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1 Echolalija (iš gr. ἠχώ 'aidas; kartoti' + λαλιά 'murmėjimas; beprasmis kalbėjimas') - žodžių ir frazių, kuriuos pasakė kiti žmonės, kartojimas. 
Tipiška echolalija trunka ilgai, linkusi kartotis. Aidiškas pakartojimas dažnai turi pamėgdžiojimo, murmėjimo ar staccato intonaciją. Nevalinga 
echolalija priskiriama tikams. Echolalija pasitaiko žmonėms su organiniais psichikos sutrikimais, schizofrenija, autizmu, afazija, Turetės 
sindromu (Tourette syndrome), Rubinstein-Taybi sindromu, - taip pat su kai kuriais vystymosi sutrikimais. Paprastas klausimo pakartojimas 
norint pasitikslinti nėra echolalija. 

 

 

 

 

 

 

2012 03 19 
© Vilnius 

 

 



Meninio tyrimo seminaras                                                                           Inovatyvus dekonstruktyvistinis dizainas ar architektūrinė echolalija? 
_______________________________________________________________________________________                        

                                                                                                                                                                                                                       2 

 
Rimvydas | 2012.03.05 13:37 
1 vieta = Litexpo 2 bent jau pirmas ispudis 1:1 tik mirror ir ne baltas :) arba 1 vieta = Litexpo 2 = kazkoks privatus namas berods 2010 metu 
DETAIL zurnale publikuotas ar cia tipo perfrazavus fraze: "visi namai suprojektuoti, tik ne visi pinigai paimti" ? 
 

komentarai l www.architektusajunga.lt 2 
 

Pastaruoju metu lietuviškosios architektūros pasaulyje sklando nemažai dvejonių, kurias nuolat 

kursto įvairūs idėjiniai konkursai. Tokių minčių būna visada: vos tik paskelbus architektūrinio konkurso 

nugalėtojus pasipila įvairių komentarų tirada. Kalbu apie įvairius internetinius komentarus, kurie kritikuoja 

naująją architektūrą, argumentuodami gerai žinomais pavyzdžiais. Tarsi nieko naujo nesukuriama, bet ar tai 

tiesa? Ar įmanoma išrasti naują dviratį? Ar naujai sukurta architektūra turi būti visiškai skirtinga, niekuo 

nepanaši į esamą? Sukurti kažką naujo – tai yra kūrybingumas, o gal net inovatyvumas? Visuomenė, o gal 

labiau patys idėjų autoriai, bando suprasti kas šiandien yra kūrybingumas ir inovatyvumas, manau, tai liečia 

ne tik  architektūrą, bet ir visą meno erdvę. Meno pasaulyje labai svarbus autorių teisių išsaugojimas, o jų 

pažeidimai dažnai maišomi su egzistencinės tikrovės dekonstrukcija t.y. esamos tikrovės perdarymu. Juk tai 

kas sukuriama tampa tikrovės dalimi ir yra savotiškai paviešinama, prieinama visiems. 

Architektūrinius konkursus kaip ir kitus laimėjimus visada lydi pesimizmo gaida arba 

internetinių komentarų konkurencija: kas daugiau žino ir prisimena kažką panašaus matę. Naujai sukurtas 

objektas vertinamas kaip sąmoningas arba pasąmoningas plagijavimas (dažniausiai garsių užsienio 

architektų darbų). Išsakyta mintis liečia ne tik kandžius, įmantriais vardais užsislaptinusius pačius kūrėjus ar 

jų komentarus, bet ir visą meno lauką, šiuo atveju - architektūros lauką. Vienas virtualaus pasaulio atstovas 

visai neseniai labai gerai išsireiškė : “pasaulis didelis … matyta viskas arba beveik viskas”.  

Architektūros progresas ir inovatyvumas priklauso nuo tobulėjimo, o jis susijęs su 

dekonstrukcija. Kas yra naujo objekto kūrimas? Tai studija, procesas, kurio metu vyksta idėjinė ir vizualinė 

dekonstrukcija. Architektūros kūrimo procesas, kaip ir bet koks kitas meno objekto atsiradimas, remiasi 

kūrėjo habitus, esamos tikrovės suvokimu ir pervartojimu, panašių pavyzdžių studija, galų gale, talentu arba 

nuojauta. Taigi, kūrimo procesas - tai tam tikrų esamos tikrovės elementų jungimas arba egzistencinės 

tikrovės dekonstravimas (arba tiesiog pervartojimas). Skiriasi tik jo  rezultatas, nes naujos tikrovės kūrėjai 

pasirenka ne tuos pačius fizinės tikrovės elementus. Autoriaus pasirinkimas priklauso nuo jo habitus – 

sukauptos asmeninės tikrovės elementų ir vertybių kolekcijos. Statinio renovacija įvardijama ne kaip nauja 

statyba, jei rekonstruojant išsaugoma bent 10-15 % seno pastato. Pavyzdžiui, patentų biuras registruoja 

naują logotipą ar išradimą kaip tinkamą jei jis bent 30 % pakeistas ar nepanašus į esamą analogą. Taigi, 

naujai sukurtas fizinis objektas, visada turės esamos tikrovės pėdsaką. 

                                                
2 Lietuvos architektų sąjunga (LAS) .“Kūrybos centro architektūriniame konkurse triumfavo jauni vilniečiai” . 2012 m. Prieiga per internetą: 
 http://www.architektusajunga.lt/naujienos/kurybos-centro-paezereje-konkurse-triumfavo-jauni-vilnieciai#comments 
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Andrius | 2012.03.08 13:37 
Pavargau nuo autorių teisių gynėjų komentarų. Jeigu jau taip, galėčiau teigti kad Paleko Litexpo irgi kopija :). Ar ne??? Panaudota 
forma/motyvas (nebūtinai Litexpo). O architektūroje vien foma viskas nesibaigia, yra pastato scenarijus, funkcija, keliama emocija, ryšys su 
kontekstu. Manau kad autoriams puikiai pavyko. Sveikinu. 

komentarai l www.architektusajunga.lt 2 
 

 

 
 
1. pav. 
a. “TEGRA HOUSE” / 2012 (arch. L. Petrikėnė, I. Lukauskas, D. Kisielius) 
b. Parodų ir kongresų centro “LITEXPO” paviljonas / 2006 (arch. R. Palekas, B. Puzonas, A. Palekienė, J. Garšvaitė) 

 
Kiekviename naujame objekte galima įžvelgti panašumų su kitu projektu, nes kuriant kažką 

naujo visada naudojamasi tuo, kas jau yra sukurta (istorinis pėdsakas), arba tiesiog tai galima įvardinti kaip 

aplinkos įtaką. Taigi, kūrybos procesas - tai perkūrimas arba dekonstrukcija, kurios metu esamos tikrovės 

elementai transformuojami į naujus objektus.  Dabartinės architektūrinės tikrovės dekonstravimas tiesiogiai 

susijęs su inovatyvumu, nes dekonstrukcijos metu, jungiant ar skiriant, atrandami nauji keliai, idėjos ir 

požiūriai. Architektūrinis "plagijavimas" - natūralus žmogaus siekis ištaisyti praeityje padarytas klaidas, 

noras tobulėti, bei  slaptas siekis visus pralenkti. Šiuolaikinės architektūros objektai tarsi “transformeriai” 

surinkti iš pačių geriausių idėjų ir  naujovių. Taip pat aišku, jog dauguma minčių yra universalios, todėl gali 

būti pritaikomos ir kitur arba naudojamos kelis kartus. 

Idomu, kaip visuomenė supranta ir priima inovatyvumą? Kartais net patys autoriai, inovatyvumo 

skleidėjai, painioja ir nesupranta, kas yra kūrybingumas ar inovatyvumas, iš pavydo žarstosi nemaloniais 

kaltinimais dėl plagijavimo. Juk kūrėjai irgi yra visuomenės dalis. Visuomenė sunkiai priima inovatyvumą, 

nes naujovės beveik visada yra susijusios su egzistencine dekonstrukcija. Naujos idėjos visada vertinamos 

skeptiškai, todėl inovatyvumas suprantamas ir įsisavinamas nebūtinai iš karto, o tik po kurio laiko. Kaip 

pavyzdžiui, Gordon Matta-Clark3 suformuotas dekonstravimo idėjas galime surasti ir šiuolaikinių architektų 

                                                
3 Gordon Matta-Clark - amerikiečių menininkas, geriausiai žinomas iš savo konkrečių meno kūrinių, kuriuos sukūrė 1970 metais. Jį išgarsino 
apleisti pastatai, kuriuose  įvairiai išpjaudavo  grindis, lubas ar sienas, taip sukurdavo dar nematytas erdvines perspektyvas. 
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darbuose. Šiandien Gordon Matta-Clark nebenaudojamų vidinių erdvių "išlaisvinimas" atsispindi modernių 

pastatų projektavime ir interjeruose. Dekonstravimo metodu griaunant (nors ir sugriuvusių arba vos 

stovinčių pastatų) nusistovėjusią sandarą sukuriama nauja struktūra, kuri turi ir senosios bruožų. Tačiau 

visuomenė sunkiai priima naują struktūrą, todėl susiformavusi, bet nepopuliari, ji laukia, kol ateis jos 

klestėjimo laikotarpis. Dekonstrukcija inovatyviai paveikia kūrėjus ir likusią visuomenės dalį tik po kurio 

laiko, kai aplinkui visi apsipranta  su naujai siūloma "anti tvarka". Todėl labai sunku iš karto nustatyti 

sukurto dekonstruktyvistinio daizaino objekto poveikį individui ir visuomenei. 

Dekonstruktyvistinis dizainas keičia nusistovėjusias visuomenės nuostatas, taip sugriaunama 

egzistencinė ramybė t. y. nuolatinė žmogaus siekiamybė – pastovumas. Sunku būtų paneigti, jog mus 

supanti dinaminė aplinka yra nepastovi ir kinta. Nuolatinio vyksmo persisotinusi, dekonstruktyviu pavidalu 

egzistencinė tikrovė kiekvieną dieną atneša kažką naujo, taip primindama apie savo nepastovumą ir 

laikinumą. Pagrindinis aplinkos “variklis” – nepastovumas, kuris sąlygoja supančios realybės 

dekonstrukciją, o dekonstruktyvi tikrovė verčia keistis ir tobulėti joje esančius individus. Taigi, 

dekonstruktyvistinio dizaino pagalba “natūraliai” (natūralių dekonstrukcinių procesų imitavimas) skatinama 

socialinio lauko antreprenerystė4. Pasitelkiant su dekonstrukcija susijusius meno lauko objektus, yra 

išblaškomas sociumo (socialinės terpės) letargo miegas ir kuriamas visuomenės inovatyvumas. 

Kaip veikia dekonstrukcija arba dekonstruktyvistinis 

dizainas? Kodėl inovatyvumas visada vėluoja? Norint atsakyti į 

šiuos klausimus reikia prisiminti pagrindinį gyvenimiškojo 

proceso dėsnį – gyvybės ratą. Visi pasaulio procesai yra susiję su 

laiku ir judesiu (arba banga). Dekonstrukcija kaip konfliktas 

priverčia spręsti nusistovėjusią socialinę problematiką ir 

intelektualinę stagnaciją, viešina problemą arba ją sukuria – taip 

prasideda inovatyvumo kelias (žr. pav.2). Galvojant kaip spręsti 

susiklosčiusią problemą (arba situaciją) atsiranda inovatyvumo 

užuomazga, kuri toliau vystoma inovatyvumo procese. Taigi, 

dekonstrukcija arba šiuo atveju dekonstruktyvistinis dizainas, 

parodydamas ir savaip interpretuodamas suaktyvina 

visuomenines problemas. Tačiau inovatyvumas neatsiranda iš 

                                                                                                                                                                         
 
4 Antreprenerystė - individo ar organizacijos lygmens atsakas į greitai kintančios aplinkos iššūkius, tai veiklos būdas, pasižymintis tokiomis 
savybėmis kaip galimybių pastebėjimas, proaktyvumas, inovatyvumas, o antrepreneris suprantamas kaip asmuo, aktyviai ieškantis galimybių 
greitai kintančioje aplinkoje, gebantis jas atpažinti ir įgyvendinti inicijuojant ir valdant pokyčius. 
 

 
 
2. pav. “Inovatyvumo kelias” 
Autoriaus iliustracija 
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karto, nes tai augantis veiksmas arba tiksliau prosesas, turintis pradžią (užuomazga), vidurį (pikas, 

didžiausias aktyvumas ir poveikis) ir pabaigą (priimtas, žinomas). Suaktyvintas socialinis pasaulis pradeda 

spręsti (arba nepradeda, jei konfliktinis dirgiklis nepakankamas) problemą, galvojamos futuristinės 

strategijos, galimi variantai, kuriamos naujos mintys (potencialas). Šį veiksmą galima įvardinti kaip 

inovatyvumo užuomazga, kuri vėliau palaipsniui išsivysto į inovatyvumo procesą, kurio metu pačioje 

pradžioje iškelti tikslai ir mintys realizuojami. Inovatyvumo proceso metu realizavus naujas idėjas 

socialiniame pasaulyje atsiranda suvokimas apie sukurtų naujų objektų ir idėjų inovatyvumą.  

 
Arch 2011.10.07      
http://www.big.dk/projects/hoj/ Panašu kopija 1:1 kur komisija žiūri 
 

komentarai l www.pilotas.lt 5 
 

 
 
3. pav. 
a. “ŽALČIO TAKAS” / medžių lajų takas Anykščiuose / 2011 (arch. D. Kisielius, I. Lukauskas, G. Gumenikovaitė, K. Radiūnas) 
b. HOJ Rodovre tower / 2008 (BIG | Bjarke Ingels Group) 

                                                
5 Architektūros ir kultūros portalas. “Laimėjo „Žalčio takas“. Paskelbti Anykščių lajų tako konkurso laureatai”. 2011 m. Prieiga per internetą: 
http://www.pilotas.lt/index.php/lt/architektura/item/1262-laimėjo-„žalčio-takas“/paskelbti-anykščių-lajų-tako-konkurso-
laureatai?&sco=1&#itemCommentsAnchor 
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Ši proceso stadija yra kritinė lūžio riba, čia inovatyvumas pasiekia didžiausią klestėjimą (žr. 

pav.2 inovatyvumo klestėjimas) ir tuo pačiu metu praranda savo populiarumą, nes yra visuomenės 

suvokiamas kaip natūralus (įmanomas) reiškinys, kuris galiausiai įsisavinamas ir plačiai naudojamas. 

Inovatyvumo “bangai” nurimus yra laukiama kito konflikto, kaip akstino veikti. Taigi, inovatyvumo 

procesas priklauso nuo dekonstrukcijos, nebūtinai dizaino srityje, nes dekonstruktyvaus veiksmo iššauktas 

konfliktas yra inovatyvumo užuomazga. Dekonstrukcija suvokiama kaip konfliktas, galimas bet kurioje 

socialinio gyvenimo srityje. Sukuriant socialinį konfliktą į vieną visumą jungiami skirtingi probleminiai 

aspektai, taip gaunamas konfliktinėms grupės aktualus junginys. 

Grįžtant prie architektūrinės echolalijos, nuo kurios visos mintys apie procesą kaip 

dekontrukciją ir prasidėjo, galima pridurti, kad architektūros objektai visada turi bendrų bruožų, nes yra šios 

sistemos produktai. Kuriant architektūrą vadovaujamasi vienodomis taisyklėmis, principais ir reikalavimais. 

Architektūros kūrimo procesas yra daugiau nulemtas paties kūrėjo bei fizinės terpės, kurioje bus kuriamas 

objektas, ir atsižvelgiant į tam tikrus niuansus pritaikomas esamai situacijai. Dizaine yra šiek tiek kitaip, nes 

jis nepririštas prie aplinkos arba vietos, tačiau dekonstruojantis dizaino procesas daug dėmesio skiria 

funkcijai, panaudojimui. Dekonstruktyvistinio dizaino kaip ir kitų dekonstruktyvių reiškinių ir procesų 

tikslas – skatinti konfliktą, sujudinant problematiškai sustingusius socialinius sluoksnius. Sukuriant 

intelektualinį konfliktą socialiniame pasaulyje kuriamos inovatyvumo apraiškos. Konflikto budu pradėta 

inovatyvumo užuomazga ne visada virsta procesu, kartais tiesiog lieka socialinio pasaulio nemačiusia ir  

neišdygusia inovatyvumo sėkla. Taip atsitinka, nes inovatyvumo procesas nėra savaiminis veiksmas, o   yra 

priklausomas nuo individo veiksmų. Šį procesą nuo jo atsiradimo kontroliuoja žmogus.  

 
to arch 2011.10.07       
Nesuprantu, kur, kolega, matote kopija? 
Zalcio zigzagui, kaip ornamentui ir formai - nemaziau 5000 metu. Jis ypac paplites Lietuvos ir kitu baltu zemese. Tuo tarpu jusu nurodytas 
Rodovre Tower - grynu gryniausias architekturinio formalizmo pavyzdys, kai archetipiska forma per prievarta uzmaunama ant funkcijos ir 
tampa idiotiska karikatura. Anyksciu atveju priesingai - Zalcio takas tarsi grizta atgal i gamta ir harmoningai susipina su misku. Cia forma ir 
funkcija, groja, kolega. Negi negirdite...? 

komentarai l www.pilotas.lt 5 
 
Andrius 2011.10.10      
Smagu, kai jaunimėlis laimi ir yra dėmesio vertų kitų projektų, sveikinimai! 
 
Tam Arch:  
Ingelsas 2010: http://www.big.dk/projects/tek/ 
ir OMA 2008: http://www.eikongraphia.com/?p=2460 
ir daugybė kitų "Arch" dėmesio vertų projektų: http://archidialog.com/tag/conscious-inspiration/page/9/  
 
Tad yra ir kitų vietų, kur galite siuntinėti pasipiktinimo komentarus dėl kopijų :) 
 
Sėkmės! :) 

komentarai l www.pilotas.lt 5 
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