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GLOBALIOS ARCHITEKT�ROS PAVIDALAI VILNIAUS KONTEKSTE 

Romualdas Ku�inskas 
Vilniaus dail�s akademija, Architekt�ros katedra  

El. paštas rkucinskas@yahoo.com 

Anotacija. Analizuojamos globalios architekt�ros apraiškos Vilniaus mieste Gugenheimo Ermitažo muziejaus pa-
vyzdžiu. Aptariami architekt�ros atsiradimo ypatumai. Globali architekt�ra skiriasi nuo lokalios architekt�ros savo 
atsiradimo prielaidomis, realizavimo galimyb�mis ir savo architekt�rine išraiška. Ta�iau, nepaisant ši� aplinkybi�, 
Lietuvos k�rybin�s s�jungos ir pavieniai k�r�jai vertina globali� architekt�r� iš lokali� pozicij�. Jie naudoja sam-
pratas ir metaforas, susiformavusias lokalioje aplinkoje. Tod�l vertinimai �gauna neigiam� konotacij�. 

Reikšminiai žodžiai: globalus, kontekstualus, medijos, skaitmenin� architekt�ra. 

 

�vadas 

Pasirinkti toki� tem� paskatino neseni �vykiai Vilniuje ir 

juos lyd�j� pranešimai �vairiose visuomen�s informavimo 

priemon�se. Turima omenyje iniciatyva �kurti Gugen-

heimo Ermitažo muziej� Vilniuje ir k�rybini� organizaci-

j� bei pavieni� k�r�j� reakcija � ši� iniciatyv�.  
Pagrindiniais temos nagrin�jimo terminais bus 

„globalus“, „kontekstualus“, „medijos“ ir „pavidalai“. 

O pa�i� tem� nor��iau panagrin�ti remdamasis 

Williamo J. Mitchello �žvalga apie did�jan�i� skaitme-

nini� technologij� �tak� šiuolaikinei architekt�rai.  

W. Mitchello manymu, skaitmenin� revoliucija 

n�ra vien triukšminga reklama ar hiperbol�. Ši garsiai 

skelbiama technologij� kaita yra išties reali. O ypatin-

ga ji tuo, kad tai n�ra koks nors atskiras išradimas kaip 

visi kiti iki tol. Kaita prasid�jo keliems iki šiol atskirai 

besipl�tojusiems procesams susiliejus � vien�. Š� susi-

liejim� galima prilyginti cheminei reakcijai, kai sumai-

šius kelis neutralius komponentus, gaunama netik�tai 

audringa reakcija (Mitchell 2002: 15, 16). Su šiais 

komponentais siejamas platus skaitmenin�s veiklos 

form�, produkt� ir paslaug� spektras: telefonas, radi-

jas, kabelin� televizija, kompiuteriai, galyb� elektroni-

ni� prietais�, spauda, reklama, pramogos, �vairiausios 

elektronin�s verslo formos, tokios kaip akcij� biržos ir 

pan. Naudojant visas šias formas išsklaidyta, demate-

rializuota informacija juda po pasaul� kompiuteriniais 

tinklais vis did�jan�iu grei�iu ir vis sunkiau suvokia-

mais kiekiais. Toks jud�jimas ir sukelia revoliucinius 

poky�ius pasaul�ži�roje ir �vairiose tarpusavyje susiju-

siose srityse: ekonomikoje, architekt�roje. Prie toki� 

poky�i� priskir�iau ir Gugenheimo Ermitažo muzie-

jaus �k�rimo iniciatyv�. 

Globalumo ir lokalumo santykiai 

Pasirodžius viešai informacijai apie tai, kad tarptauti-

nio muziejaus projektas bus atrinktas uždaro konkurso 

b�du, kuriame dalyvaus tik užsienio architektai, Lietu-

vos architekt� s�jungos (LAS) Vilniaus skyriaus val-

dyba išplatino vieš� laišk� iniciatyvos organi-

zatoriams: „<...> LAS, b�dama tarptautini� orga-

nizacij� nar�, yra atvira k�rybiniam bendradarbiavimui 

su kolegomis iš užsienio, ta�iau yra �sitikinusi, kad 

vien tik garsus menininko vardas negali b�ti laikomas 

kokybiško sprendimo garantu <…>“ (LAS Vilniaus 

skyriaus valdyba 2007).  

Ta�iau � š� vieš� kreipim�si nebuvo atsižvelgta. 

Kod�l? Manau, atsakymas susij�s su skirtingu veikian-

�i�j� pusi� supratimu ir skirtingu masteliu. Šie skirtu-

mai pasireiškia tuo, kad LAS yra k�rybin� s�junga ir 

veikia lokaliame Lietuvos kontekste, o Gugenheimo 

Ermitažo muziejaus iniciatoriai veikia remdamiesi 

globalios meno industrijos principais, funkcionuojan-

�iais labai pla�iu mastu. Šie reikalauja, kad veikla b�t� 
gr�sta globaliais preki� ženklais ir b�t� lengvai atpa-

ž�stama viso pasaulio turistams, potencialiems muziej� 
lankytojams. Tuo pa�iu principu formuojama ir archi-

tekt� atranka, kur architektas yra ne „garsus meninin-

kas“ pagal LAS samprat�, o architekt�ros žvaigžd�, 
d�l skaitmenini� medij� globaliai žinomas architekt�-

rinis prek�s ženklas. Pastato architekt�rin�je išvaizdoje 

svarbiausiu tikslu tampa ne „kokybiškas sprendimas“, 

o lengvai atpaž�stamas pavidalas. 
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Su tokiomis pa�iomis problemomis susid�r� ne 

tik architektai, bet ir muziejininkai, dail�tyrininkai. 

Aptarin�jant b�simo muziejaus santyk� su lietuvi� 

�sigyta Fluxus darb� kolekcija bei id�ja papildyti ši� 
kolekcij� „gyvuoju menu“ susidurta su abejingumu. 

„<...> šis muziejus yra glaudžiai susij�s su globalia 

meno rinka, o lokalini� kompleks� refleksijos jam iš 

esm�s ner�pi“ (Trilupaityt� 2008: 7).  

Lokalios ir globalios architekt�ros potencialai 

Lokali architekt�ra gali remtis tik vietine tradicija, 

išmone ir išgal�mis, o globali architekt�ra turi galimy-

b� pasinaudoti labai pla�iais moksliniais ir gamybi-

niais ištekliais, kurie pasižymi didžiuliu technini� 

galimybi� skirtumu, palyginti su lokalia architekt�ra. 

Vieni iš esmini� skirtum� yra kompiuterinis modelia-

vimas, paremtas neeuklidine geometrija, ir ekonomin�s 

ši� modeli� �gyvendinimo galimyb�s. 

Šiandienin�s kompiuteriu modeliuojamos archi-

tekt�ros form� ištakos slypi XIX a. pradžioje, kai vo-

kie�i� mokslininkas Carlas Fridrichas Gaussas pad�jo 

matematinius pamatus diferencialinei geometrijai (Ne-

hlsen 2008). 1 pav. pateikta Matematin� formul�, pa-

versta geometrine fig�ra. 

Dabar diferencialin�s geometrijos priemon�mis 

tyrin�jami paviršiai ir kreiv�s trimat�je erdv�je. Atsi-

radus kompiuteriniam modeliavimui, matematin�s 

id�jos, iki tol reiškiamos tik formul�mis, �gijo visiškai 

nauj� post�m�. D�l efektingos grafin�s erdvin�s išraiš-

kos jos tapo �domios ir prieinamos daugeliui žmoni� 

(Matematisches Forschungsinstitut ... 2008), o kreivi-

ni� pavirši� savybi� modeliavimas ir tyrimas tapo 

neatsiejama daugelio pramon�s šak� (aviacijos, laivy-

bos, automobili� gamybos etc.) veiklos dalimi. 

Dabar diferencialin�s geometrijos priemon�mis 

tyrin�jami paviršiai ir kreiv�s trimat�je erdv�je. Atsi-

radus kompiuteriniam modeliavimui, matematin�s 

id�jos, iki tol reiškiamos tik formul�mis, �gijo visiškai 

nauj� post�m�. D�l efektingos grafin�s erdvin�s išraiš-

kos jos tapo �domios ir prieinamos daugeliui žmoni� 

(Matematisches Forschungsinstitut ... 2008), o kreivi-

ni� pavirši� savybi� modeliavimas ir tyrimas tapo 

neatsiejama daugelio pramon�s šak� (aviacijos, laivy-

bos, automobili� gamybos etc.) veiklos dalimi. 

Pirmuoju globaliai architekt�rai svarbiu kompiu-

terinio modeliavimo etapu reik�t� laikyti XX a. 9-

ajame dešimtmetyje iškilus� „dekonstruktyvizm�“. Ši 

architekt�ros srov� labiausiai žinoma kaip intelektua-

linis jud�jimas, �kv�ptas lingvistini� pranc�z� filosofo 

Jacques Derida koncepcij�. Viena iš dalyvi� buvo ir 

architekt� Zaha Hadid. Svarbiausiu šio jud�jimo tikslu 

laikyti bandymai nutraukti architekt�ros ryšius su 

konstruktyvia moderniosios architekt�ros logika. Ta-

�iau kai kurie architekt�ros kritikai didžiausiu šio ju-

d�jimo laim�jimu laiko ne s�sajas su lingvistiniu 

poststrukt�ralizmu, o kompiuterinio modeliavimo tai-

kym�, atv�rus� visiškai kitokias galimybes. Kai kuriais 

atvejais pastatams projektuoti buvo naudotos net kari-

n�je pramon�je taikomos modeliavimo programos 

(Melvin 2007). 

Globalios architekt�ros pavidalai 

Šiandienin� globali architekt�ra pasireiškia sud�tin-

gomis formomis. Viena iš j� architekt�ros kritikoje 

�vardijama kaip metaracionalizmas. Tai etapas, kai 

susiduriama su �prastin�s logikos ir racionalumo griu-

vimu. 	vairiose žmogaus veiklos srityse iškyla didžiu-

li� prieštaringum�, griaunan�i� �prastin� nuoseklum� ir 
kasdienes vertybes. Tuomet pasiturin�ioje visuomen�je 

išnyksta prasmingas skirtumas tarp to, kas yra praban-

ga, ir to, kas yra b�tinyb�, ekscentriškas elgesys tampa 

norma, o �vyki� vertinimas ir supratimas netenka prie-

žastingumo.  

B�tina pamin�ti ir kitas šiuolaikin�s architekt�ros 

tendencijas – morfogenetin� ir biomorfin�. Šiandienin� 
Zaha Hadid k�ryba priskiriama b�tent pastarajai. Ta-

�iau niekas nestovi vietoje. 2008 m. 11-ojoje Veneci-

jos architekt�ros bienal�je Hadid firmos partneris 

Patrikas Schumacheris paskelb� visiškai naujo archi-

tekt�ros stiliaus – parametricizmo manifest�. Naujas 

žingsnis buvo paremtas toki� architekt�rini� firm� 

kaip MAD, f-u-r, UFO, Plasma Studio, Minimaforms, 

Aranda/Lasch, AltN Research+Design, MOH darb� 
ekspozicija (Schumacher 2008).  

D�l pla�iai taikomos kompiuterin�s technikos 

šiandienin� architekt�ra kartais vadinama tiesiog 

skaitmenine, o pati technologija tarpusavyje jungia 

daug sri�i�. Skaitmenini� medij� �tak� dabar�iai pui-

kiai išreiškia Marchallo MacLuhano samprotavimai. Jo 

manymu, elektronin�s ryšio priemon�s daro stipr� 
psichin� poveik� žmogui. Jos suspaudžia erdv�s ir laiko 

dimensijas, kartu jas tarsi ir panaikina. Nykstant laiko 

ir erdv�s dimensijoms, elektronin�s komunikacijos 

formos kartu panaikina priežasties ir padarinio prielai-

d�. Jeigu skirtingose pasaulio vietose vykstan�ius �vy-

kius ir atsakus � juos galima išvysti vienu metu, tai 

neb�tinai kažkas yra laiko pasekm�. Seka tampa vien 

prid�tin�, o ne priežastin� (McLuhan 2003).  
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2 pav. pateikiamas Gugenheimo Ermitažo muzie-

jaus Vilniuje konkursinis projektas. 

Taip formuojasi naujas pasaulio paveikslas. Pa-

sklid�s, becentris ir belaikis paradoksalus vientisumas, 

lydimas kontrasting� intarp�. Architekt�roje tai pasi-

reiškia ypa� sud�tingomis formomis. Šios formos pe-

rkeltine prasme iliustruoja nauj�, reliatyvi� ir 

nestabili� tikrov�, nuolat veikiam� skaitmenini� medi-

j� ir globalios ekonomikos galios. 

 
1 pav. Matematin� formul�, paversta geometrine fig�ra 

Fig. 1. Matematicical formula converted into geometrical 
figure 

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

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

Globali architekt�ra Vilniuje 

Lietuva teb�ra lokalumo ir modernizmo logikos vei-

kiamas architekt�ros kraštas. Iš dalies Lietuva suvo-

kiama ir kaip agrarin� šalis. To nepakeit� net 

tarybiniais metais vykusi industrializacija. Šiandien 

vykstantys konversijos procesai labiau siejami su de-

militarizacija (pvz., Šiaur�s miestelis) nei su postin-

dustrializacija. Tod�l globalios architekt�ros pavidalai 

m�s� krašte pasitinkami nevilties genamais pareiški-

mais, o ne�prastos architekt�ros pavidalai suvokiami 

naudojant maisto produkt� ar gamtos form� metaforas: 

„Vilniuje, specifin�s europietiškos architekt�ros ap-

suptyje, ant �sp�dingo Neries kranto, iškils naujoviškas 

architekt�rinis vai(z)dinys – arabiškas kold�nas ant 

milžiniško pad�klo. Kai kas jame �žvelgia super mo-

dern� laiv�, atplaukus� Nerimi � Vilni� su nedidele 

gudro�i� kompanija, o kai kam jis primena po lietaus 

iš kiauto išlindusi� gigantišk� sraig� ...“ (Lankauskas 

2008). 

Tai, kad aptakios architekt�ros formos yra vei-

kiamos kitoki� technologini� galimybi� ir kitoki� vi-

suomen�je cirkuliuojan�i� id�j�, o analizuojamos turi 

b�ti remiantis kitokiomis sampratomis, daugeliui ar-

chitekt�ros vertintoj� n�ra žinoma.  

Apibendrinimai 

Klausim�, ar žvaigžd�s statusas garantuoja ger� archi-

tekt�ros kokyb�, keliame ne tik mes. Ir atsakymas, kur� 
pateikia amerikie�i� architekt�ros kritik� C. Davidson, 

yra „taip“ (Davidson 2000), bet su tam tikromis išly-

gomis. Vis� pirma reikia suprasti, kad žiniasklaidos 

remiama „žvaigždži� kult�ra“ yra neatsiejama vakarie-

tiško gyvenimo dalis. Sporto, muzikos ir kino žvaigž-

d�s yra galingas visuomen�s nuomon�s formavimo, 

reklamos, kryptingo vartojimo skatinimo ir galu gale 

pa�ios ekonomikos �rankis. Tod�l jeigu architekt�ra 

nežaidžia „žvaigždži� žaidim�“, ji tiesiog n�ra šiuolai-

kinio ekonominio gyvenimo dalis. Architektai turi 

išmokti naudotis žiniasklaida. Antroji išlyga ta, kad 

architekt�ros žvaigžd�s statusas n�ra b�das gauti ge-

resn� staliuk� restorane. Jis suteikia galimyb� disku-

tuoti architekt�rai r�pimais klausimais ir b�ti 

išgirstam. O pati architekt�ra, b�dama visuomen�s 

d�mesio centre, turi galimyb� išlaikyti savo prestiž� ir 
aukšt� kokyb�.  

Išvados 

1. Lietuvos k�rybin�s s�jungos ir pavieniai k�r�-
jai vertina globali� architekt�r� iš lokali� pozicij�. Jie 

naudoja sampratas ir metaforas, susiformavusias loka-

lioje aplinkoje, tod�l vertinimai �gyja klaiding�, o daž-

nai – ir neigiam� konotacij�. 
2. Architektai, atsiriboj� nuo „žvaigždži� kult�-

ros“ tr�kum�, tur�t� geriau suprasti ir išnaudoti popu-

liari�j� žiniasklaid� savo profesijos naudai.    
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GLOBAL ARCHITECTURAL FORMS IN THE 
CONTEXT OF VILNIUS  

R. Ku�inskas 

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 dis-
cussed. Global architecture is different from local architec-
ture by preconditions of its origin, possibilities of realisation 
and its architectural expression. However, irrespective of 
these circumstances Lithuanian creative societies and indi-
vidual 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. 
 
 
 

 


