VOKIEČIŲ GATVĖS REKONSTRAVIMO PROJEKTO KONKURSAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
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IDĖJA
Projekte FLOW ( TĖKMĖ ) siekiame atskleisti Vokiečių gatvę, kaip
daugiasluoksnės istorijos, erdvinių prieštaravimų rezultatą.
Po Antrojo pasaulinio karo stipriai apgriauta gatvė tapo erdve, kur
ideologinio planavimo idėjos gavo progą brutaliai įsirėžti į senamiesčio
aplinką. Naujais Stalinistinės architektūros pastatais suformuota rytinė
gatvės išklotinė iš esmės pakeitė buvusią gatvės erdvę.
Sekdami istoriu naratyvu bei įvertindami susiformavusią jau kitą istoriją
besikeičiančio miesto kontekste, siekiame nauju žvilgsniu įvertinti
urbanistinį senamiesčio inkliuzą.
Plane švelniai vingiuojanti linija erdvėje virsta išsiskiriančiu dizaino
elementu – šviestuvu. Šis elementas vizualiai ir funkciškai atskiria senąją
gatvės dalį nuo vėliau suformuotos.
Taip paliekama galimybę, atsietai nuo šiuolaikinių gatvės funkcijų,
palaipsniui atskleisti ir eksponuoti senosios miesto struktūros elementus ir
kurti išraiškingą erdvę šalia pokarinio užstatymo.
Nauju takiu grafiniu judesiu siekiame įkvėpti teritorijai šiuolaikinę dvasią ir
nuotaiką. Tuo pat metu keliame sau užduotį - kurti lygiavertės kokybės
zonas nagrinėjamoje teritorijoje, tarp skirtingais laikotarpiais statytų
pastatų ir neignoruojant istorinių skaudulių, keliauti istorijos vingiais.

FLOW
SPRENDIMAI
Kuriama naujos kokybės ir įvaizdžio reprezentatyvi, patogi naudotis ir
eksploatuoti miesto viešoji erdvė. Lygiagrečiuose šviestuvui vingiuose,
link stalinistinių pastatų nugula dviračių takas, nauja gatvė. Toliau
linkiuose projektuojami lengvų konstrukcijų paviljonai, žalieji plotai.
Ypatingą sprendinį siūlome pėsčiųjų zonai, kuri apytiksliai tiesiama virš
numatomų rekonstruoti inžinerinių trasų.

Tyrimų pagrindu nužymimos posesijų pamatų ribos bei užpildomos
menamais pastatų grindų piešiniais. Lygiagrečiai su taku vingiuojantis
suolas kviečia prisėsti ir “pasisvečiuoti“ kiekviename pastate. Ties vidiniais
kiemais, bromomis suolai tarsi nubyra. Taip paliekamos besitęsiančių
buvusių erdvių užuominos ir galimybė „patekti“ jau į kitą laikmetį „kitoje“
šviestuvo pusėje.
Išgriautų posesijų vietos šalia Senosios Vokiečių gatvės apželdinamos ir
taip teritorijoje paliekama galimybė keliais etapais atlikti archeologinius
tyrimus. Domininkonų gatvės sankryžą bei sunaikintas Žydų, Antokolskio
gatvių susikirtimo su Vokiečių gatve vietas akcentuojame erdviniais
interpretuotais buvusių pastatų skulptūrinias objektais. Taip kviečiame
gatvės dalyvius atkreipti dėmesį į gatvės likimą, greta buvusius žydų
kvartalus, netoliese stovėjusią Vilniaus Didžiąją sinagogą. Fragmentiškai,
ties istorinio užtatymo posesijomis siūlome sodinti vienarūšius žydinčius
augalus. Kaip jau minėta, toks planas leistų ilgalaikėje perspektyvoje ,
netrukdomai vykdyti archeologinius tyrimus.
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VIEŠOSIOS ERDVĖS IR GATVĖS ELEMENTAI
Konkursiniame projekte siūlome išlaikyti istorinės Vokiečių gatvės funkciją
ir palikti joje vienakryptį sulėtintą automobilių eismą , nužymėti dviračių
taką ir palikti šaligatvių pakeltus aukščiau važiuojamosios dalies dangos.
Naujai bei kokybiškai perklojama esama gatvės danga, kelio bortai,
išsaugant buvusius gabaritus. Šios priemonės įprasmina senosiose
nuotraukose išlikusį gatvės erdvės pojūtį, puoselėja vienos iš pagrindinių
miesto arterijos istorinę išraišką. Šis sprendimas taip pat pagrindžia KPD
suformuotą ir apibūdintą miesto senamiesčio, kaip daugialypės tūrinėerdvinės struktūros gyvavimo ir tęstinumo išlaikymo būtinybę. Vokiečių g.
ašis niekada netraktuota kaip aikštė, nes joje nestovėjo reikšmingi
bažnyčių ar vienuolynų pastatai ties kuriais gatvių erdvės perauga į aikštes.
Išsaugome ir atnaujiname esamus šviestuvus. Keičiame dalies jų vietą
pagal numanomus buvusių pastatų pamatus. Atsižvelgiant į istorines
gatvės nuotraukas, likusius šviestuvus siūlome montuoti prie pastatų
fasadų.
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VIETOS ISTORIJA, JOS ĮPRASMINIMAS
Vokiečių gatvė vystėsi kaip viena iš pirmųjų senojo miesto gatvių jau nuo
XV a. pr. O XVII a. pr. pilnai susiformuoja su mūrinių pastatų užstatymu.
Carinės Rusijos laikotarpiu ir iki 1940m. kito tik posesijų aukštingumas (iki
4a), vis labiau išnaudojami pastatų pirmieji aukštai (restoranams,
parduotuvėms, kitoms komercinėms paskirtims). Deja II-ojo pasaulinio
karo metu gatvės pastatai nukentėjo, o po karo šiaurinė gatvės pusė, kaip
ir didžioji dalis kvartalo pastatų aplink žydų sinagogą visai nugriauta.
Naujai užstatant išgriautąją gatvės pusę pastatais kontrastuojančias su
esamu konteksu, nebuvo išlaikytas buvęs gatvės charakteris, visiškai
suardytas gatvių tinkas, kirtęs Vokiečių gatvę. Dėl šios priežasties projekte
stengiamės akcentuoti ir didinti gatvės integralumą su aplinkiniais
kvartalais.
Suprantame nutrūkusių Žydų ir Antokolskio gatvių ryšių svarbą Vilniaus
senamiesčio kontekste, dėl to negalėdami atkurti fizinių ryšių, kuriame
juos semantinėmis priemonėmis. Projekte akcentuojame sunaikintų Žydų
ir Antokolskio g. perspektyvas, jas išryškinant didelio formato
fotografijose, įkomponuotose naujųjų pavilionų fasaduose. Etapiškai
vykdant archeologinius tyrimus, išgriautųjų posesijų vietose šalia
senosios Vokiečių gatvės, suformuojami želdynai (gėlynus, pievas). Atlikus
tyrimus, patikslinamos pamatų vietos. Pagal galimybes, išlikusius
vertingus objektus siūlome eksponuoti. Vėliausiame projekto vystymo
etape siūlome ir tūrinį nutrūkusių ryšių įprasminimą, buvusių pastatų
fragmentais.
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VIETOS ISTORIJA, JOS ĮPRASMINIMAS

Įvertinę dabartinius gatvės meninius akcentus, projekto sprendiniuose
nesiūlome jų integracijos į atnaujintą gatvės erdvę. Manome, kad
Barboros Radvilaitės skulptūra nereprezentuoja daugiasluoksnės Vokiečių
gatvės istorijos ir savo tūriu yra klaidinanti dominantė gatvės erdvėje.
Skulptūrą siūlome perkelti į kitą Senamiesčio erdvę.
Taip pat manome, kad dabar gatvėje esančio fontano estetika nederėtų
tiek atnaujintoje senojoje tiek naujojoje gatvės dalyse. Siūlome įrengti
naują fontaną/ vandens stotelę greta Vokiečių ir Žydų gatvių susikirtimo,
kur ir galimai buvo vandens šulinys. Esamą fontaną siūlome perkelti į
mažiau reikšmingą vietą miesto centre, kuri stokoja meninio akcento.
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VIEŠOSIOS ERDVĖS SPRENDINIAI
Kuriame tolygiai gyvybingą viešąją erdvę atvirą tiek
paslaugų
infrastruktūros plėtojimui, tiek nekomerciniam gatvės funkcionavimui.
Greta stalinistinio užstatymo su puikia orientacija pietų kryptimi,
suprojektuojame stogines/ paviljonus, kuriuose galėtų įsikurti kavinių
paslaugų plėtotojai, būtų pritaikomi laikinų ekspozicijų, instaliacijų
erdvėms.
Nenorėdami užgožti istorinio, erdvinio gatvės pasakojimo Senojoje gatvės
dalyje siūlome kurti atviras kavinių zonas, be stacionarių įrenginių, galimai
buvusių pastatų bromose. Erdviškai atkuriamai Vokiečių ir Žydų gatvių
sankryžai praturtinti, siūlome ir funkcinį naratyvą. Istoriniai liudijimai
rodo, kad čia buvusiuose pastatuose gyvavo puikiai žinomos maitinimosi
įstaigos. Tad ir dabar čia galėtų pabirti kavinių stalai. Palaipsniui vykdant
archeologinius tyrimus ir tikslinant atskirų posesijų pastatų vietas būtų
ieškomi vieningo dizaino sprendiniai laikinos prekybos ir kavinių
apipavidalinimui ir jų dislokacijai.
Siūlome išsaugoti ir praturtinti gatvės viduryje susiformavusią pėsčiųjų
zoną su galimybe ją patogiai eksploatuoti miesto renginių, įvairių švenčių
ar mugių metu.
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VIEŠOSIOS ERDVĖS SPRENDINIAI

Nepriklausomai nuo metų laikų senojoje gatvės dalyje siūlome
miestiečiams ir miesto svečiams susipažinti su gatvės istorija. Projekte
numatyta įvairi gatvės istorijos pažinimo infrastruktūra nužymima
meniniais, tūriniais akcentais, padėsiančias atskleisti gatvės kultūrinę
įvairovę, kasdienybę, likimą. Tai ir visualinė urbanistinių perspektyvų
ekspozicija, teritorijos apžvalgos galimybė, gatvės raidą atspindintys
maketai.
Siūlome tolygų esamų reklaminių įrenginių išdėstymą senojoje ir
naujojoje gatvės dalyse. Ties buvusia Antokolskio gatvės jungtimi įrengti
papildomą miesto informacinę krypčių rodyklę.
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AUTOMOBILIŲ, PĖSČIŲJŲ IR DVIRATININKŲ EISMO SPRENDINIAI
Palaikome Miesto savivaldybės planą numatomais kilpinio judėjimo
sprendinias riboti automobilių eismą senamiestyje .
Mūsų siūlomas vienpusio nesikertančio judėjmo gatvės pilnai užtikrins,
kad eismo dalyviai negalės keisti trajektorijų ir taip užtikrins sklandų
eismą. Rekonstruojama gatvė, šalia sovietmečio užstatymo pastatų,
tampa vienpusio lėto judėjmo gatve.
Dviejų atskirų gatvių šioje teritorijoje projektavimas garantuoja šiaurinės
ir pietinės gatvės pusių pastatų naudotojų lygiavertiškumą, bei nei viena
gatvė netampa komunalinio aptarnavimo ir greitojo susisiekimo trasa.
Numatomos keturios viešojo transporto sustojimo vietos – po dvi gatvės
pradžioje ir pabaigoje skirtingiems vienpusio judėjimo srautams.
Dviračių takai projektuojami lygiagrečiai šalia naujojo gatvės vingio bei
kitas, nužymimas senosios Vokiečių gatvės zonoje. Jie sklandžiai įsijungia į
numatytąją senamiesčio dviračių takų sistemą.
Pėščiųjų takas formuojamas centrinėje teritorijos ašyje, nesikerta su
transporto priemonių keliais.
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ŽELDINIAI
Susipažinę su Vilniaus plano užsakymu parengtu dendrologiniu vertinimu,
darome išvadą, kad pirminiame projekte gatvės apželdinimas liepomis,
visu medžių vegetacijos laikotarpiu, stipriai pakito: vietomis sunyko,
įvairios žmonių veiklos pasekmėje, medžiai buvo žalojami.
Kaip rodo fragmentiniai archeologiniai kasinėjimai daugelis senųjų ir,
matyt, naujai papildytų įvairių medžių rūšių , auga ant buvusių nugriautų
pastatų pamatų juos tolau naikindami. Visus geros būklės medžius
saugome, siūlome įrengti šaknų apsaugas, lajų apšvietimą.
Želdynų projekto akcentu tampa šalia pagrindinio viso erdvės elementošviestuvo, numatomi sodinti vijokliniai augalai, tokie kaip Campsis
radicans, Parthenocissus quinquefolia. Vijokliniai augalai neturi išvystytų
šaknų , kurie pažeistų galimai išsilaikiusius pamatų fragementus. O
kintanti lapų spalva įvairias metų laikais suteiktų žavesio ir nuotaiką visai
vystomai erdvei.
Fragmentiškai, ties istorinio užtatymo posesijomis siūlome sodinti
vienarūšius žydinčius augalus. Kaip jau minėta, toks planas leistų
ilgalaikėje perspektyvoje , netrukdomai vykdyti archeologinius tyrimus.
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BIUDŽETO VALDYMO GALIMYBĖS

PIRMASIS ETAPAS –
užklojamas kilimas priešais sovietinį užstatymą;

Projekte pateikiami plačiai aprėpiantys visos teritorijos kardinalių
įvaizdžio, kraštovaizdinius, architektūriniais ir transporto organizavimo bei
istorinio teritorijos įamžinimo pakeitimų sprendiniai.
Įvertindami tam tikru metu Vystytojo turimą biudžetą, numatome visų
darbų organizavimo, tyrimų, projektavimo ir statybos darbų etapiškumą,
išskaidymą laiko ir darbų apimtimis, kurios derinamos su turimomis
finansinėmis investicijomis į šį ypač svarbų Vilniaus senamiesčio kvartalą .
Pirmasis projekto įgyvendinimo etapas galėtų apimti darbų kainą nurodytą
Konkurso sąlygose (II skyrius, 15.1 punktas).

ANTRASIS IR VĖLESNI ETAPAI –
vykdomi atskirų gatvės atkarpų archeologiniai tyrimai;
svarstoma apie buvusio užstatymo įamžininmo galimybes;
remontuojamas istorinės gatvės grindinys ir šaligatviai.
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