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Stepono batoro universiteto bendrabutis

(dab. bendrabutis ir komercinės patalpos)

Annos Hansenowos ir Stanisławo Baginskio
mažas daugiabutis nuomojamas namas
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Antono kiakszto miesto vila

(dab. A. Venclovos memorialinis kabinetas ir Vilniaus etninės
veiklos centras)

Tauro g. 5
I. Heilmanowa, F. Wojciechowskis 1939

Pamėnkalnio g. 32
J. Borowskis, I. Smorgonskis 1937 – 38

Pamėnkalnio g. 34
J. Borowskis, I. Smorgonskis 1937 – 1938

Tarpukariu suprojektuotas Stepono Batoro universiteto bendrabutis yra vienas iš įdomiausių
modernistinės architektūros projektų šalyje. Šis objektas pasižymi su niekuo Vilniuje nesulyginama
asimetriškakompozicija: ilgas, tvirtų proporcijų, metodiškai suskaidytas nedideliais kvadratiniais langais ir ant tamsiomis, keraminėmis plytelėmis išryškinto cokolinio aukšto pastatytas gyvenamasis korpusaskontrastuoja su plastiška, laisvų formų laiptine, užimančia dominuojančią poziciją šiame objekte.
Pastatas masyvus, tačiau visos jo detalės lakoniškos, be gausios rudų plytelių apdailos jame nėra
jokio dekoro, net langų angos įgilintos, kad dominuotų jos, o ne langų rėmai. Pirmame pastato aukšte
suprojektuota sporto salė, administracinės patalpos bei valgykla, kituose aukštuose – gyvenamosios
patalpos. Šis objektas išsiskiria savo masių, o ne detalių kompozicija. Studijų Vilniuje laikotarpiu šiame
bendrabutyje gyveno Nobelio premijos laureatas Č. Milošas, Antrojo pasaulinio karo metais pastate
buvo įsikūręs vokiečių karininkų viešbutis bei klubas.

Racionalizmui būdingų formų gyvenamas namas stovi
atokiau nuo gatvės į kalną kylančiame sklype. Dėl dviejų
pastumtų plokštumų jo fasado kompozicija asimetriška.
Čia išryškėja horizontalių linijų komponavimas: ištrauktas
aukštas cokolis, kampą juosia įėjimo stogelis, balkono
pagrindas ir karnizas pereina į balkono stogelį. Gyvenamojo
namo planas netaisyklingas, tūrį sudaro du stačiakampiai.
Centre – laiptinė, aplink kurią pastumtuose lygiuose
išdėstyti butai. Namas išsiskiria įdomia apdaila: smulkiais
skeltais akmenimis dekoruotas cokolis ir durų apvadai,
dviejų spalvų terakotos plytelėmis išklotos laiptinės grindys.

Šioje miesto viloje suformuota laisva perstumtų tūrių kompozicija. Formos lakoniškos, nesudėtingo geometrinio skaidymo,
konstruktyvios. Pagrindinio fasado kompozicija asimetriška.
Įdomiausias elementas – į priekį ištraukta namo dalis užapvalintu
kampu. Šalia jo sklandžiai įkomponuotas erdvus prieangis –
terasa, kurios gilumoje suformuotas pagrindinis įėjimas į namą.
Pastato planinė struktūra gerai apgalvota, racionali. Šis namas
yra vertingas Vilniaus tarpukario racionalizmo architektūros
pavyzdys. Jis priklausė Antakalnio karo ligoninės komendantui
A. Kiaksztui, nuo 1946 m. jame gyveno rašytojas A. Venclova,
1973-90 m. čia veikė Vilniaus rašytojų muziejus.

04 Lombardas
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A. Smetonos g. 5

Jogailos g. 14
M. Cholemas 1931

Gedimino pr. 12
J. Żórawskis, Z. Pugetas, J. Borowskis 1936 – 37

Netoli Gedimino prospekto stovintis pastatas įterptas
tarp ištisai gatvės pastatytų namų. Šiandien matomas
modernizuotų neoklasicizmo formų fasadas suformuotas
1938 m., kai pastatas buvo pertvarkomas pagal architekto
Izaoko Smorgonskio projektą. Kiek įmantresnės architektūros
dviaukščiam pastatui buvo užstatytas trečias aukštas, fasade
paaukštintos centrinės ir atsisakyta šoninių lizenų, kraštuose
prikabinti du nedideli balkonai. Ritmiškai lizenomis skaidyta ir
masyviu karnizu užbaigta centrinė fasado dalis suteikė pastatui formų aiškumo bei reprezentatyvumo. Išsiskiria aukštas grubiai tašytų rustų cokolis. Šio visuomeninio pastato architektūra
atspindi 3-iajame dvidešimtmetyje Vilniaus architektūroje vyravusias ir vėliau išlikusias retrospektyvizmo nuotaikas.

Pašto taupomoji kasa sklypą šioje vietoje įsigijo 1936 m., tais pačiais metais buvo sukurtas ir pirmasis
pastato projektas. Urbanistinę pastato padėtį lėmė bendra Jurgio prospekto vystymo strategija – šioje vietoje gatvė buvo praplėsta į aikštę, todėl pastatus nuo gatvės reikėjo šiek tiek atitraukti.Projektavimo metu
jau žinota, jog gretimas pastatas nuo gatvės bus atitrauktas dar toliau, tai galėjo architektams pasufleruoti
kampinio užstatymo idėją. Šis pastatas yra vienas iš ryškiausių konstruktyvistinių pastatų pavyzdžių Vilniuje.
Vientiso tūrio, elegantiškų proporcijų, papildomais elementais neapkrauto pastato lauko sienos suskaidytos
lizenomis, tarp kurių tolygiai išdėstyti langai. Santūri pastato išvaizda suteikia jam monumentalumo, pločio
ir aukščio santykis – veržlumo aukštyn iliuziją, o gelsvo smiltainio ir granito plokščių apdaila – reprezentatyvumo ir kokybės įvaizdį. Pastato vidus suprojektuotas funkcionalistine dvasia. Pirmus du aukštus užima
operacijų salė, kituose aukštuose išdėstyti kabinetai.Tai vienintelis modernizmo epochos pastatas Vilniuje,
turintis klasikinių proporcijų tūrinę kompoziciją, tačiau kartu jis išskirtinai progresyvus savo konstrukciniais
sprendimais ir architektūrinių detalių lakoniškumu. Po Antrojo pasaulinio karo šiame pastate buvo įsikūręs
LKP CK, nuo 1950 m. – LKP istorijos institutas bei partijos archyvas.

Šis konstruktyvistinės architektūros pavyzdys akį traukia
paprastomis, tvirtomis proporcijomis ir Lietuvos modernizmui nauju fasado sprendimu. Pastato fasade vyrauja
nedideli kvadratiniai langai, sutinkami ir kituose pastatuose, tačiau šioje kompozicijoje nedidelių,pabrėžtinai
įrėmintų angų ir fasado plokštumos santykis daug
išraiškingesnis, dvilypiškas: viena vertus galima matyti
didelę fasado plokštumą su mažais langais, kita vertus
– dideles angas mažoje plokštumoje. Kiemo pusėje vyrauja tarnybinis įėjimas, įkomponuotas didelės stiklinės
plokštumos centre. Deja, po pastato pritaikymo prekybos centro reikmėms buvo prarasta autentiška cokolinio
aukšto išvaizda.
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Krašto ūkio bankas

Gedimino pr. 14
S. Gałęzowskis, J. Pańkowskis, J. Borowskis
1936 – 38
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Vilniaus miesto kredito draugijos pastatas

(dab. Lietuvos banko kredito įstaigų priežiūros departamentas)
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Pašto taupomosios kasos rūmai

(dab. Vilniaus bankas)
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Visuomeninio draudimo bendrovės rūmai

(dab. biurų pastatas)

Daugiabutis nuomojamas namas

Gedimino pr. 27
S. Murczyńskis, J. Sołtanas, A. Forkiewiczius 1937 – 38

A. Jakšto g. 2
S. Murczyńskis (?), J. Sołtanas (?) apie 1938

Banko projektas derintas prie greta esančio Pašto taupomosios kasos pastato bei priešais planuoto statyti A.
Mickevičiaus paminklo.Nors projektas sulaukė kritikos,
1937 m. jis buvo patvirtintas ir po metų įgyvendintas.
Projektuojant daug dėmesio skirta pastato funkcionalumui. Aiškiai atskirtos dvi „L“ formos pastato dalys:
tolimesnėje pastato dalyje įrengta, per du aukštus
suplanuotapuošnibanko operacijų salė ir administracinės
patalpos keturių aukštų arčiausiai gatvės esančiame korpuse. Pastatas asimetriškas, svarbiausias fasado akcentas – per visą pastato aukštį kylanti įgaubta plokštuma,
papuošta T. Godziszewskio horeljefu.

Visuomeninio draudimo bendrovės rūmai yra vienas iš įspūdingiausių moderniosios tarpukario architektūros
pavyzdžių Vilniuje, sukurtas žinomų to laikotarpio Lenkijos architektų modernistų. Kampinis pastatas sudarytas iš dviejų korpusų. Labiausiai akcentuojama lygiagrečiai prospektui pastatyta penkių aukštų pastato dalis,
ties sankryža paremta ant kolonų ir išsiskirianti originaliu, Vilniaus architektūroje nematytu kampiniu įėjimu:
visas stiklinis įėjimo kampas atitrauktas nuo gatvės, dengtas tamsiomis medžiagomis, taip dar labiau atitolinant vizualinę ribą tarp pastato fasado ir žemės. Gelsvomis smiltainio plokštėmis dengtas Gedimino prospekto fasadas ritmiškai sudalintas vienodų langų juostomis, paįvairintas ryškiu, tašytais akmenimis dengtu
cokoliniu aukštu.Kitas, aukštu žemesnis pastato korpusas stipriai atitrauktas nuo Jakšto gatvės. Paprasta,
vienodais langais suskaidyta šios pastato dalies plokštuma puikiai išryškina pagrindinį fasado akcentą –
plastiškų, modernių linijų portalą.Gelžbetonio monolito karkasas leido laisviau planuoti šio pastato vidų.
Pirmame aukšte suprojektuotos atviros erdvės klientų aptarnavimui, kituose aukštuose bei Jakšto gatvės
korpuse – koridorine sistema išdėstyti kabinetai. Šis objektas, kartu su Gedimino pr. 12 ir 14 pastatais,
atstovauja Lenkijos naujosios architektūros mokyklai.

Nuo gatvės atitraukto mažo daugiabučio namo tūris sudarytas iš dviejų kompaktiškų stačiakampių. Tolimesnio
stačiakampio iškyšoje įrengtas pagrindinis namo įėjimas. Virš
jo – stačiakampiais segmentais padalytas platus laiptinės
langas. Asimetriškas fasadas skaidomas įvairaus dydžio
stačiakampėmis angomis. Tai pirmo aukšto garažų įvažos, įgilinti
balkonai bei keturi vienodo dydžio langai. Šis trijų aukštų gyvenamas namas su garažais figūruoja anksčiau aprašytų Visuomeninio draudimo bendrovės rūmų projekte, todėl manoma, jog
tai tų pačių architektų vienu metu projektuoti pastatai. Šis gyvenamas namas iš tarpukario Vilniaus gyvenamųjų namų išsiskiria
formų konstruktyvumu, griežta geometrine struktūra, originaliu
laiptinės langu bei garažų pirmame aukšte suplanavimu.
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Bendrovės m.Deul mažas daugiabutis
nuomojamas namas

Prekybos ir amatų rūmai

(dab. LR Konstitucinio teismo rūmai)
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Davido strugaczo daugiabutis
nuomojamas namas
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Administracinis pastatas

(dab. gyvenamos ir komercinės patalpos)

A. Jakšto g. 14
M. Cholemas 1940

Gedimino pr. 36
Z. Tarasinas, S. Siestrzencewiczius 1931 – 32

Tauro g. 10
M. Cholemas 1936–38

Kauno g. 13
M. Pierzchalskis, W. Strzemińskis 1938 – 39

Proporcingas, stiliaus raiškumu išsiskiriantis modernus
mažas daugiabutis namas stovi nuokalnėje. Jo tūris
kompaktiškos erdvinės kompozicijos su netaisyklingos formos iškyša šone. Ant jos įrengta antro aukšto
terasa. Namo fasadas asimetriškas, lakoniškų formų.
Čia gausu modernių, racionalizmui būdingų detalių
– kampiniai langai, kampinis balkonas, parapetas su
kvadratinėmis angelėmis, lakoniški iškilūs langų apvadai. Ši namas išsiskiria iš kitų tarpukario racionalizmo
stiliaus daugiabučių gyvenamųjų namų, nes jo fasade
nėra pagrindinio įėjimo ir aukšto laiptinės lango. Jie
nukelti į kiemo pusę. Name buvo įrengti šeši butai, skirti
bendrovės „M. Deul“ darbuotojams.

Šie rūmai – gana ankstyvas modernėjančios tarpukario Vilniaus architektūros pavyzdys, juose dar žymi neostilių
įtaka. Pagrindinis pastato akcentas – iš dviejų pusių atvira,
pa¬grindinį įėjimą dengianti lodžija ir virš jos per du aukštus
kylantys tolygiai išdėstyti langai. Įdomus pas¬tato planas
– laužytas, asimetriškas, iškyša iš kiemo pusės suapvalinta. Netoli Lukiškių aikštės stovinčiame sai¬kingų, tačiau
reprezentatyvių formų pastate nuo 1944 m. buvo įsikūręs
LKP Vilniaus miesto komitetas. 1980 m. pastatą restauruojant pagal architektės Dalios Drėmie¬nės projektą pristatytas
priestatas. Tai vienas pir¬mųjų modernizmo dvasia pastatytų
tarpukario Vilniaus visuomeninės paskirties pastatų.

Konstruktyvių formų keturaukštis pastatas stovi įterptas į
perimetrinį gatvės užstatymą. Fasade komponuotos stambios formos. Į priekį ištrauktoms dviem skirtingo dydžio
pirmo aukšto iškyšoms akompanuoja sunkūs trečio ir ketvirto aukštųbalkonai aklinomis atitvaromis. Balkonai ir pirmo
aukšto iškyšos suliniuoti horizontaliais įrėžiais ir paryškinti
tamsesnės spalvos tinku. Dėl konstruktyvių, geometrinių
formų fasado, darnių proporcijų ir įdomios apdailos šis
daugiabutis gyvenamasis namas išsiskiria iš kitų tarpukario
Vilniaus racionalizmo architektūros pastatų. Pastate įsteigti
V. Krėvės bei V. Mykolaičio-Putino muziejai.

Greta bendrovės „Vilniaus šaldytuvas“ gamybinio cecho buvo
pastatytas solidus keturių aukštų administracinis pastatas su
butais. Jis kompaktiško stačiakampio tūrio, suapvalintais gatvės
fasado kampais. Lakoniškas geltonų plytų sienas skaido tolygiai
išdėstyti stačiakampiai langai. Rudomis keraminėmis plytelėmis
dekoruotos tarpulangės kuria funkcionalizmui būdingų juostinių
langų įspūdį. Tokiomis pat plytelėmis puoštas ir cokolis iš Kauno
gatvės pusės bei originalus kampinis įėjimas. Pastato planas
primena stačiakampį. Pirmi du aukštai buvo skirti administracijai, kituose dviejuose – įrengti butai. Varšuvos architektų
projektuotas pastatas išsiskiria lakoniškomis funkcionalizmui
būdingomis formomis bei originaliu geltonų plytų ir rudų
keraminių plytelių deriniu.
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Antakalnio blokuotų kotežų kompleksas

Kvartalas tarp T. Kosciuškos, Olandų, M. Dobužinskio gatvių
F. Wojciechowskis (?) apie 1930
Šis gyvenamųjų namų kompleksas yra bene vienintelė Lietuvoje pilnai suformuota konstruktyvistinės
architektūros namų kolonija. Komplekso namai, lyginant su greta esančiais pastatais, yra gan smulkūs,
tačiau puikiai įkomponuoti erdvėje: ilgi sekcijiniai korpusai stovi lygiagrečiai gatvėms,kvartalas terasomis
kyla pagal reljefo ypatumus, šviesos nestokojančiame kieme gausu žalumos.Komplekso išskirtinumas –
itin švari ir gryna architektūra. Kubistinės dvasios pastatai ritmingai pasikartojančių stačiakampių plano,
smulkiais kvadratais padalytais langais. Kai kur namai paįvairinti kampiniais langais bei balkonais,tačiau
beveik nėra jokių vietos modernizmui būdingų dekoro elementų. Vietoje jų puošnumo suteikia reljefiški
baltos spalvos namų fasadai.Šis kvartalas yra vienintelis „baltosios“ modernizmo architektūros pavyzdys Vilniuje, nors ši spalva buvo dominuojanti modernizmo korifėjų kūryboje Vakarų Europoje. Nors
kolonija iki šių dienų išlaikė savo pirminę išvaizdą, yra ir keletas reikšmingų pakeitimų. Sovietmečiu per
du aukštus suprojektuoti butai perdaryti į perpus mažesnius; o pastaruoju metu kolonija kenčia nuo
nereglamentuotų rekonstrukcijos darbų: kinta tiek pastatų spalvos, tiek kiemo fasadai.
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Vidurinė mokykla (dab. Liepkalnio pagrindinė mokykla)

Liepkalnio g. 18
R. Guttas 1938 – 39
Tai viena moderniausių tarpukariu pastatytų mokyklų Vilniaus mieste. Asimetriškos struktūros pastato planas – išskirtinai funkcionalistinis, tačiau projekto autoriui pavyko funkcines pastato reikmes suderinti su
menine išraiška.Mokyklą sudaro trys triaukščiai stačiakampiai korpusai, formuojantys pusiau uždarą vidaus
kiemą. Dviejuose pailguose korpusuose rytų bei vakarų pusėse išdėstytos klasės, koridoriai suprojektuoti
kiemo pusėje, vidurinėje – jungiančioje – pastato dalyje išdėstytos aktų bei sporto salės, personalo kabinetai. Santūrūs ilgesniųjų korpusų fasadai, pagyvinti įvairaus dydžio stačiakampiais langais, kontrastuoja su
jungiančios pastato dalies dinamika: pastarajame fasade gausu skirtingos prigimties ir išraiškos plokštumų.
Pastatas išsiskiria originalia apdaila: viena šoninio korpuso galinė siena dekoruota stambiais, grubiai
tašytais tačiau žaismingai išdėstytais akmenimis, kitų sienų apdailai derintos geltonos irraudonos keraminės
plytosbei kelių atspalvių tinkas. Atitolusi nuo kitų pastatų ir neveikiama aplinkinio užstatymo, mokykla puikiai
įkomponuota gamtinėje aplinkoje. Iš šiaurės-rytų pusės ją supa šlaitas, gerai išnaudotas funkcinėms pastato
reikmėms – virš šlaito suprojektuotas gelžbetonio tiltelis veda tiesiai į antrą mokyklos aukštą ir optiškai
susieja vidaus bei išorės erdves. Gatvės korpusas trumpesnis nei šlaito, taip, žvelgiant iš gatvės pusės,
sudaromas daugiaplaniškumo įspūdis. Ši mokykla yra vienasgeriausių funkcionalizmo pavyzdžių Lietuvoje.

TARPUKARIS. VILNIUS
Istorinių įvykių raida lėmė Lietuvos padalinimą, 1919 m. Lenkija okupavo Vilniaus
kraštą, Kaunas tapo Lietuvos sostine ir pagrindiniu kultūros centru, tuo tarpu Vilnius – tik Lenkijos
periferijos dalis. Dėl šių istorinių įvykių, geopolitinės situacijos bei kitų priežasčių linkstama manyti, kad Vilniaus modernizmas yra menkavertis, net ir dalis profisionalų jį ignoruoja, priskiria prie
svetimos valstybės palikimo. Dėmesio stoka tiesiogiai ir neigiamai veikia lietuviško modernizmo
paveldą. „Kaunietiškam“ modernizmui žengiant tautiškumo, išskirtinumo keliu, Vilniaus tarpukario
architektūrą, jos išraišką lėmė Lenkijoje teminius, manifestinius žurnalus leidžiančios, bei šalia jų
besiglaudžiančios kūrybinės grupės „Blok“ ir „Praesens“. Šių grupių lyderiai aktyviai dalyvavo CIAM
(Tarptautinis Moderniosios Architektūros Kongresas) veikloje, Szymon Syrkus yra vienas iš šios
organizacijos įkūrėjų ir „Praesens“ grupės lyderis. Vilniaus tarpukario modernistinė architektūra
nėra gausi, bet pasižymi aukšta kokybe, glaudžiais ryšiais su to meto bendraeuropinėmis idėjomis,
išskirtiniu dėmesiu apdailai, čia galima susipažinti ir, bene, su vieninteliu pilnai užbaigtu urbanistiniu modernizmo projektu Lietuvoje (Blokuotų gyvenamųjų namų kvartalas Kosciuškos, Olandų, M.
Dobužinskio g., arch.: F. Wojciehowskis).
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