HISTORY IN GREEN

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

PAGRINDINĖ IDĖJA
Pagrindinė projekto kryptis – istoriškai (iki 1941 m.) susiformavusios Vokiečių gatvės erdvės
atkūrimas. Žiūrint į Vilniaus miesto senamiesčio bendrą audinį, matoma, kad Vokiečių gatvės
struktūra suardyta, erdvė sudarkyta, savo masteliu disonuoja su senamiesčiui būdingomis
erdvėmis.
Siekiant atkurti gatvės mastelį, buvusių statinių perimetro linijoje, interpretuojant istorinį
užstatymą, kuriami ažūriški tūriai, kurie, atkartodami buvusių pastatų siluetus, iš dalies atkuria
Vokiečių gatvės erdvę. Kartu tai ažūriška struktūra, virstanti žaliuoju karkasu, 3D „parku“, jaukia
viešąja erdve. Buvęs užstatymas išskiriamas ir horizontalioje plokštumoje, dangomis pažymint
pastatų kontūrus, vidinių kiemų erdves.

ERDVĖS FORMAVIMO PRINCIPAI
Esamą Vokiečių gatvės erdvė skaidoma į 3 atskiras zonas:
- Atkuriamą istorinės Vokiečių gatvės erdvę (pėsčiųjų zoną);
- Žaliąją viešąją erdvę;
- Vokiečių gatvės kaip senamiesčio transporto jungčių arterijos erdvę.
Istorinė Vokiečių gatvė, kurios perspektyvose atsiveria bažnyčių bokštų dominantės, skirta tik
pėsčiųjų eismui. Interpretuoto užstatymo ažūrinė konstrukcija apželdinta vijokliais formuoja išilginę
žaliąją viešąją erdvę, kuris vidinėmis erdvėmis jungia pėsčiųjų ir transporto arterijų zonas. Vietoj
išgriauto užstatymo įrengta Vokiečių gatvės atkarpa skirta transporto eismui, parkavimui. Išilgai
gatvės numatytas dviejų krypčių dviračių takas.

DANGŲ PLANAS
Sugriautas istorinis užstatymas išryškinamas skirtingomis granito dangomis vienoje plokštumoje
vengiant aukščių perkričių. Aiškiai išskiriami buvusių pastatų sienų kontūrai, vidiniai kiemeliai.
Buvusio užstatymo horizontalus piešinys nužymimas maksimaliai iki jį nukertančios „naujosios“
Vokiečių gatvės. Šaligatvis ir „kiemeliai“ – granito dangos vientiso piešinio. Erdvės, įsiliejančios į
apželdintą vertikalią žaliąją struktūrą, išskirtos šviesesne granito spalva ir formatu.
Istorinė Vokiečių gatvė remontuojama išsaugant akmenų grindinį. Akmenų grindiniu iki “naujojo”
užstatymo pratęsiamos Mėsinių ir Šv. Mikalojaus gatvės.
Dviračių takas palei važiuojamąją Vilniaus gatvę specialiai neišskiriamas vientisa danga,
pažymimi tik takų kraštai, kad važiuojant dviračiu jaustųsi kertamų kiemelių ir buvusio užstatymo
urbanistinė struktūra. Ties „kiemeliais“ galima stabtelėti, čia projektuojami dviračių stovai, suolai.
„Kiemeliai“ tarsi jungianti grandis tarp pėsčiųjų zonos, žaliposios erdvės ir transporto arterijų
erdvės.
Transportui skirta Vokiečių gatvė – asfalto dangos, šalia įrengtos parkavimo vietos – skaldyto
granito dangos. Danga po medžių masyvais – stabilizuotos skaldelės, pritaikyta vaikščiojimui.

ŽELDINIAI
Želdiniai formuojami taip, kad suskaidytų hipertrofuotą gatvės erdvę. Dabartinio bulvaro vietoje
ažūrinė struktūra ne tik simbolizuoja buvusį užstatymą, bet, apželdinta vijokliais, virsta įdomia žalia
rekreacine erdve – žaliuoju gatvės karkasu. Vijokliai sodinami skirtingų rūšių atsižvelgiant į pastatų
ribas, kad lapų spalvomis, skirtinga forma ir faktūra išlaikytų senamiesčiui būdingą spalvų
dinamiką. Esamus medžius, šaknų sistema ardančius saugomą kultūrinį sluoksnį bei užstojančius
istorinius pastatų fasadus, šaliname. Interpretuodami buvusį užstatymą tarp dviračių tako ir
pėsčiųjų zonos siūloma „žaliąjį“ karkasą papildyti formuotų liepų tūriais.
Kad nesuardyti kultūrinio sluoksnio pasirinkti nedideli medžiai, vijokliniai augalai. Visi nauji
medžiai, vijokliai sodinami į šaknų sistemą ribojančius ir medžių augimą reguliuojančius
konteinerius. Augalų priežiūrai numatyta kapiliarinė laistymo sistema.
Kad sušvelninti agresyvią masteliu rytinę gatvės išklotinę, nauji medžiai projektuojami išilgai
važiuojamosios gatvės tarp automobilių parkavimo vietų.

MAŽOJI ARCHITEKTŪRA
Vokiečių gatvės pirmuosiuose pastatų aukštuose šiandien yra daugybė kavinių, parduotuvių.
Vasaros metu šaligatviai priešais pastatus pavirsta lauko terasomis. Kai istorinėje Vokiečių gatvėje
neliks transporto eismo, lauko kavinės galės išsiplėsti plačiau, pereidamos į “žaliąją” zoną.
Siekiant pabrėžti Vokiečių gatvės su Šv. Mikalojaus bei Mėsinių gatvių sankirtas, buvusio
užstatymo vietoje šių gatvių kampuose projektuojame vasaros kavinių paviljonus. Įstiklinti paviljonų
tūriai, simbolizuodami kažkada šioje vietoje buvusių parduotuvių ar kavinių vietas, įkomponuoti po
žaliuoju karkasu, taptų patraukliomis erdvėmis ne tik vasaros metu. Kavinių terasos galėtų peraugti
į kiemelius, paviljonų stogai virsti lauko terasomis.
Apželdinta vijokliais plieno strypų ir trosų konstrukcija projektuojama buvusio užstatymo
perimetre. Ažūriškos struktūros erdvės vizualiai apjungtos su istorine Vokiečių gatve, simboliškai
paryškinti įėjimai buvusių bromų vietose į vidinius kiemus. Konstrukcija įrengiama saugant
kultūrinius sluoksnius.
Žaliojoje zonoje bei „kiemeliuose“ kuriamos rekreacinės zonos su suoliukais. Žaliosios zonos po
medžių masyvais pritaikytos rekreacijai.
Dviračių stovai dėstomi „kiemeliuose“ šalia dviračių tako.
Fontano atsisakoma, skulptūrą „Barbora“ siūloma iškelti į kitą vietą – prie Šiuolaikinio meno
centro ar Valdovų rūmų.

APŠVIETIMAS
Apšvietimas išryškina suprojektuotas tris Vokiečių gatvės funkcines erdves.
Istorinei gatvei apšviesti projektuojami šviestuvai – žibintai kaip ir kitose senamiesčio gatvėse.
Ažūriškoje vijokliais apželdintoje struktūroje šviestuvai sumontuoti tarp augalų. Augalų lapų ir
šakų išsklaidyta šviesa kuria šiltos, “virpančios” šviesos emociją. Toks apšvietimas žaliąją viešąją
erdvę atskiria nuo transporto zonos. Dvipusio transporto gatvė ir dviračių takas apšviečiamas
esamais aukštais šviestuvais.

TRANSPORTAS
Istorinė Vokiečių gatvė skirta pėstiesiems ir aptarnaujančiam transportui, bei į kiemus patekti.
Dvipusio automobilių eismo gatvė paliekama rytinėje pusėje. Čia numatytos dvi viešojo transporto
stotelės, išilgai gatvės abejuose pusėse - parkavimo vietos. Prioritetas teikiamas elektromobiliams,
bei neįgaliųjų automobiliams sustoti. Išilgai gatvės suprojektuotas dvipusis dviračių takas,
įsijungiantis į bendrą senamiesčio dviračių sistemą.
2 vietos šiukšlių konteineriams numatytos šalia važiuojamosios gatvės, toliau nuo rekreacinių
zonų.

POST SCRIPTUM
Susipažinę su Vokiečių gatvės istorine raida, matome didesnes galimybes šios miesto dalies
vystymui negu numatyta konkurso sąlygose. Atlikus gatvės nuotolinius (neinvazinius)
archeologinius tyrimus ir apibendrinus gautus duomenis, būtų galima išskirti vertingiausias
išlikusias archeologines liekanas (pvz. rūsių sienas, grindinius, kt.) ir jas integruoti į bulvaro
struktūrą, galbūt eksponuoti.

