dviem aukštais ir aprūpina visą teritoriją. 
Mes sukūrėme diferencijuotų bei modernių gyvenk-dirbk biurų visumą; Koncentravomes į 
gyvenamosios paskirties zonas, siekiant teritorijai garantuoti vartotojus ir bendruomenę. 

Teritoriją galima vystyti etapais iš rytų, į vakarus. Pirmuoju etapu siūloma sukurti didelę 

funkcijų įvairovę. Taip siekiant sukurti funkcionuojančią bendruomenę jau vystymo pradžioje. 
Antru etapu siūlomoje vystyti teritorijoje pagrindą sudaro vidutinio dydžio komercija, kuri gali 
sekti paskui pirmame etape susikūrusią bendruomene. Viršutiniai aukštai skiriami butams. 
Trečiame etape svarbiausia- gyvenamoji funkcija, su šiek tiek komercijos pirmame aukšte, bei 
naujos patalpos dailės akademijai. 

Ir dar…
Pamanėme, kad transporto žiedas gali būti skirtas ne vien automobiliams, tai taip pat gali būti 
aktyvi teritorija ir vietos ikona. Iš grunto, iškasto statant požeminius parkingus, supilame kalvą. 
Kuri sujungia erdves, atskirtas eismo juostų.   


