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NEPANAUDOTOS NEƲGYVENDINTǏ PROJEKTǏ GALIMYBƠS
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Anotacija. PagrƳstai manoma, kad architektǌros projektas turi bǌti Ƴkǌnytas statiniu. Šiuo atveju kǌrybiniai ir intelektualiniai
sprendiniai atneša realią naudą, pasiteisina projektui kurti panaudoti ištekliai. Taþiau turime pripažinti, kad neatsiejama architektǌros konkursǐ, o kartu ir viso architektǌrinio kǌrybos proceso dalis – neƳgyvendinti projektai. Straipsnyje siǌloma Ƴ šią
probleminĊ sritƳ pažvelgti visiškai nauju, architektǌros teorijoje ir praktikoje menkai nagrinơtu – informaciniu – aspektu. NeƳgyvendintas projektas vertintinas ne kaip nereikalinga ar konkreþiame objekte neƳkǌnyta „popierinơ architektǌra“, bet kaip
nepanaudotas profesionaliai suformuluotǐ idơjǐ ir sprendimǐ kompleksas, kuriame slypi naudingos informacijos potencialas.
Aptariami efektyvesni šios informacijos panaudojimo bǌdai ir prielaidos, pritaikymo lygmenys, aktualumas, struktǌrizavimas pagal galimǐ vartotojǐ grupes, kaupimo bei saugojimo formos.
Reikšminiai žodžiai: architektǌra, neƳgyvendintas projektas, informacijos potencialas, efektyvumas, duomenǐ bazơ.

architektǌriniai ir techniniai sprendiniai atneša realią naudą, pasiteisina projektui kurti panaudoti ištekliai. Nekelia
abejoniǐ, kad realǌs pastatai ir statiniai yra prasminga materialinơs architektǌros proceso infrastruktǌros tąsa. Dera
pabrơžti, jog kelias Ƴ projekto atsiperkamumą (Ƴgyvendinimą) – tai keitimasis informacija. Šiuo atveju projektas
tampa savarankišku architektǌrinơs minties reiškiniu.
Kiekviena patirtis ir informacija turi savybĊ plisti. Šis procesas vyksta per tiesioginius informacijos nešơjus. (Informacijos nešơjai gali bǌti tiesioginiai ir šalutiniai.)
Architektǌrinơje terpơje tiesiogiai tokią informaciją perneša
projektas, o Ƴgyvendintas objektas – tik šalutinĊ. Egzistuojantis statinys jau turi konkreþią atsipirkimo reikšmĊ, o
neƳgyvendintas projektas vis dar egzistuoja kaip potenciali
galimybơ. Tai vyksta tol, kol visi ar dalis jo sprendiniǐ bus
Ƴgyvendinti naujame statinyje ir pradơs atsipirkti
(ɏɨɥɨɞɨɜɚ 2005: 22–27). NeƳmanoma vieno statinio informacijos perduoti kitam, aplenkus projekto etapą. Tai
reiškia, kad pagrindinơ informacija slypi projektuose, o ne
pastatuose, t. y. projektai yra efektyvesni konkreþios informacijos nešơjai nei statiniai.
Kartu reikơtǐ pabrơžti, jog egzistuoja grupơ projektǐ,
kurie nuo pat pradžiǐ nơra skirti tiesiogiai Ƴgyvendinti. Tai
Ƴvairios architektǌros fantazijos ir Ƴžvalgos (popierinơ architektǌra), idơjiniai, dar kitaip – vadinamieji koncepciniai
projektai ir jǐ konkursai. Šiǐ projektǐ atsipirkimo bǌdas –
netiesioginơ Ƴtaka kitǐ, jau konkreþiǐ, objektǐ projektavimui ir Ƴgyvendinimui.
Taip išsipleþia neƳgyvendinto projekto samprata. NeƳgyvendinti projektai – tai nepanaudotas profesionaliai

Ʋvadas
Reikia konstatuoti, jog sukurtǐ ar net parengtǐ statybai, bet
dơl vienǐ ar kitǐ priežasþiǐ neƳgyvendintǐ projektǐ kiekis
nuolat auga. Architektǌros konkursǐ praktikoje tokiǐ neƳgyvendintǐ projektǐ ypaþ daug. Tai ir neƳvykusiǐ ar nepavykusiǐ konkursǐ padarinys, ir natǌralus veiksnys
konkurencinơse idơjǐ varžytuvơse, kur laimi tik vienas.
Taþiau ar visada neƳgyvendinti reiškia nereikalingi? Kiekvienam architektǌros projektui sukurti telkiami dideli materialiniai, profesiniai ir intelektualiniai ištekliai. Vien
žiǌrint iš šios pozicijos, neracionalu bǌtǐ neieškoti tokiǐ
projektǐ panaudojimo prasmiǐ ir bǌdǐ.
Projektas kaip informacijos nešơjas
Šiandien neƳgyvendintas architektǌros projektas – tai konkreþiǐ sprendiniǐ rinkinys, neƳsikǌnijĊs konkreþiu objektu ir
galbǌt gulintis archyvo lentynose. Jeigu projektas „šviežias“, archyvo savininkas gali jƳ panaudoti naujiems panašiems projektams kurti. Taþiau jeigu paseno (o pagal šiǐ
dienǐ standartus, tai Ƴvyksta gana greitai), jis dažnai net
nơra išsaugomas ar, geriausiu atveju, tampa istoriniǐ ar
teoriniǐ tyrimǐ objektu.
Nuolat gausơjant neƳgyvendintǐ projektǐ, deja, turime
pripažinti: iki šiol architektǌros teorijoje ir praktikoje neƳgyvendintǐ projektǐ panaudojimo galimybơs yra labai
mažai aptarta tema.
PagrƳstai manoma, kad projektas, kaip vienas iš statybos proceso etapǐ, turi bǌti Ƴkǌnytas statiniu. Šiuo atveju
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− technologiniai, inžineriniai, darbo organizacijos
sprendiniai,

suformuluotǐ idơjǐ ir sprendimǐ kompleksas, kuriame
slypi naudingos informacijos potencialas.

− sąmata.
Panaudojimo lygmenys ir aktualumas

Kiekviena iš projekto dedamǐjǐ turi skirtingas funkcionavimo, organizacijos ir sukǌrimo savybes, tuo pat
metu ir skirtingą informaciją. Informacija greiþiau sensta
tose srityse, kur lemiamas veiksnys yra mokslo ir technologijǐ laimơjimai. Savo ruožtu sritys, susietos su žmogumi
(fiziologija, pažinimo psichologija), kinta mažiau (Gibson
1986: 141–143). Todơl optimaliǐ architektǌros objektǐ
suplanavimo ir funkcionavimo sistemǐ kǌrybos žinios
nepraranda aktualumo ir šiandien.
Projektuose sukauptos informacijos panaudojimo galimybơs labai priklauso nuo vartotojo žiniǐ lygio, nuo uždaviniǐ, kurie iškelti projektuotojams ar tyrinơtojams.
Pažinimas mokslǐ vystimosi procese tampa vis platesnis,
jis turtơja dơl visapusiškesnio ryšiǐ vertinimo. Architektǌroje šie pokyþiai pasireiškơ naujǐ sąsajǐ su kitais mokslais
Ƴtraukimu (ɏɨɥɨɞɨɜɚ 2005: 22–27). Taip pat reikia pabrơžti, jog nauji mokslai negali paveikti architektǌrinơs kǌrybos
tiek, kad paneigtume viską, kas padaryta iki šiol. Netgi
atvirkšþiai – naujos žinios padeda mums geriau iššifruoti
senąją architektǌrą. Pavyzdžiui, nors akustikos mokslas
visiškai naujas, žinome, kad jau senovơs graikai kǌrơ pastatus su idealia akustika. Iš tiesǐ daugybơ jaunǐ mokslǐ,
tokiǐ kaip ekologija, sinergetika, pažinimo psichologija ir
daugelis kitǐ, randa savo teorijǐ patvirtinimą objektuose,
sukurtuose gerokai iki jǐ atsiradimo. Šis faktas patvirtina
tai, kad projektas nepriklausomai nuo sukǌrimo laiko galbǌt yra informacijos nešơjas visoms vơlesnơms epochoms.
Taigi neƳgyvendintǐ projektǐ potencialo vertinimas
priklauso nuo žiniǐ lygio jǐ analizơs momentu, o ne projektǐ sukǌrimo momentu. Analizuoti architektǌrinius kǌrinius reikơtǐ iš šiandieniniǐ žiniǐ pozicijǐ, neneigiant
galimybơs rasti juose naujos informacijos.

Ʋmanomi skirtingi neƳgyvendintǐ projektǐ sprendiniǐ panaudojimo lygmenys. Architektǌrinis projektas – sudơtingas idơjǐ ir sprendiniǐ kompleksas. Šie sprendiniai gali
bǌti visiškai panaudoti (be pakitimǐ) ir iš dalies (tam tikri
elementai). PasitelkĊ architektǌros teoriją (Ching 1996),
galime išskaidyti projektą segmentais ir taip išskirti keletą
galimo informacijos panaudojimo lygmenǐ:
− materialus vizualinis lygmuo: forma, elementai,
kompozicija;
− idơjinis struktǌrinis lygmuo: struktǌra, bendrieji
principai, idơja.
Kiekviename iš neƳgyvendintǐ projektǐ segmentǐ galime rasti naudingǐ lokaliǐ idơjǐ ir sprendiniǐ, suteikti
jiems dalyvavimo šiuolaikinơje architektǌros praktikoje
galimybĊ (1 pav.).

Taikymas projektavimo praktikoje
IšnagrinơjĊ projektavimo proceso etapus, galime nustatyti
momentus, kuriais neƳgyvendintǐ projektǐ teikiamos informacijos panaudojimas bǌtǐ efektyviausias. Žinoma,
labiausiai ši informacija pasiteisintǐ pradiniu projektavimo
etapu, kada nagrinơjama sukaupta patirtis ir analogai. Taþiau ne mažiau prasminga neƳgyvendintǐ projektǐ patirtis
galơtǐ bǌti ir tarpiniais projektavimo etapais, kada vyksta
galimǐ variantǐ atranka ir vertinimas, alternatyvǐ paieška.
Architektǌros konkursǐ praktikoje tokia neƳgyvendintǐ
projektǐ analizơ ir panaudojimas ypaþ pasiteisintǐ rengiant
konkurso sąlygas. Tai ypaþ pasakytina apie atvejus, kai
konkursas rengiamas vietoje, kurioje jau buvo projektuo-

1 pav. NeƳgyvendintǐ projektǐ panaudojimo lygmenys
Fig. 1. Application levels of unrealized projects

Kartu kyla bǌtinybơ nustatyti neƳgyvendintǐ projektǐ
informacijos potencialo aktualumą laike. Peržvelkime
Ƴprastinio projekto sudơtƳ:
− aiškinamasis raštas,
− architektǌriniai statybiniai sprendiniai,
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galime skirstyti pagal veiklos sritis ir interesǐ prioritetus
(2 pav.).
Kiekviena potenciali neƳgyvendintǐ projektǐ vartotojǐ grupơ tiria informaciją iš savo pozicijǐ, priklausomai
nuo suformuluotos užduoties ir tikslǐ. Tam, kad šią informacija galima bǌtǐ panaudoti kiek galima efektyviau, reikơtǐ suprasti specialius jos vartotojǐ grupiǐ poreikius ir
reikalavimus, ir atsižvelgiant Ƴ tai struktǌrizuoti projektǐ
duomenis.

jama, rengiami konkursai. Prisiminkime kad ir Lukiškiǐ
aikštơs konkursǐ istoriją. Kaip rašơ K. Šešelgis (1997: 32),
nơra Lietuvos miestuose kito tokio urbanistinio komplekso
(aikštơs, kvartalǐ grupơs, visuomeniniǐ pastatǐ komplekso
ir pan.), kuriam statyti ir tvarkyti bǌtǐ parengta tiek daug
projektǐ. 1939–1997 m. laikotarpiu jis aprašo net 11 atvejǐ, kai buvo rengiami architektǌriniai pasiǌlymai Lukiškiǐ
aikštei sutvarkyti ir statyti. Net 6 kartus organizuoti konkursai, t. y. buvo parengta bent po keletą projektǐ. Pavyzdžiui, 1945 m. surengtame uždarame konkurse buvo
pateikti šeši užsakomieji projektai. Po du projektus pateikơ
Maskvos, Leningrado ir Lietuvos architektai (Mikuþianis
1997: 74–75).
Nepaisant aikštĊ supanþiǐ teritorijǐ pokyþiǐ, svarbiausi aikštơs projektavimo ir sutvarkymo tikslai liko neƳgyvendinti, ir dabar tenka grƳžti prie tǐ paþiǐ klausimǐ,
kuriuos bandyta sprĊsti prieš 60 m. K. Šešelgio nuomone,
visǐ Lukiškiǐ aikštơs projektǐ aprašymas ir kritinơs pastabos bǌtǐ naudingos galutinai nustatyti aikštơs paskirtƳ,
turinƳ ir formuoti jos vaizdą. Jo nuomone, daugelyje sprendiniǐ galima Ƴžiǌrơti racionaliǐ pasiǌlymǐ, vertǐ dơmesio
rengiant naujus projektus (Šešelgis 1997: 32).
Bǌtent taip pasielgti ir pasinaudoti vienǐ projektǐ patirtimi rengiant kitus bandyta ruošiant paskutinio Lukiškiǐ
aikštơs suplanavimo ir simbolio „Laisvơ“ sukǌrimo architektǌrinio meninio konkurso sąlygas. 2007 m. vasario mơnesƳ porą savaiþiǐ vykusiosiose Lukiškiǐ aikštơs ir jos
prieigǐ rekonstrukcijos kǌrybinơse dirbtuvơse dalyvavo
daugiau nei šimtas menininkǐ. Jie pateikơ daugiau nei
trisdešimt skirtingǐ kǌrybiniǐ pasiǌlymǐ (Diržanauskaitơ
2007). Šie darbai turơjo padơti tobulinti bǌsimojo konkurso
sąlygas, taip pat tapti geru idơjiniu pagrindu jo dalyviams.
Ir, nors sunku kalbơti apie tikrąją akcijos naudą 2008 m.
vykusiam konkursui, þia atsiskleidơ koncepciniuose projektuose slypinþiǐ idơjǐ atrankos, vertinimo ir segmentavimo pagal aktualumą konkreþioms vartotojǐ grupơms
metodikos poreikis.
Akumuliacinơje Peidžo strategijoje (JAV) rekomenduojama kiek Ƴmanoma daugiau dơmesio skirti projektǐ
analizei ir vertinimui, taip mažinti sąnaudas sprendiniǐ,
kurie gali tapti nepritaikomi, sintezei (Jones 1970: 135–
136). NeƳgyvendintǐ projektǐ patirtis tam bǌtǐ ypaþ tinkama.

2 pav. Individualǌs architektǌros proceso vartotojǐ aktualumo
kriterijai
Fig. 2. Individual relevance criteria of architectural process
users

Pavyzdžiui, Lietuvos architektǐ sąjunga nuo 2005m.
savo internetiniame puslapyje (LAS konkursai 2008) skelbia vizualinĊ informaciją apie jau Ƴvykusius ar šiuo metu
vykstanþius kǌrybinius konkursus. Palaipsniui ši medžiaga
tampa išsamesnơ, yra ne tik maketǐ nuotraukos, medžiaga
papildoma grafine projektǐ dalimi. Aukštosios architektǌros mokyklos taip pat kaupia baigiamǐjǐ ir geresniǐ kursiniǐ darbǐ fondus. Deja, išblaškyta po Ƴvairius archyvus, be
bendros sistemos saugoma projektǐ informacija nepatogi
ar net neskirta naudoti. Saugoti projektinei medžiagai galơtǐ bǌti taikomi panašǌs principai kaip ir rašytinei informacijai – kuriamos bendros, susistemintos, maksimaliai
patogios naudoti skaitmeninơs duomenǐ bazơs. Tai ne tik
nepaprastai daug padơtǐ architektǌros tyrimams, bet ir
suteiktǐ neƳgyvendintiems projektams antrąjƳ gyvenimą.

Potencialiǐ vartotojǐ grupơs
Išvados
Reikia suprasti, kad kiekvienas kada nors sukurtas architektǌros projektas turi sukaupĊs informaciją, kurios bet
kuriuo metu gali pareikalauti vartotojai (Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜ
2006: 114–117). Galimus šios informacijos vartotojus

1. NeƳgyvendinti projektai – tai nepanaudotas profesionaliai suformuluotǐ idơjǐ ir sprendimǐ kompleksas,
kuriame slypi naudingos informacijos potencialas.
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2. Sritys, susijusios su žmogumi, kinta mažiau nei techninơs, todơl architektǌriniai projektǐ sprendiniai ilgiau
nepraranda aktualumo.
3. Projektǐ informacijos potencialas priklauso nuo žiniǐ lygio jǐ panaudojimo, o ne sukǌrimo momentu.
4. Architektǌros konkursǐ praktikoje neƳgyvendintǐ
projektǐ analizơ ypaþ pasiteisintǐ rengiant konkursǐ sąlygas.
5. Siekiant efektyvesnio neƳgyvendintǐ projektǐ informacijos panaudojimo, ji turơtǐ bǌti struktǌrizuota pagal
galimǐ vartotojǐ grupiǐ poreikius.

UNEMPLOYED POSSIBILITIES OF UNREALIZED
PROJECTS
D. Linartas
Summary
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