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INTRODUCTION | APPROACHING THE PROJECT 
It is not the first decade that the new museology standards have been discussed, visions of the future concept of the museum have been developed, and the necessary institutional and political 
changes have been debated. There are already examples around the world, that come along as larger and smaller, often private initiatives, that accomplish astonishing changes in the centuries-
old tradition of museology, fulfilling brand new scenarios, when museums become not only an exhibition space, but also a space of cultural and social coexistence. To begin with, from a wide 
range of ideas, we highlight (without even touching on architecture) the main visions that reflect the ideas of the new museology and what opportunities the new museum building has to create: 
The Museum does not start or end with an exhibition - it stands as a hybrid of different activities that oversights the canonical functions of the museum. 
The Museum is a cultural-social space. 
The Museum is a space not solely for professionals (curators, artists, critics - although it is very important) - it is a platform adapted to the modern, curious generation, conforming to the rhythm 
of the rapidly changing knowledge society. 
The Museum is a space unfamiliar with age, social and other differences. 
The Museum is an open space of experience, cognition, education and collaboration.  

ĮVADAS | ARTĖJANT LINK PROJEKTO 
Ne pirmas dešimtmetis diskutuojama apie naujosios muziejininkystės standartus, kuriamos ateities muziejaus koncepcijos vizijos, debatuojama apie būtinus institucinius ir politinius pokyčius. 
Pasaulyje jau yra pavyzdžių, didesnių ir mažesnių, neretai privačių iniciatyvų pasekmėje, kurie realizuoja netikėtus pokyčius šimtametėje muziejininkystės tradicijoje, kurie išpildo naujuosius scenarijus, kai 
muziejai tampa ne tik parodine erdve, bet tam tikrais kultūrinio - socialinio bendrąbūvio erdve. 
Taigi pradžiai, Iš plataus idėjų lauko mes išryškiname (kol kas net neliečiant architektūros) pagrindines naujosios muziejininkystės idėjas atspindinčias vizijas ir kokias galimybes turi kurti naujasis muziejaus 
pastatas: 
Muziejus neprasideda ir nesibaigia paroda - tai skirtingų veiklų hibridas, pralėčiantis kanonines muziejaus funkcijas. Muziejus - tai kultūrinė-socialinė erdvė. 
Muziejus - tai erdvė ne tik profesionalams (kuratoriams, menininkams, kritikams - nors tai ir yra labai svarbu) - tai platforma pritaikyta šiuolaikinei, smalsiai kartai, prisitaikanti prie itin greitai besikeičiančios 
žinių visuomenės ritmo. 
Muziejus - erdvė nepažįstanti amžiaus, socialinių ir kitų skirtumų. 
Muziejus - tai atvira potyrio, pažinimo, edukacijos ir bendradarbiavimo erdvė. 
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BUILDING HISTORY 
This residence of Renaissance forms and manneristic decor (architect Jonas Ulrichas) was built on the request of Jonusas Radvila (1612–1655), chief of Samogitia, hetman of Lithuania, vaivode of 
Vilnius. In the middle of the 17th century the palace was one of the most beautiful in Vilnius – comfortable and decorated with works of art that included pictures by famous West European 
artists. 
However, the palace did not enjoy its beauty for a long time. During the wars which had begun in the late 17th century it was set on fire, partly destroyed and valuable art works were stolen. 
Thus at the beginning of the 19th century the palace stood deserted and uninhabited. In 1807 Dominykas Radvila (1786–1813) gave its remains and the plot of land to the Philantropist Society, 
which ran the building until 1940. Restauration work on the palace was completed in 1967. 

RŪMŲ ISTORIJA 
Istoriniai šaltiniai nurodo, kad XVI a. dabartinių Vilniaus Radvilų rūmų vietoje, tada vadintoje Didžiosiomis Lukiškėmis, parko tipo sode už miesto gynybinės sienos, šalia Vilijos vartų, stovėjo Mikalojaus 
Radvilos Juodojo rūmai. XVII a. viduryje Lietuvos didysis etmonas, Vilniaus vaivada Jonušas Radvila (1612–1655) pagal architekto Jono Ulricho projektą pasistatydino rezidentinius rūmus. Renesansinių formų, 
manieristinio dekoro U raidės plano rūmus sudarė keturi dviaukščiai korpusai, kampuose sujungti penkiais trijų aukštų paviljonais. Vidinis kiemas iš pietvakarių pusės buvo užtvertas neaukšta mūro tvora su 
dvejais vartais. Tokie rūmai pavaizduoti vokiečių medalininko Sebastiano Dadlerio (1586–1657) medalyje, nukaltame Jonušo Radvilos inauguracijos į Vilniaus vaivadas 1653 m. proga. XVII a. rūmai pavaizduoti 
Vytauto Gabriūno (1930–1992) akvarelėse. 
XVII a. viduryje Radvilų rūmai buvo vieni gražiausių Vilniuje. Jais žmonės džiaugėsi neilgai. XVII a. vidurio ir XVIII a. pradžios karai bei gaisrai juos smarkiai nuniokojo. XIX a. pradžioje tuometinis rūmų 
savininkas Dominykas Radvila (1786–1813) apleistus, negyvenamus rūmus perleido Vilniaus labdarių draugijai, kuri čia tvarkėsi iki 1940 metų. Šeimininkaujant labdariams, sunykę rūmų korpusai buvo nugriauti 
ar iš pagrindų perstatyti. 
1967 m. Radvilų rezidentiniuose rūmuose pradėti restauravimo darbai. Tuomet buvo likę tik 2 rūmų korpusai (šiaurinis ir rytinis) ir vienas – šiaurinis – paviljonas. 1984 m. buvo atstatytas ir antras – vakarinis – 
paviljonas. 
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MUSEUM VISION 
To create a Museum that embraces world art and design and would exhibit art of different periods and various countries. Visual art and design is a key concept that fuses the entire building 
complex. Also, the Museum complex has to become an attractive public cultural space accessible to all. 
MUSEUM OBJECTIVE 
The main ambition is to revive the structure of the Radvila Palace complex by fully adapting the existing buildings, filling the empty parts of the complex, overcoming the courtyards and 
complying with the highest standards of Museum activity  

MUZIEJAUS VIZIJA  
Sukurti pasaulio dailės ir dizaino muziejų, kuriame būtų eksponuojamas skirtingų pasaulio šalių įvairių laikotarpių menas. Vizualus menas ir dizainas - kertinė visą pastatų kompleksą jungianti sąvoka. Taip pat 
muziejaus kompleksas turi tapti patrauklia, visiems prieinama viešąja kultūros erdve.  
MUZIEJAUS TIKSLAS 
Atgaivinti Radvilų rūmų komplekso struktūrą, pilnai pritaikant šiuo metu jau esamus pastatus, užpildant tuščias komplekso dalis, įveiklinant kiemus ir laikantis aukščiausio lygio muziejų veiklos standartų.  

PROJECT VISION 
Taking into consideration the concepts of modern museology, the vision and purpose of the Museum as an institution and the context, in which the Museum is planned, the main criterias for the 
development of the project are as such: 
Architecture - modern solutions argued within context nad history along with heritage preservation. Public space - a building as a part of the city and its socio-cultural life. 
Function - the multifunctional building, extending the traditional museum activities, creating opportunities for a variety of ideas, appropriately adapted to the utilitarian needs of the museum.  

PROJEKTO VIZIJA 
Atsižvelgiant į šiuolaikinės muziejininkystės koncepcijas, muziejaus, kaip institucijos, viziją ir tikslą bei kontekstą, kuriame planuojamas muziejus, suformuluojami pagrindiniai projekto vystymo kriterijai: 
Architektūra - kontekstu ir istorija argumentuoti šiuolaikiški sprendimai bei vertybių išsaugojimas. 
Viešoji erdvė - pastatas miesto ir socialinio-kultūrinio gyvenimo dalis. 
Funkcija - multifunkcinis pastatas, išplečiantis tradicines muziejaus veiklas, kuriantis galimybes įvairiems sumanymams ir gerai pritaikytas utilitariems muziejaus poreikiams. 
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HERITAGE APPROACH 
In terms of heritage protection, the main objective is to adapt the Palace to 
public cognition and use as well as preserve its valuable features. The project 
aims at a harmonious, non-dissonant fusion of modern architectural solutions and 
authentic historical architecture. The value strategy from the Heritage protection 
point of view is not to imitate history, but to preserve it, to complement with 
new volumes that would perfect the urban structure. 
The complex is located in the territory that falls into the State Protected Areas - 
Vilnius Old Town (which is also a UNESCO Protected Site) and the archaeological 
site of Vilnius Old Town and its suburbs. 
The building complex of Vilnius Jonushas Radvila Palace is a State protected 
object of national importance. Valuable features of the complex are found in its 
semi-open volume, U-shaped plan, consisting of the surviving North and First 
East buildings connecting the North and rebuilt Western Pavilions, and the 
buildings in the East Pavilion and South Building sites. 
Thus, the former Palace consisted of five pavilions and four buildings. The 
original structure is though incomplete – North East Pavilion, the Second East 
Building, and the South Pavilion are missing at present. It is worth mentioning 
that the historical material shows a fence connecting the Western and Southern 
Pavilions, yet separating the Palace courtyard. 
The Vilnius Old Town Protection Regulation [Act] allows for restoration and 
restoration- regeneration measures for the existing buildings of the complex. For 
the remaining/ missing buildings, the regulation allows for restoration, overhaul 
(as extensive repairs), reconstruction and demolition of the remnants.  

Under these regulations and spatial planning documents, the project envisages the following works from the point of view of Heritage protection: 
1. To remove other insignificant buildings within the territory [first annex building, sports arena, building marked No. 14]; 
2. To restore the building outline within the boundaries of the North East Pavilion, the Second East Building and the South Pavilion of the Palace; 
3. Volumes that do not exceed the heights of the cornices of the historic Palace shall be created in non-valuable parts through major repairs and reconstruction. 
Means of implementing the proposed solutions: 
1. Restoration of the facades of the surviving buildings (building outline is pulled back from the Western and Northern Pavilions); 
2. Existing valuable internal elements and parts of the structure are preserved; 
3. In the first Eastern Building, the original two-storey structure and facades are restored; 
4. Valuable foundation structures discovered during survey are preserved and become part of the interior 
5. The former valuable building is visually marked within the site (both throughout the territory of the Palace and in the public space of the city); 
6. The location of the historical wall separating the courtyard is accentuated/ exhibited.  
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PAVELDOSAUGINIS POŽIŪRIS 
Paveldosaugine prasme pagrindinis tikslas yra pritaikyti rūmus viešajam pažinimui ir naudojimui, 
išsaugoti jo vertingąsias savybes. Projektu siekiama darnios, nedisonuojančios šiuolaikinių 
architektūrinių sprendimų ir autentiškos istorinės architektūros sintezės.  
Vertybinė strategija paveldosauginiu požiūriu yra neimituoti istorijos, o ją išsaugoti, papildyti naujais 
tūriais, kurie užbaigtų urbanistinę struktūrą. 
Teritorija, kurioje yra kompleksas papuola į Valstybės saugomas teritorijas - Vilniaus senamiestį 
(kuris taip pat yra ir UNESCO saugomas objektas), bei Vilniaus senojo miesto ir priemiesčių 
archeologinės vietovę. 
Vilniaus Jonušo Radvilo rūmų pastato kompleksas yra nacionaliniu lygmeniu Valstybės saugomas 
objektas. Kompleksas yra vertingas savo pusiau atviro tūrio, U raidės formos planu, susidednčiu iš 
išilikusių Šiaurės ir Pirmo rytų korpusų, juos jungiančių Šiaurės ir atstatyto Vakarų paviljonų, bei 
pastatais Rytų paviljono ir Pietų korpuso vietose. 
Taigi, rūmus sudarė penki paviljonai ir keturi korpusai, o iki originalios jo struktūros trūksta Šiaurės 
rytų paviljono, antrojo rytų korpuso ir Pietų paviljono. Paminėtina, kad istorinėje medžiagoje matyti 
tvora, jungianti Vakarų ir Pietų paviljonus ir aiškiai atskirianti rūmų kiemą 
Vilniaus senamiesčio apsaugos reglamentas esamiems komplekso pastatams numato restauravimo 
ir restauravimo-atkūrimo priemones. Kitiems statiniams reglamentas numato galimo užstatymo 
atkūrimo, kapitalinio remonto, rekonstravimo ir griovimo darbus. 
Remiantis šiais reglamentais ir teritorijų planavimo dokumentais projekte paveldosauginiu požiūriu 
numatomi šie darbai: 
1.Panaikinti nevertingus teritorijoje esančius kitus statinius [pirmą priestatą, sporto maniežą, pastatą 
pažymėtą 14 nr,  
2.Užstatymą atkurti rūmų Šiaurės rytų paviljono, antrojo rytų korpuso ir Pietų paviljono ribose. 
3.Nevertingose dalyse kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos priemonėmis kuriami tūriai, kurie 
neviršija istorinių rūmų karnizų aukščių 
Priemonės, kuriomis įgyvendinami sprendiniai: 
1.Atkuriami išlikusių korpusų pastato fasadai (atitraukiamas užstatymas nuo Vakarų ir Šiaurės 
paviljonų) 
2.Išsaugomi esami vertingi vidaus elementai ir struktūros dalys. 
3.Pirmajame rytų korpuse atkuriama originali dviejų aukštų struktūra ir fasadai 
4.Tyrinėjimų metu atrasti vertingos pamatų struktūros išsaugomos ir tampa interjero dalimi 
5.Sklype (tiek rūmų teritorijoje, tiek miesto viešojoje erdvėje) žymimas buvęs vertingas užstatymas. 
6.Reprezentuojama istorinės sienos, skyrusios rūmų kiemą, vieta. 
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URBAN IDEA  
The urban idea consists of the building and the public space and the immediate 
relationship between its volumes and function. Based on the former historic building 
remnants, U-shaped semi-open perimeter is being restored - new volumes are being 
added within the North East Pavilion, the Second East Building and the South 
Pavilion, thus completing the urban structure. Volumes are shaped to create a sense 
of inclusion, openness - a connection with space. Purposefully incomplete, but a 
partially open building on the historic perimeter of the Palace is being created, thus 
welcoming public space right inside. 
From the sense of urbanism, the composition of public space is important, it consists 
of two parts - open urban space and the courtyard of the Palace. Although the spaces 
intertwine, the former location of the historic Palace wall is deliberately represented 
thus creating these two spaces. Only in this case, the Palace wall is not directly 
restored, but presented as interpretation - this is another element of an open, 
inclusive image of the complex, as through opening [or windows] made inside the 
recess provided at the place of the wall, offer a view of the main hall not only to 
museum visitors but also to public space users.  

 

URBANISTINĖ IDĖJA 
Urbanistinis sumanymas susideda iš pastato ir viešosios erdvės, jų tarpusavio tūrinio ir funkcinio 
santykio.  
Atkuriamas U formos pusiau atviras perimetras, remiantis istorinėmis užstatymo linijomis - Šiaurės 
rytų paviljono, antrojo rytų korpuso ir Pietų paviljono ribose formuojami nauji tūriai ir taip 
užbaigiama urbanistinė struktūra. Tūriai formuojami taip, kad kurtų įtraukimo, atvirumo jausmą - 
jungtį su erdve. Kuriamas ne pilnas, o dalinai atviras užstatymas istoriniame rūmų perimetre, taip į 
save įsileisdamas viešąją erdvę.  
Urbanistine prasme svarbus viešosios erdvės komponavimas, ji susideda iš dviejų dalių - atviros 
miesto erdvės ir rūmų kiemo. Nors erdvės veikia išvien, reprezentuojama istorinės rūmų sienos vieta 
ir taip sukuriamos šios dvi zonos. Tik šiuo atveju rūmų tvora interpretuojama, o ne tiesiogiai 
atkuriama - tai dar vienas atviro, įtraukiančio komplekso įvaizdžio elementas, nes per tvoros vietoje 
numatytame įgilinime esančius langus atsiveria pagrindinės salės vaizdas ne tik muziejaus 
lankytojams, bet ir viešosios erdvės naudotojams. 
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ARCHITECTURAL IDEA 
Primary architectural idea is to express by means of new volumes of the building what is 
valuable, not to obscure the historical context, but meanwhile to create and maintain its 
character, in other words - to catalyze and infuse. The strategy of preserving and restoring 
the architecture is applied to the historical buildings, and new volumes are created by 
laconic means through the silhouette. 
It is vital in an architectural sense, that there is a clear understanding of what is new and 
what is old. This way, authenticity is highlighted, and new architecture is formed by 
modern means, as defined by the principles of quality design. The aesthetics of the 
building clearly communicate the image of the Museum and carry a message of openness. 
The openness is defined through the undeveloped parts within the boundaries of the 
South and North East Pavilion and the open part of the complex on the plot - a window in 
the historical place of the Palace fence wall, a skylight in the courtyard and an open roof. 
With these elements, architecture is combined into a common coherence with the public 
space.  
 

 

ARCHITEKTŪRINĖ IDĖJA 
Pagrindinė architektūrinė mintis yra naujais pastato tūriais išreikšti tai kas yra vertinga, 
neužgošti istorinio konteksto, bet kartu sukurti ir išlaikyti savo charakterį kitaip sakant - 
katalizuoti.  
Istoriniams korpusams taikoma architektūros išsaugojimo, atkūrimo strategija, o nauji tūriai 
kūriami per siluetą, lakoniškomis priemonėmis. 
Labai svarbu tai, kad architektūrine prasme aiškiai suvokiama kas yra nauja, o kas sena. Taip 
išryškinama autentika, o nauja architektūra formuojama šiuolaikinėmis priemonėmis, kaip 
nusako kokybiškos architektūros principai. 
Pastato estetika aiškiai komunikuoja muziejaus įvaizdį ir neša atvirumo žinutę. Atvirumas 
formuojamas per neužstatytas dalis Pietų bei Šiaurės rytų paviljono ribose ir atvertas 
komplekso dalis sklype - langą istorinėje rūmų tvoros vietoje, stoglangį rūmų kieme bei atvirą 
viešai stogą. Šiais elementais architektūra yra apjungiama į bendrą visumą su viešąja erdve. 
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DESCRIPTION OF THE PROPOSED SOLUTIONS FOR THE COMPETITION AREA – THE 
LAND PARCEL (ZONE A) AND ITS ADJACENT AREAS (ZONE B) 

KONKURSO TERITORIJOS - SKLYPO (ZONA „A“) BEI JO PRIEIGŲ (ZONA „B“) SIŪLOMŲ 
SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

FUNCTIONAL LAYOUT OF THE SPACES TO BE OCCUPIED BY THE DESIGNED 
COMPLEX 
As mentioned in the urban description of the complex, the public space is divided 
[though still inseparable] into two zones - the public space of the city and the courtyard 
of the Palace. Spatially, the city's public area is organized according to the established 
pedestrian connections along Vilnius Street, from Liejyklos towards Iceland Street, and 
crossed by two arteries towards the Palace-Museum venue. The activities created here 
are meant to not only bypass flows but also create smaller-scale areas and engage, thus 
bringing people even closer to the Museum. There is a pavilion here, which would be 
adapted to the function of a café and its architecture - complement the landscape. 
The courtyard space of the Palace is shaped by two elements - the square and the green 
area. The square is intended for open Museum and city events, supplemented by 
outdoor exhibits, and the meadow for small gatherings, rest or stay. Essential elements 
of the Palace courtyard are the open spaces of the Museum - main hall exhibits can be 
seen through curtain-wall windows and the skylight allows one to have a glimpse of the 
behind-the-scenes work of the Museum. The service area of the Museum is separated by 
an exhibition wall.  

PROJEKTUOJAMO KOMPLEKSO UŽIMAMŲ SKLYPO ERDVIŲ FUNKCINIS IŠPLANAVIMAS 
Kaip minėta urbanistiniame komplekso aprašyme, viešoji erdvė skirstoma [bet neatskiriama] į 
dvi zonas - miesto viešąją erdvę ir rūmų kiemą. 
Erdviškai miesto viešoji zona organizuojama pagal susiklosčiusius pėsčiųjų ryšius išilgai Vilniaus 
gatvės, nuo Liejyklos link Islandijos gatvės, bei kertama dviem arterijomis link rūmų - 
muziejaus. Čia kuriamos veiklos ne tik praleidžia srautus, bet sukuria mažesnio mastelio zonas 
ir įtraukia , taip dar labiau priartinant žmones prie muziejaus. Čia numatytas paviljonas, kuris 
būtų pritaikomas kavinės funkcijai ir savo architektūra tiktų prie landšafto. 
Rūmų kiemo erdvė formuojama iš dviejų elementų - aikštės ir žaliosios zonos. Aikštė skirta 
atviriems muziejaus ir miesto renginiams, papildomi lauko eksponatais, o pieva nedideliems 
susibūrimams, poilsiui, būvimui. Svarbūs rūmų kiemo elementai - atvertos muziejaus erdvės 
per vitrinas sienoje į pagrindinę salę ir stoglangį, kuris eksponuoja muziejaus darbo užkulisius. 
Muziejaus aptarnavimo zona atskirta ekspozicine siena. 
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SOLUTIONS FOR PEDESTRIANS, NON-MOTORISED TRANSPORT, TRAFFIC CIRCULATION AND PARKING 
The circulation scheme within the territory is organized by the existing and new connections created to deliver to the museum needs. The main pedestrian arteries lie along Vilniaus Street and 
connecting Iceland and Liejyklos streets. Walking towards the Museum entrance is accompanied by two main paths from the city’s public space. The bike path is left in the same place, 
maintaining the overall city bike network. There are only a few temporary stops in the area for transportation services, taxis, couriers and two places for the disabled access transport. There are 
city bicycle and scooter sharing points next to this area. 
The service transport accesses the Museum from Vilnius Street and stops temporarily at the South Building. Large vehicles enter in reverse from Vilniaus Street and approach the loading ramp. 
Buses can leave visitors at the pedestrian zone at the intersection of Vilnius and Liejyklos streets, or use the area for service transport.  
 
PĖSČIŲJŲ, BEMOTORIO TRANSPORTO, TRANSPORTO JUDĖJIMO BEI PARKAVIMO SPRENDIMAI 
Judėjimo schema teritorijoje organizuojama susiklosčiusiais ir naujais, pagal muziejaus poreikį, kuriamais ryšiais. Pagrindinės pėsčiųjų arterijos yra palei Vilniaus gatvę ir jungiančios Islandijos ir Liejyklos 
gatves. Pėsčiuosius link muziejaus įėjimo palydi du pagrindiniai takai nuo miesto viešosios erdvės. 
Dviračių takas paliekamas toje pačioje vietoje, išlaikant bendrą miesto dviračių tinklą. 
Numatomos tik kelios laikino sustojimo vietos teritorijoje pavežėjimo paslaugoms, taksi, kurjeriams bei dvi vietos žmonių su negalia transportui. Prie šios zonos numatyti miesto dviračių ir paspirtukų 
dalinimosi punktai. 
Muziejų aptarnaujantis transportas patenka iš Vilniaus gatvės ir laikinai sustoja prie Pietų korpuso. Didelio gabarito transportas įvažiuoja atbuline eiga iš Vilniaus gatvės ir privažiuoja prie pakrovimo rampos. 
Lankytojus autobusai gali išleisti užvažiavę ant pėsčiųjų zonos Vilniaus ir Liejyklos gatvių sankirtoje, arba pasinaudoti aptarnaujančiam transportui skirta zona. 
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THE CONCEPT OF THE PAVEMENT /COATINGS PROPOSED FOR THE COMPETITION TERRITORY, THE SITE AND ITS APPROACHES 
To display the bold architecture of the Palace, a laconic, non-evocative stone coating of two different tones is envisaged. Within the boundaries of the public space of the city, a darker stone is 
planned to pave the streets and sidewalks, and the courtyard of the Palace will be covered in brighter [lighter] stone, evoking the facade of the Palace. A conceptually important element of the 
sky is the steel lines, which repeat both the historical building of the Palace and the building with valuable features along Vilniaus Street. Wood covered areas are planned for the public spaces.  

KONKURSO TERITORIJOJE - SKLYPE BEI JO PRIEIGOSE SIŪLOMA DANGŲ KONCEPCIJA 
Siekiant neužgošti rūmų architektūros numatomas lakoniška, neiššaukianti dviejų skirtingų tonų akmens danga.  
Miesto viešosios erdvės ribose numatoma tamsesnė, deranti prie gatvių ir šaligatvių dangų akmens danga, o rūmų kiemo - šviesesnė, susišaukianti su rūmų fasadu. 
Konceptualiai svarbus dangų elementas, tai plieninės linijos atkartojančios tiek istorinį rūmų užstatymą, tiek vertingų požymių turinti užstatymą palei Vilniaus gatvę. 
Įveiklintoms zonoms miesto viešojoje erdvėje numatyta medžio danga. 

      
THE PLANTATIONS AND GREENERY GROUPING SOLUTIONS PROPOSED FOR THE COMPETITION TERRITORY, THE SITE AND ITS APPOACHES  
The territory is planned so that there is no shortage of greenery and green infrastructure. A meadow is created in the courtyard of the Palace, in the public green of the city with more lush 
landscaping, forming a barrier from the street and separating passers-by from the people that gather here to stay. The project envisages keeping the two healthiest and largest trees - an oak 
tree in the city's public space and linden in the Palace courtyard. Additional linden and maple trees will be freshly planted. 
 
KONKURSO TERITORIJOJE - SKLYPE BEI JO PRIEIGOSE SIŪLOMI ŽELDINIŲ IR ŽELDINIŲ GRUPIŲ SUTVARKYMO SPRENDIMAI 
Teritorija planuojama taip, kad nestokotų žaliųjų plotų, žaliosios infrastruktūros. Rūmų kieme sukuriama pieva, miesto viešojoje žaliosios zonos su vešlesniu apželdinimu, sudarančiu barjerą nuo gatvės ir 
atskirančiu praeivius nuo čia pabūti susirinkusių žmonių. 
Projektu numatoma išlaikyti du sveikiausius ir didžiausius medžius - ąžuolą miesto viešojoje erdvėje bei liepą rūmų kieme. Naujai sodinami medžiai - liepos ir klevai. 

  
LIGHTING SOLUTIONS PROPOSED FOR THE COMPETITION AREA – THE SITE AND ITS APPROACHES 
The illumination of the territory and buildings is designed so that the luminaires blend in and their design does not obscure exceptional elements of space and architecture. Lighting strategy – to 
lit through reflection. The facades of the buildings are illuminated from the floor and up, the two main paths towards the museum are illuminated with low lamps, and the landscaping and trees 
are highlighted.  

KONKURSO TERITORIJOJE - SKLYPE BEI JO PRIEIGOSE SIŪLOMI APŠVIETIMO SPRENDIMAI 
Teritorijos ir pastatų apšvietimas kuriamas taip, kad šviestuvai nebūtų akcentuojami ir jų dizainas neužgoštų kitų svarbių erdvės bei architektūros elementų. Apšvietimo strategija - per atspindį. 
Nuo grindinio apšviečiami pastatų fasadai, du pagrindiniai takai link muziejaus pašviečiami žemais šviestuvais, akcentiškai iššviešiamas apželdinimas ir medžiai. 
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THE PROPOSED SMALL-SCALE ARCHITECTURAL SOLUTIONS IN THE COMPETITION TERRITORY, THE SITE AND ITS APPROACHES 
The laconic and composed arrangement of the Palace entrances is complemented by more active elements - such as benches and sunbeds born in the interpretation of the distinctive and 
modern Museum logo. The ‘dismantled’ eleven-cornered figures are freely inscribed in the courtyard of the Palace, formed of one, two and three elements each. They can be combined, freely 
rearranged, structures and forms can be adapted to the needs and ideas of public space users. The Museum’s identity is also reflected in the bench around the linden tree. Yes, through 
architecture, the Museum’s brand is further strengthened. In the public space of the city, a pavilion for a café is planned, which coincides with the covering of the fortified areas. Posters are 
being designed along Vilniaus Street to inform about current or future events held in the Museum. This is another element of the Museum’s inclusion into city public life.  

KONKURSO TERITORIJOJE - SKLYPE BEI JO PRIEIGOSE SIŪLOMI MAŽOSIOS ARCHITEKTŪROS SPRENDIMAI 
Lakonišką ir santūrų rūmų prieigų sutvarkymą papildo aktyvesni elementai - tai labai charakteringo ir šiuolaikiško muziejaus logotipo interpretacijoje gimę suolai, gultai. ‘Išardyti’ vienuolikakampiai laisvai 
pažyra rūmų kieme, komponuojami po vieną, du ir tris elementus. Juos galima jungti, laisvai perstatyti, kurti struktūras ir formas pritakant prie viešosios erdvės vartotojų poreikių ir sumanymų. 
Muziejaus identitetas taip pat atsispindi ir suole aplink liepą. Taip, per architektūrą, dar labiau sustiprinamas muziejaus prekinis ženklas. 
Miesto viešojoje erdvėje numatomas paviljonas kavinei, sutampantis su įveiklintų zonų danga. 
Išilgai Vilniaus gatvės projektuojami afišos - stengai informuojantys apie muziejuje vykstančias ar būsimas veiklas. Tai dar vienas muziejaus įtraukimo į miesto viešąjį gyvenimą elementas. 

USE OF ESSENTIAL GREEN/SUSTAINABLE SOLUTIONS OFFERED IN THE COMPETITION TERRITORY, THE SITE AND ITS APPROACHES, CONCEPTUAL ENGINEERING SOLUTIONS (IF ANY) 
Pavement elements of the plot are designed of durable, natural materials, solar panels could be used for outdoor lighting, rainwater collected to water the green areas. 

KONKURSO TERITORIJOJE - SKLYPE BEI JO PRIEIGOSE SIŪLOMŲ ESMINIŲ ŽALIŲJŲ / TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, KONCEPTUALŪS INŽINERINIAI SPRENDIMAI 
Sklypo dangos projektuojamos iš ilgaamžių, natūralių medžiagų, lauko apšvietimui gali būti panaudojamas saulės baterijos, o žaliųjų zonų laistymui renkamas lietaus vanduo. 

THE CONFORMITY OF THE COMPETITION TERRITORY AND THE SITE AND ITS APPROACHES WITH THE PRINCIPLES OF UNIVERSAL DESIGN 
The plot is redesigned so that there are no obstacles on the path towards the entrances of the building - the landscape shaping surfaces are gathered together to utterly eliminate the possibility 
of falling. Where necessary, small ramps are provided for auxiliary access. Thanks to the sufficiently even terrain of the plot, there are no major slopes that can cause challenges for comfortable 
and easy use of the space.           

KONKURSO TERITORIJOS - SKLYPO BEI JO PRIEIGŲ ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 
Sklypas perplanuojamas taip, kad nebūtų bajerų patekti į pastatus - reljefas suvedamas taip, kad į pagrindinius įėjimus patenkama be perkritimo. Kur reikalinga, pagalbiniams patekimams, numatyti nedideli 
pandusai. Dėka pakankamai lygaus reljefo sklype nėra didesnių nuolydžių galinčių sukelti iššūkių patogiam lengvam erdvės naudojimui. 

LANDSCAPING PHASES OF THE SITE AND ITS APPROACHES  
The area, respectively for the two concept zones, can be managed in separate parts - the Palace courtyard at first. then the public urban space.  

KONKURSO TERITORIJOS - SKLYPO BEI JO PRIEIGŲ SUTVARKYMO ETAPAI 
Teritorija, atitinkamai dviems koncepcinėms zonoms gali būti tvarkoma atskiromis dalimis - visų pirma rūmų kiemas, tuomet viešoji miesto erdvė.  
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DESCRIPTION OF THE SOLUTIONS OF THE DESIGNED COMPLEX 

PROJEKTUOJAMO KOMPLEKSO SPRENDINIŲ APRAŠYMAS 

FUNCTIONAL LAYOUT OF THE BUILDING COMPLEX 
The main entrance to the building is designed on the site of the former second East Building, on the ground floor level. Here you enter the lobby area, where the main stairs, museum shop and 
cafe are located. The lobby leads to the large museum hall, which can accommodate up to 500 seats and is suitable for various events. The underground floor of the complex consists of the main 
(designated for changeable expositions) hall, washrooms and a cloakroom. Vault, reception, packaging, restoration, framing and auxiliary storage facilities are also located here. Inside the 
historic part of the Palace, universal exhibition spaces occupy the first and second floors, creating a circular movement between the central staircase and the staircase to the West Pavilion. The 
first floor could be dedicated to the Museum of Photography and the second to World Art and Design. Expositions can work both together and separately. 
Educational and creative workshop areas are designed on the third floor of the North Pavilion and in the attic of the North Building. On the third floor, the new building will provide an art 
reading room – as a study or workspace. The loading and unloading area of the artworks is located on the site of the second East Building. The largest truck can enter and deliver or pick up the 
goods indoors. The difference between the floor level and the truck trailer is solved by a large lift (3m x 6m), it also raises and lowers the tracks between the first floor, the basement and the 
second floor. 
At the basement level, where the lift [elevator] descends, the necessary premises are installed for packing - unpacking of the artworks, storing containers, restoring and framing works. Exhibits 
and other larger items can be moved mechanically between the lift [elevator], storage, warehouse and restoration rooms. The transportation of the art pieces to the exhibition hall is also ensured 
by mechanical equipment, which is carried between the floors by the same elevator.  
The office or administrative premises, where the actual employees of the museum, curators and educators will work, are located in the first house during its reconstruction and adaptation to the 
work requirements. In the building designed on the site of the Southern pavilion, we propose to establish the information centre of the Lithuanian National Museum of Art, an interactive 
museum guide on its second floor, and additional premises on the underground level in the former basement. In the basement of the East Pavilion, it is proposed to allow for a café, which will 
serve visitors in the public space of the city during the warm season. The new building connects with the East Pavilion and South Building on the second floor via a ramp. We suggest moving the 
elevator designed in this building to the bay window.  
    
PASTATŲ KOMPLEKSO FUNKCINIS SUPLANAVIMAS 
Pagrindinis įėjimas į pastatą projektuojamas buvusio antrojo Rytų korpuso vietoje, pirmo aukšto lygyje. Čia patenkama į vestibiolio erdvę, kurioje yra pagrindiniai laiptai muziejaus parduotuvė, kavinė. Iš 
vestibiulio patenkama į didžiąją muziejaus salę, talpinančią iki 500 žmonių ir tinkančią įvairaus tipo renginiams. 
Požeminiame komplekso aukšte numatyta pagrindinė keičiamų ekspozicijų salė, centriniai WC, rūbinė. Čia taip pat projektuojamos saugyklos, kūrinių priėmimo, pakavimo, restauravimo, rėminimo ir 
sandėliavimo patalpos. 
Istorinėje rūmų dalyje pirmame ir antrame aukšte numatytos universalio ekspozicijų erdvės, kurios tarp centrinių laiptų ir laiptinės prie vakarų paviljono sudaro žiedinį judėjimą. Pirmasis aukštas galėtų būti 
skirtas fotografijos muziejui, o antrasis pasaulio dailei ir dizainui. Ekspozicijos gali veikti ir kartu, ir atskirai. 
Šiaurės paviljono trečiame aukšte ir Šiaurės korpuso palėpėje projektuojamos edukacinės ir kūrybinių dirbtuvių erdvės. Trečiame aukšte naujajame korpuse numatoma meno skaitykla - mokymosi ar darbo 
erdvė. 
Kūrinių pakrovimo - iškrovimo zona numatoma antrojo Rytų korpuso vietoje. Čia gali įvažiuoti didžiausias krovininis automobilis ir iškrovimą - pakrovimą vykdyti patalpoje. Skirtumą tarp grindų lygio ir 
krovininio automobilio priekabos išsprendžia didelių gabaritų keltuvas (3m x 6m), jis taip pat kelia ir nuleidžia kūrinius tarp pirmo aukšto, rūsio ir antro aukšto.  
Rūsyje, kur nusileidžia keltuvas įrengtos reikiamos patalpos kūrinių supakavimui - išpakavimui, taros laikymui, restauravimui, rėminimui. Eksponatai ir kiti didesnio gabarito daiktai tarp keltuvo, saugyklos, 
sandelio ir restauravimo patalpų gali judėti mechanizuotai. Kūrinio gabenimą iki eksponavimo vietos užtikrina taip pat mechaninė įrangą, kurią tarp aukštų pakelia tas pats keltuvas. 
Administracijos patalpos, kurioje dirbs institucijos darbuotojai, kuratoriai, edukatoriai numatomos pirmajame name jį rekonstruojant ir pritaikant darbo poreikiams. 
Pietų paviljono vietoje projektuojamame korpuse siūlome įsteigti Lietuvos Nacionalinio dailės muziejaus infocentrą, jo antrame aukšte interaktyvų muziejų gidą, o požeminiame lygyje, buvusiuose paviljono 
rūsiuose papildomas patalpas. Rytų paviljono rūsyje siūloma įrengti kavinę, kuri šiltuoju metų laiku aptarnaus lankytojus ir miesto viešojoje erdvėje. 
Naujasis korpusas su rytų paviljonu ir pietų korpusu jungiasi antrame aukšte per pandusą. Šiame korpuse suprojektuotą liftą siūlome perkelti į erkerį.   
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DESCRIPTION OF SOLUTIONS FOR THE MOVEMENT AND DISTRIBUTION OF 
VISITORS AND STAFF OF THE BUILDING COMPLEX 
Museum visitors enter the complex through the main entrance and move on a 
circular path through the first, second and third floors, downstairs or by elevator 
to the basement to the cloakroom, washroom [toilet] or to the main hall of the 
temporary exposition. Museum personnel do not move along this route. The 
technical staff travels between the floors, where the exhibition spaces are 
located, and the basement, where there are service rooms and storage rooms, 
by means of a separate staircase and elevator. The back-of-house staircase and 
the elevator are solely meant for personnel. Thus, the circulation flows of 
visitors, staff, and technical personnel are completely segregated. Yet, common 
spaces of the museum are easily accessed by staff when required.  

PASTATŲ KOMPLEKSO LANKYTOJŲ IR DARBUOTOJŲ JUDĖJIMO IR SRAUTŲ 
PASISKIRSTYMO SPRENDIMŲ APRAŠYMAS 
Muziejaus lankytojai patenka į kompleksą per pagrindinį įėjimą ir juda žiediniu keliu 
per pirmą, antrą ir trečią aukštą, laiptais arba liftu nusileidžia į rūsį nusirengti, į wc arba 
į pagrindinę kintamų ekspozicijų salę. Šiuo maršrutu muziejaus personalas nejuda. 
Techninis personalas tarp aukštų, kuriuose yra ekspozicinės erdvės, ir rūsio, kur yra 
tarnybinės patalpos bei saugyklos juda atskirais laiptais arba keltuvu. Darbuotojai tarp 
aukštų susisiekia atskirais laiptais, kuriais muziejaus lankytojai nevaikšto, arba liftu. 
Taigi, lankytojų, darbuotojų ir techninio personalo judėjimas yra visiškai atskirtas, bet 
poreikiui esant, darbuotojai gali lengvai patekti į bendrąsias muziejaus erdves. 
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MATERIALS OF THE BUILDING COMPLEX 
The "outer shell" material of the structure - stone slabs - is very laconic and does not deviate from the historical building. It is proposed to install the same stone to the so-called fifth façade since 
the roof of the building is viewed from the adjacent taller structures.  

PASTATŲ KOMPLEKSO MEDŽIAGIŠKUMAS 
Numatomas labai lakoniškas, nedisonuojantis su istoriniu užstatymu pastato medžiagiškumas - akmens plokštės. Akmeniu siūlomas įrengti ir vadinamas penktasis fasadas, nes pastato stogas yra 
apžvelgiamas iš gretimų aukštesnių pastatų. 
   

      
USE OF ESSENTIAL GREEN/SUSTAINABLE SOLUTIONS OF THE BUILDING COMPLEX, CONCEPTUAL ENGINEERING SOLUTIONS, ESSENTIAL ENGINEERING SOLUTIONS OF THE BUILDING 
COMPLEX 
As previously mentioned in the description, a natural long-lasting material - stone - is used to decorate the outer shell. The designed complex would certainly meet the required energy class - 
thanks to the good ratio of walls and glazed surfaces, their thickness, ensuring the tightness of the building and the absence of cold bridges. We propose to use ecological, sustainable and 
environmentally friendly materials for both the construction of the building and the interior design. The use of recycled materials is also favoured. 
Exposition spaces are equipped with advanced, autonomous microclimate support systems, and this mode is also supported in the repositories of artworks. The building could be LEED or 
BREEAM certified and serve as an example of how a historic building can become healthy, economical and energy-efficient.  

PASTATŲ KOMPLEKSO ESMINIŲ ŽALIŲJŲ / TVARIŲJŲ SPRENDINIŲ PANAUDOJIMAS, KONCEPTUALŪS INŽINERINIAI SPRENDIMAI, PASTATŲ KOMPLEKSO ESMINIAI INŽINERINIAI SPRENDIMAI 
Kaip minėta pastato medžiagiškumo aprašyme, apdailai naudojama natūrali ilgaamžė medžiaga - akmuo.  
Projektuojamas kompleksas tikrai atitiktų reikiamą energetinę klasę. Taip yra dėl gero sienų ir įstiklintų paviršių santykio, jų storio, pastato sandarumo užtikrinimo ir šalčio tiltų nebūvimo.  
Tiek pastato statybai, tiek interjerų įrengimui siūlome naudoti ekologiškas, tvarias ir aplinkai taršos nedarančias medžiagas. Galimas perdibtų medžiagų panaudojimas. 
Ekzpocicinėse erdvėse įrengiamos pažangios, autonomiškos mikroklimato palaikymo sistemos, šis režimas palaikomas ir kūrinių saugyklose. 
Pastatas galėtų būti sertifikuojamas LEED ar BREEAM sertifikatais ir būti pavyzdžiu kaip istorinis pastatas gali tapti sveiku, taupiu ir energiškai efektyviu. 
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THE ESSENTIAL STRUCTURAL SOLUTIONS OF THE BUILDING COMPLEX  
The underground floor of the building is designed from monolith walls and ceilings. The structures are well waterproofed and insulated. The above-ground part of the building is constructed of 
combined wood and reinforced concrete structures for walls, ceilings and columns. The structural scheme of the building is a network of supporting columns and walls, the rigidity of which, if 
necessary, is ensured by diagonal connections.  

PASTATŲ KOMPLEKSO ESMINIAI KONSTRUKCIJŲ SPRENDIMAI 
Pastato požeminis aukštas projektuojamas iš monolitinių sienų ir perdangų. Konstrukcijos gerai hidroizoliuojamos ir apšiltinamos. 
Antžeminė pastato dalis konstruojama iš kombinuotų medžio ir gelžbetonio konstrukcijų tiek sienoms, tiek perdangoms, tiek kolonoms. 
Pastato konsturktyvinė schema - laikančių kolonų ir sienų tinklas, kurių standumas reikalui esant užtikrinamas įstrižais ryšiais. 
   
ESSENTIAL FIRE SAFETY SOLUTIONS FOR THE BUILDING COMPLEX 
The complex is designed with stairs that meet the fire requirements at the required distance - since the stairs are at the ends of the building, overly long blind passages are omitted. The halls are 
equipped with mechanical smoke removal, and both - storage rooms and the new exhibition hall are equipped with gas extinguishing. 

PASTATŲ KOMPLEKSO ESMINIAI GAISRINĖS SAUGOS SPRENDIMAI 
Komplekse projektuojamos reikiamu atstumu nutolusios priešgaisrinius reikalavimus atitinkančios laiptinės, kadangi laiptinės yra pastato galuose, nesukuriami per ilgi aklagatviai. 
Holuose numatomas mechaninis dūmų šalinimas, o saugyklose ir naujojoje ekspozicijų salėje - gesinimas dujomis. 
    
COMPLIANCE OF THE BUILDING COMPLEX WITH UNIVERSAL DESIGN PRINCIPLES 
The building is designed to be comfortable for people with different physical abilities. Level differences are solved by ramps, vertical connections - by elevators. Toilets for disabled people and a 
Mother & baby room are installed. The building is equipped with a tactile cover and braille indications, in the later stages of the project it is necessary to provide an audio guide system.  
    
PASTATŲ KOMPLEKSO ATITIKIMAS UNIVERSALAUS DIZAINO PRINCIPAMS 
Patatas projektuojamas taip, kad būtų patogus naudoti įvairių fizinių galimybių žmonėms. Lygių skirtumai sprendžiami pandusais, vertikalūs ryšiai liftais. 
Įrengiami WC žmonėms su negalia, vaiko vystymo patalpa. Pastate įrengiama taktilinė danga ir brailio rašto indikacijos, vėlesniuose etapuose būtina numatyti audio vedlio sistemą. 
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PHASES OF THE CONSTRUCTION  
It is planned to renovate the complex in 
four stages [with the possibility to 
perform any of them simultaneously]:  
1. Installation of the building and 

basement of the new building; 
2. Restoration and adaptation of the 

historical part of the building; 
3. Reconstruction of the administrative 

building; 
4. Construction on the site of the 

Infocentre South Pavilion.  

PASTATŲ KOMPLEKSO SUTVARKYMO 
ETAPAI 
Planuojama komplekso sutvarkymą vykdyti 
keturiais etapais [su galimybe bet kurį iš jų 
vykdyti lygiagrečiai]: 
1. Naujojo pastato korpuso ir rūsio 

įrengimas; 
2. Istorinės pastato dalies restauravimas ir 

pritaikymas; 
3. Administracijos korpuso rekonstrukcija; 
4. Infocentro Pietų paviljono vietoje 

statyba. 
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