Idėja Nr. 2

Poliruotas juodas granitas

A.D.

1253

A.D.

RASEINIAI

1253

Poliruotas nerūdijantis
plienas

RASEINIAI
Ažūrinis siluetas

M 1:20

Poliruoto nerūdijančio plieno detalės
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Idėja nr. 2 yra inspiruota keleto veiksnių: tai Raseinius iš kitų miestų išskiriantys ženklai,
tokie kaip Šiluvos bažnyčia, V. Grybo kūrinys žemaičio skulptūra, naujasis Raseinių logotipas ir
šūkis „pamatyk iš naujo“, ir, be abejo, Raseiniai, kaip istorinė Žemaitijos seniūnijos,
kunigaikštystės, sostinė. Visi šie ženklai ir faktai paverčia šį miestą atpažįstamu ir išskirtiniu kitų
miestų kontekste. Todėl sunku įsivaizduoti jo vartus be šių artefaktų, kurie leidžia nebūti panašiu
į jokį kitą miestą, originaliai ir kūrybiškai minėtuosius ženklus parodant jo vartuose.
Idėjos nr. 1 horizontalia ašimi tampa Raseinių miesto pavadinimas, virš kurio kaip
ryškiausias akcentas švyti stilizuotas, bet aiškiai suvokiamas, karūnos arba heraldinės
kunigaikščio kepurės siluetas. Tokia karūnos padėtis ir mastelis įtikinamai siunčia žinutę, jog
Raseiniai turi gilias šaknis, ir ne bet kokias, o bene karališkas, tai yra istorinis Žemaitijos sostinės
titulas, ir verčia prisiminti, o kažką - sužinoti, kur čia atvažiavai. Tai intriguoja atvykėlį ir leidžia
didžiuotis vietiniam. Virš karūnos įkomponuotas užrašas A. D. 1253 yra trumpinys Anno
Domini, reiškiančio „mūsų Viešpaties metais“, o data yra pirmojo Raseinių pavadinimo
paminėjimas.
Šalia istorijos negalima pamiršti ir esamų architektūrinių, meninių objektų, be kurių
Raseiniai prarastų dalį savasties – tai visoje Lietuvoje garsi Šiluvos bažnyčia bei didingoji
žemaičio skulptūra, pakelta ranka sveikinanti atvykėlius. Monumentalius ažūrinius jų siluetų
fragmentus komponuoju visos kompozicijos apačioje, taip užduodamas dar keletą užuominų apie
čia esančius lankytinus objektus, kurie, tarsi, kviečia paieškoti jų ir daugiau. Ažūriniai siluetai,
pro kuriuos matosi miesto prieigos, išpjauti apskritimo kraštuose formuoja jau nebe švaraus
apskritimo, tačiau gyvybės medžio motyvą, kuris simbolizuoja Raseinių augimą ir kuriame
sutelpa visa, kas šiam miestui svarbu. O tarp šių siluetų, pačiame centre, tačiau lakoniškai
įkomponuotas Raseinių miesto logotipas, kuris, mano nuomone, turi būti matomas visur ir
ženklinti visa, kas su Raseiniais yra susiję, nes tik taip galima „užsiauginti“ matomumą,
žinomumą, atpažįstamumą ir giliai įsirėžti tiek į vietinio gyventojo, tiek ir į turisto atmintį ir tapti
savasties dalimi.
Visa kompozicija talpinama į apskritimą, kuris gali reikšti ir gyvenimą, ir istoriją, ir netgi
Raseinių logotipo – akinių – lęšį, per kurį matoma viskas, kas svarbiausia šiam miestui. Na o
postamentas reikalingas pakelti apskritimą nuo žemės, taip padarant jį labiau matomu bei
atskiriant nuo supančios aplinkos.
Medžiagas renkuosi taurias, ilgaamžes, estetiškas – tai juodas poliruotas granitas ir
poliruotas nerūdijantis plienas. Tokia išskirtinai patvarių ir tvirtų, atmosferos poveikiui atsparių
medžiagų sąveika duoda ypatingai estetišką vaizdą, žiūrovo pasąmonėje formuojantį tokį pat
įvaizdį ir apie patį miestą bei jo istoriją. Juodas granitas yra atsvara sidabriškai švytinčiam
plienui, kuriame atsispindi aplinka, paros metas, pravažiuojantys automobiliai.
Miesto vartų matmenis žvelgiant iš šono ir kitų rakursų pasilieku patikslinti projektavimo
fazėje pasitariant su architektu ir inžinieriumi-konstruktoriumi atsižvelgiant į visas detales dėl
viso statinio tvirtumo, stabilumo, tačiau vizija yra plokštuminis vaizdas be didesnių išsikišimų,
objekto storis iš šono būtų 300-500mm, aukštis – 2800mm, o pagrindinė estetinė idėja yra
graﬁnis medžiagų kontrastavimo žaismas ir netikėtas ažūro panaudojimas.
Preliminari sąmata - 26000 eur.
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