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GLOBALIOS ARCHITEKTǋROS PAVIDALAI VILNIAUS KONTEKSTE
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Anotacija. Analizuojamos globalios architektǌros apraiškos Vilniaus mieste Gugenheimo Ermitažo muziejaus pavyzdžiu. Aptariami architektǌros atsiradimo ypatumai. Globali architektǌra skiriasi nuo lokalios architektǌros savo
atsiradimo prielaidomis, realizavimo galimybơmis ir savo architektǌrine išraiška. Taþiau, nepaisant šiǐ aplinkybiǐ,
Lietuvos kǌrybinơs sąjungos ir pavieniai kǌrơjai vertina globalią architektǌrą iš lokaliǐ pozicijǐ. Jie naudoja sampratas ir metaforas, susiformavusias lokalioje aplinkoje. Todơl vertinimai Ƴgauna neigiamą konotaciją.
Reikšminiai žodžiai: globalus, kontekstualus, medijos, skaitmeninơ architektǌra.

pokyþiǐ priskirþiau ir Gugenheimo Ermitažo muziejaus Ƴkǌrimo iniciatyvą.

Ʋvadas
Pasirinkti tokią temą paskatino neseni Ƴvykiai Vilniuje ir
juos lydơjĊ pranešimai Ƴvairiose visuomenơs informavimo
priemonơse. Turima omenyje iniciatyva Ƴkurti Gugenheimo Ermitažo muziejǐ Vilniuje ir kǌrybiniǐ organizacijǐ bei pavieniǐ kǌrơjǐ reakcija Ƴ šią iniciatyvą.
Pagrindiniais temos nagrinơjimo terminais bus
„globalus“, „kontekstualus“, „medijos“ ir „pavidalai“.
O paþią temą norơþiau panagrinơti remdamasis
Williamo J. Mitchello Ƴžvalga apie didơjanþią skaitmeniniǐ technologijǐ Ƴtaką šiuolaikinei architektǌrai.
W. Mitchello manymu, skaitmeninơ revoliucija
nơra vien triukšminga reklama ar hiperbolơ. Ši garsiai
skelbiama technologijǐ kaita yra išties reali. O ypatinga ji tuo, kad tai nơra koks nors atskiras išradimas kaip
visi kiti iki tol. Kaita prasidơjo keliems iki šiol atskirai
besiplơtojusiems procesams susiliejus Ƴ vieną. ŠƳ susiliejimą galima prilyginti cheminei reakcijai, kai sumaišius kelis neutralius komponentus, gaunama netikơtai
audringa reakcija (Mitchell 2002: 15, 16). Su šiais
komponentais siejamas platus skaitmeninơs veiklos
formǐ, produktǐ ir paslaugǐ spektras: telefonas, radijas, kabelinơ televizija, kompiuteriai, galybơ elektroniniǐ prietaisǐ, spauda, reklama, pramogos, Ƴvairiausios
elektroninơs verslo formos, tokios kaip akcijǐ biržos ir
pan. Naudojant visas šias formas išsklaidyta, dematerializuota informacija juda po pasaulƳ kompiuteriniais
tinklais vis didơjanþiu greiþiu ir vis sunkiau suvokiamais kiekiais. Toks judơjimas ir sukelia revoliucinius
pokyþius pasaulơžiǌroje ir Ƴvairiose tarpusavyje susijusiose srityse: ekonomikoje, architektǌroje. Prie tokiǐ

Globalumo ir lokalumo santykiai
Pasirodžius viešai informacijai apie tai, kad tarptautinio muziejaus projektas bus atrinktas uždaro konkurso
bǌdu, kuriame dalyvaus tik užsienio architektai, Lietuvos architektǐ sąjungos (LAS) Vilniaus skyriaus valdyba išplatino viešą laišką iniciatyvos organizatoriams: „<...> LAS, bǌdama tarptautiniǐ organizacijǐ narơ, yra atvira kǌrybiniam bendradarbiavimui
su kolegomis iš užsienio, taþiau yra Ƴsitikinusi, kad
vien tik garsus menininko vardas negali bǌti laikomas
kokybiško sprendimo garantu <…>“ (LAS Vilniaus
skyriaus valdyba 2007).
Taþiau Ƴ šƳ viešą kreipimąsi nebuvo atsižvelgta.
Kodơl? Manau, atsakymas susijĊs su skirtingu veikianþiǐjǐ pusiǐ supratimu ir skirtingu masteliu. Šie skirtumai pasireiškia tuo, kad LAS yra kǌrybinơ sąjunga ir
veikia lokaliame Lietuvos kontekste, o Gugenheimo
Ermitažo muziejaus iniciatoriai veikia remdamiesi
globalios meno industrijos principais, funkcionuojanþiais labai plaþiu mastu. Šie reikalauja, kad veikla bǌtǐ
grƳsta globaliais prekiǐ ženklais ir bǌtǐ lengvai atpažƳstama viso pasaulio turistams, potencialiems muziejǐ
lankytojams. Tuo paþiu principu formuojama ir architektǐ atranka, kur architektas yra ne „garsus menininkas“ pagal LAS sampratą, o architektǌros žvaigždơ,
dơl skaitmeniniǐ medijǐ globaliai žinomas architektǌrinis prekơs ženklas. Pastato architektǌrinơje išvaizdoje
svarbiausiu tikslu tampa ne „kokybiškas sprendimas“,
o lengvai atpažƳstamas pavidalas.
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Jacques Derida koncepcijǐ. Viena iš dalyviǐ buvo ir
architektơ Zaha Hadid. Svarbiausiu šio judơjimo tikslu
laikyti bandymai nutraukti architektǌros ryšius su
konstruktyvia moderniosios architektǌros logika. Taþiau kai kurie architektǌros kritikai didžiausiu šio judơjimo laimơjimu laiko ne sąsajas su lingvistiniu
poststruktǌralizmu, o kompiuterinio modeliavimo taikymą, atvơrusƳ visiškai kitokias galimybes. Kai kuriais
atvejais pastatams projektuoti buvo naudotos net karinơje pramonơje taikomos modeliavimo programos
(Melvin 2007).

Su tokiomis paþiomis problemomis susidǌrơ ne
tik architektai, bet ir muziejininkai, dailơtyrininkai.
Aptarinơjant bǌsimo muziejaus santykƳ su lietuviǐ
Ƴsigyta Fluxus darbǐ kolekcija bei idơja papildyti šią
kolekciją „gyvuoju menu“ susidurta su abejingumu.
„<...> šis muziejus yra glaudžiai susijĊs su globalia
meno rinka, o lokaliniǐ kompleksǐ refleksijos jam iš
esmơs nerǌpi“ (Trilupaitytơ 2008: 7).
Lokalios ir globalios architektǌros potencialai
Lokali architektǌra gali remtis tik vietine tradicija,
išmone ir išgalơmis, o globali architektǌra turi galimybĊ pasinaudoti labai plaþiais moksliniais ir gamybiniais ištekliais, kurie pasižymi didžiuliu techniniǐ
galimybiǐ skirtumu, palyginti su lokalia architektǌra.
Vieni iš esminiǐ skirtumǐ yra kompiuterinis modeliavimas, paremtas neeuklidine geometrija, ir ekonominơs
šiǐ modeliǐ Ƴgyvendinimo galimybơs.
Šiandieninơs kompiuteriu modeliuojamos architektǌros formǐ ištakos slypi XIX a. pradžioje, kai vokieþiǐ mokslininkas Carlas Fridrichas Gaussas padơjo
matematinius pamatus diferencialinei geometrijai (Nehlsen 2008). 1 pav. pateikta Matematinơ formulơ, paversta geometrine figǌra.
Dabar diferencialinơs geometrijos priemonơmis
tyrinơjami paviršiai ir kreivơs trimatơje erdvơje. Atsiradus kompiuteriniam modeliavimui, matematinơs
idơjos, iki tol reiškiamos tik formulơmis, Ƴgijo visiškai
naują postǌmƳ. Dơl efektingos grafinơs erdvinơs išraiškos jos tapo Ƴdomios ir prieinamos daugeliui žmoniǐ
(Matematisches Forschungsinstitut ... 2008), o kreiviniǐ paviršiǐ savybiǐ modeliavimas ir tyrimas tapo
neatsiejama daugelio pramonơs šakǐ (aviacijos, laivybos, automobiliǐ gamybos etc.) veiklos dalimi.
Dabar diferencialinơs geometrijos priemonơmis
tyrinơjami paviršiai ir kreivơs trimatơje erdvơje. Atsiradus kompiuteriniam modeliavimui, matematinơs
idơjos, iki tol reiškiamos tik formulơmis, Ƴgijo visiškai
naują postǌmƳ. Dơl efektingos grafinơs erdvinơs išraiškos jos tapo Ƴdomios ir prieinamos daugeliui žmoniǐ
(Matematisches Forschungsinstitut ... 2008), o kreiviniǐ paviršiǐ savybiǐ modeliavimas ir tyrimas tapo
neatsiejama daugelio pramonơs šakǐ (aviacijos, laivybos, automobiliǐ gamybos etc.) veiklos dalimi.
Pirmuoju globaliai architektǌrai svarbiu kompiuterinio modeliavimo etapu reikơtǐ laikyti XX a. 9ajame dešimtmetyje iškilusƳ „dekonstruktyvizmą“. Ši
architektǌros srovơ labiausiai žinoma kaip intelektualinis judơjimas, Ƴkvơptas lingvistiniǐ prancǌzǐ filosofo

Globalios architektǌros pavidalai
Šiandieninơ globali architektǌra pasireiškia sudơtingomis formomis. Viena iš jǐ architektǌros kritikoje
Ƴvardijama kaip metaracionalizmas. Tai etapas, kai
susiduriama su Ƴprastinơs logikos ir racionalumo griuvimu. Ʋvairiose žmogaus veiklos srityse iškyla didžiuliǐ prieštaringumǐ, griaunanþiǐ ƳprastinƳ nuoseklumą ir
kasdienes vertybes. Tuomet pasiturinþioje visuomenơje
išnyksta prasmingas skirtumas tarp to, kas yra prabanga, ir to, kas yra bǌtinybơ, ekscentriškas elgesys tampa
norma, o Ƴvykiǐ vertinimas ir supratimas netenka priežastingumo.
Bǌtina paminơti ir kitas šiuolaikinơs architektǌros
tendencijas – morfogenetinĊ ir biomorfinĊ. Šiandieninơ
Zaha Hadid kǌryba priskiriama bǌtent pastarajai. Taþiau niekas nestovi vietoje. 2008 m. 11-ojoje Venecijos architektǌros bienalơje Hadid firmos partneris
Patrikas Schumacheris paskelbơ visiškai naujo architektǌros stiliaus – parametricizmo manifestą. Naujas
žingsnis buvo paremtas tokiǐ architektǌriniǐ firmǐ
kaip MAD, f-u-r, UFO, Plasma Studio, Minimaforms,
Aranda/Lasch, AltN Research+Design, MOH darbǐ
ekspozicija (Schumacher 2008).
Dơl plaþiai taikomos kompiuterinơs technikos
šiandieninơ architektǌra kartais vadinama tiesiog
skaitmenine, o pati technologija tarpusavyje jungia
daug sriþiǐ. Skaitmeniniǐ medijǐ Ƴtaką dabarþiai puikiai išreiškia Marchallo MacLuhano samprotavimai. Jo
manymu, elektroninơs ryšio priemonơs daro stiprǐ
psichinƳ poveikƳ žmogui. Jos suspaudžia erdvơs ir laiko
dimensijas, kartu jas tarsi ir panaikina. Nykstant laiko
ir erdvơs dimensijoms, elektroninơs komunikacijos
formos kartu panaikina priežasties ir padarinio prielaidą. Jeigu skirtingose pasaulio vietose vykstanþius Ƴvykius ir atsakus Ƴ juos galima išvysti vienu metu, tai
nebǌtinai kažkas yra laiko pasekmơ. Seka tampa vien
pridơtinơ, o ne priežastinơ (McLuhan 2003).
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mǌsǐ krašte pasitinkami nevilties genamais pareiškimais, o neƳprastos architektǌros pavidalai suvokiami
naudojant maisto produktǐ ar gamtos formǐ metaforas:
„Vilniuje, specifinơs europietiškos architektǌros apsuptyje, ant Ƴspǌdingo Neries kranto, iškils naujoviškas
architektǌrinis vai(z)dinys – arabiškas koldǌnas ant
milžiniško padơklo. Kai kas jame Ƴžvelgia super modernǐ laivą, atplaukusƳ Nerimi Ƴ Vilniǐ su nedidele
gudroþiǐ kompanija, o kai kam jis primena po lietaus
iš kiauto išlindusią gigantišką sraigĊ ...“ (Lankauskas
2008).
Tai, kad aptakios architektǌros formos yra veikiamos kitokiǐ technologiniǐ galimybiǐ ir kitokiǐ visuomenơje cirkuliuojanþiǐ idơjǐ, o analizuojamos turi
bǌti remiantis kitokiomis sampratomis, daugeliui architektǌros vertintojǐ nơra žinoma.

2 pav. pateikiamas Gugenheimo Ermitažo muziejaus Vilniuje konkursinis projektas.
Taip formuojasi naujas pasaulio paveikslas. PasklidĊs, becentris ir belaikis paradoksalus vientisumas,
lydimas kontrastingǐ intarpǐ. Architektǌroje tai pasireiškia ypaþ sudơtingomis formomis. Šios formos perkeltine prasme iliustruoja naują, reliatyvią ir
nestabilią tikrovĊ, nuolat veikiamą skaitmeniniǐ medijǐ ir globalios ekonomikos galios.

Apibendrinimai
Klausimą, ar žvaigždơs statusas garantuoja gerą architektǌros kokybĊ, keliame ne tik mes. Ir atsakymas, kurƳ
pateikia amerikieþiǐ architektǌros kritikơ C. Davidson,
yra „taip“ (Davidson 2000), bet su tam tikromis išlygomis. Visǐ pirma reikia suprasti, kad žiniasklaidos
remiama „žvaigždžiǐ kultǌra“ yra neatsiejama vakarietiško gyvenimo dalis. Sporto, muzikos ir kino žvaigždơs yra galingas visuomenơs nuomonơs formavimo,
reklamos, kryptingo vartojimo skatinimo ir galu gale
paþios ekonomikos Ƴrankis. Todơl jeigu architektǌra
nežaidžia „žvaigždžiǐ žaidimǐ“, ji tiesiog nơra šiuolaikinio ekonominio gyvenimo dalis. Architektai turi
išmokti naudotis žiniasklaida. Antroji išlyga ta, kad
architektǌros žvaigždơs statusas nơra bǌdas gauti geresnƳ staliuką restorane. Jis suteikia galimybĊ diskutuoti architektǌrai rǌpimais klausimais ir bǌti
išgirstam. O pati architektǌra, bǌdama visuomenơs
dơmesio centre, turi galimybĊ išlaikyti savo prestižą ir
aukštą kokybĊ.

1 pav. Matematinơ formulơ, paversta geometrine figǌra
Fig. 1. Matematicical formula converted into geometrical
figure

2 pav. Gugenheimo Ermitažo muziejus Vilniuje, konkursinis
projektas (Z. Hadid)

Išvados

Fig. 2. Z. Hadid. Guggenheim Hermitage Museum Vilnius,
competitive project

1. Lietuvos kǌrybinơs sąjungos ir pavieniai kǌrơjai vertina globalią architektǌrą iš lokaliǐ pozicijǐ. Jie
naudoja sampratas ir metaforas, susiformavusias lokalioje aplinkoje, todơl vertinimai Ƴgyja klaidingą, o dažnai – ir neigiamą konotaciją.
2. Architektai, atsiribojĊ nuo „žvaigždžiǐ kultǌros“ trǌkumǐ, turơtǐ geriau suprasti ir išnaudoti populiariąją žiniasklaidą savo profesijos naudai.

Globali architektǌra Vilniuje
Lietuva tebơra lokalumo ir modernizmo logikos veikiamas architektǌros kraštas. Iš dalies Lietuva suvokiama ir kaip agrarinơ šalis. To nepakeitơ net
tarybiniais metais vykusi industrializacija. Šiandien
vykstantys konversijos procesai labiau siejami su demilitarizacija (pvz., Šiaurơs miestelis) nei su postindustrializacija. Todơl globalios architektǌros pavidalai
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GLOBAL ARCHITECTURAL FORMS IN THE
CONTEXT OF VILNIUS
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R. Kuþinskas
Summary
Manifestations of global architecture in the city of Vilnius
are analysed on the example of Guggenheim Hermitage
Museum. Peculiarities of the architecture’s origin are discussed. Global architecture is different from local architecture by preconditions of its origin, possibilities of realisation
and its architectural expression. However, irrespective of
these circumstances Lithuanian creative societies and individual architects evaluate global architecture from local
positions. They use conceptions and metaphors formed in
the local environment. Therefore, evaluations assume a
negative connotation.
Keywords: global, contextual, media, digital architecture.
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