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Anotacija 

Straipsnyje analizuojama Italijos Milano miesto viešojo Sempione parko (it. Parko Sempione) ir kitų miesto 

želdynų raida ir plėtotės sprendiniai. Akcentuojama viešųjų miesto parkų kūrimo patirtis ir dėsningumai, kurių 

pažinimas yra reikšmingas tolesnei miestų želdynų, žaliosios infrastruktūros plėtotei Lietuvoje. 

Reikšminiai žodžiai: miesto parkas, miesto želdynai, Sempione parkas, Milanas, Italija. 

 

Abstract 

This article analyses and provides a review of the development of Sempione Park (it. Parco Sempione), also 

other green spaces in Milan, Italy. The experience of public parks development and its consistent patterns are 

highlighted – to acknowledge these is important for the further development of urban greenery in Lithuania. 
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Įvadas 

 

Parkas, kitas miesto želdynas, kaip sukurta (imituota) gamta, yra svarbus sociokultūrinis ir 

urbanistinės kompozicijos, miesto infrastruktūros elementas. Jo vieta ir reikšmė mieste yra 

nuolatinių profesinių ir mokslinių diskusijų objektas. Tačiau gilesni Lietuvos urbanistikos, 

kraštovaizdžio architektūros, menotyros tyrimai šia tema yra gana fragmentiški. Kiek giliau šia 

tema yra pasidarbavę ir paskelbę publikacijų Kauno technologijos universiteto (KTU) architektūros 

ir kraštotvarkos mokslininkai (Gražulevičiūtė-Vileniškė, 2010, 2014; Gražulevičiūtė-Vileniškė ir 

Urbonas, 2013). Urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros sprendinių sąveiką nagrinėja Vilniaus 

Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir Klaipėdos universiteto (KU) jungtinės doktorantūros 

doktorantė Vaiva Deveikienė (2015a; 2015b; 2016). Apie Šiaulių miesto centrinio parko kilmę ir 

plėtojimo pradus yra rašę tėvas ir sūnūs Pilkauskai (Pilkauskas et al., 2013). 

Profesinė išvyka su Lietuvos kraštovaizdžio architektų grupe į Šiaurės Italijos Lombardijos 

regioną 2016 m. rudenį suteikė galimybę patyrinėti Milano miesto viešuosius želdynus. Kelionė 

buvo iš dalies finansuojama Lietuvos kultūros tarybos. Autorius dėkoja kelionės vadovams Dovilei 

Ivanauskienei, Vittorio Peretto ir bendražygėms – kraštovaizdžio architektėms Giedrei Čeponytei, 

Ramunei Sanderson ir dukrai, aplinkos apsaugos inžinierei, Saulei Deveikytei – už pagalbą atliekant 

šiuos tyrimus. 

Straipsnio tikslas – vadovaujantis apžvalginių tyrimų duomenimis paanalizuoti gilesnes 

urbanistikos ir kraštovaizdžio architektūros tradicijas turinčios Italijos Lombardijos regiono centro – 

Milano – urbanistinės raidos ir kraštovaizdžio architektūros sprendinių sąveiką ir šios sąveikos 

raidą. Tai galėtų būti tinkamas pavyzdys Lietuvos didžiųjų miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių, iš dalies ir Panevėžio – urbanistiniam planavimui ir projektavimui. Kita vertus, užsienio 

naujausių laikų – XIX a. pabaigos – XX a. urbanistikos ir kraštovaizdžio studijos ir pavyzdžiai gali 

būti naudingi architektūros, kraštovaizdžio architektūros, teritorijų planavimo ir urbanistikos studijų 

programoms rengti. Tyrimo objektas – Milano miesto viešojo Sempione parko (it. Parco Sempione) 

ir kitų naujųjų miesto želdynų raida. 
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Tyrimo pobūdis, metodika ir šaltiniai 

 

Tyrimo tikslas suponavo tokius uždavinius ir tyrimo etapus:  

1. Apžvalginiai želdynų tyrimai in situ. 

2. Ikonografinės medžiagos ir literatūros šaltinių analizė. 

3. Euristinė analizė, įžvalgos ir teksto parengimas. 

4. Išvadų formulavimas ir tyrimo apibendrinimas. 

Taigi, darbe taikyti bibliografinių ir ikonografinių šaltinių, mokslinių publikacijų, elektroninių 

(interneto) išteklių analizės, apžvalginių tyrimų vietoje, tyrimo metu gautų duomenų sugretinimo ir 

palyginimo, apibendrinimo (sintezės) metodai. Vadovautasi KU kolektyvo parengtos kraštovaizdžio 

architektūros tyrimų metodikos (Grecevičius et al., 2013, p. 66–67; 70–71) miesto parko, viešosios 

urbanistinės erdvės tyrimo ir sisteminio vertinimo metodinėmis schemomis. 

Straipsnio iliustracijos parinktos iš ikonografinių šaltinių, kitų autorių publikacijų, autoriaus 

profesinės taikomosios kelionės metu (2016) fiksuotų vaizdų rinkinio. Svarbu šiuo požiūriu yra 

internete (facebook‘e) publikuojama ikonografinė medžiaga, informacinė naujų projektų medžiaga. 

Internetiniai Milano savivaldybės ir parkų meno tyrimo ir globos (apsaugos) organizacijų sukurti 

tinklalapiai teikia daug pažintinės ir mokslinės medžiagos (Milano savivaldybės tinklalpis, 2016; 

Parco Sempione, 2016).  

Temos tyrimo pobūdis sietinas su tuo, kad kontekstas apžvelgiamas nagrinėjant teorinės 

minties ir praktinių sprendinių raidą ne vien tik iš kraštovaizdžio architekto ar urbanisto sprendinių 

dermės pozicijų, bet ir visuomenės požiūrio bei poreikių kaitos aspektu. Miesto viešojo parko, 

želdynų naudotojas visada yra žmogus – miesto gyventojas ar svečias, jam turi tarnauti profesionalo 

sukurta architektūrinė erdvė, urbanistinis audinys, struktūra (Deveikienė, 2015b:101). Viešasis 

želdynas, kaip ir bet kuri viešoji erdvė, visada sujungia geografijos, kultūros, sociumo ir daiktinės 

aplinkos elementus. Želdynui – tai gamtos imitacijai mieste – paprastai įtakos turi gamtinės ir 

klimatinės sąlygos, socialinės nuostatos, pilietiniai susitarimai. Suvoktina, kad gamtos imitacijas 

kiekviena regioninė kultūra kūrė veikiama socialinio konteksto, mentalinių, dvasinių, religinių, 

kultūrinių, estetinių veiksnių viseto (Deveikienė, 2015b:102). 

Laikomasi principo, kad, pasak Lewiso Mumfordo (1986), „būtent mieste laikas tampa 

regimas, nes ilgaamžiai paminklai ir architektūros objektai daug akivaizdžiau ir įspūdingiau nei bet 

kurie rašytiniai šaltiniai ir dokumentai atskleidžia ir išryškina vienos ar kitos epochos žmonių 

gyvenimo būdą“. Tokių objektų kaita taip pat atspindi žmonių gyvenimo, miesto administracijos 

būdą. Prancūzijos urbanistė Ariella Masboungi (2002) teigia, kad parko numatymą urbanistiniuose 

projektuose dera vertinti kaip miesto ar šalies politikos geranoriškumo pasireiškimą, viešojo ir 

privataus intereso derinimo ir visuomeninio solidarumo išraišką. 

 

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas 

 

Milano miesto viešasis Sempione parkas (it. Parco Sempione) sukurtas prie Sforcų pilies 

(it. Castello Sforzesco), nuo XIV a. žinomos ir garsios didikų rezidencijos, lietuviams ir lenkams ji 

galėtų būti įdomi dėl mūsų tautų istorijoje žinomos pavardės ir asmenybės – Karalienės Bonos 

Sforzos (1494–1557). Ši pilis-tvirtovė (1 pav.) ir jos prieigos daugiausia permainų patyrė XIX a. – 

ji buvo svarbi Italijos karus kariavusiam Napoleonui (1770–1821), vėliau Austrijos ir Vengrijos 

imperijos maršalo Jozefo Vaclovo Radetzky‘o (1766–1858) įgulai, Italijos išsivadavimo ir 

susivienijimo kovų vadams. Dar Napoleonas nugriovė pilies gynybinius fortus ir pylimus. Buvo 

suformuota karinių pratybų ir paradų aikštė. XIX a. vidurio ir antrosios pusės pilies aplinkos vaizdą 

matome 2 ir 3 pav. Amžiaus pabaigą pilis pasiekė apgriauta ir apleista. Ji restauruota ir atstatyta 

1893–1905 m. pagal architekto Luca Beltrami (1854–1933) projektą. Pilies prieigose per XIX a. 

sukurta urbanistinių naujadarų, svarbiausi jų – 2 pav. matomi statiniai – arena (stadionas), arka – ir 
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viešasis miesto parkas, pavadinimą kaip ir gatvė ar miesto vartai gavęs nuo Sempione perėjos 

(2008 m.) Šveicarijos Alpėse kelyje iš Prancūzijos į Italiją pavadinimo. 

 

  

1 pav. Sforcų pilis XVI a. 

Fig. 1. Sforza‘s Castle at XVI c. 

2 pav. Sforcų pilies aplinkos vaizdas apie 1850 m. (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 2. View of Sforza Castle at 1850. (Parchi di Milano, 2013) 

 

Napoleono karai ir Šiaurės Italijoje sukurti valstybiniai dariniai Milane turėjo savo 

pompastiką ir urbanistinius užmojus. Yra išlikę architekto ir Napoleono laikų Milano urbanisto 

Giovanni Antonio Antolini (1753–1841) Foro Bonaparte projektai. Darbavosi čia ir kitas 

Napoleono laikų italų architektas, urbanistas ir kraštovaizdžio architektas Luigi Canonica (1762–

1844), daugelio vilų ir parkų Lombardijoje kūrėjas. Pagal jo projektą (1807) Milane pastatyta arena 

(stadionas) Arena Civica (dabar Arena Gianni Brera). Napoleonui pagerbti suprojektuota (1807) ir 

imta statyti Taikos arka (it. Arco della Pace), savotiškas Triumfo arkos atitikmuo. Projekto autorius 

ir pagrindinis statybos (1807–1838) vadovas – architektas Luigi Cagnola (1762–1833). Statybos 

užsitęsė, ir šią arką atidengė jau kiti Lombardijos administratoriai – Austrijos ir Vengrijos imperijos 

valdžia. 1859 m. pro šią arką po Mažentos (it. ir pranc. Magenta) mūšio įžygiavo Prancūzijos 

imperatorius Napoleonas III (1808–1873) ir būsimasis suvienytos Italijos karalius Viktoras 

Emanuelis II (Vittorio Emanuele II, 1820–1878). 

Po Italijos suvienijimo ir Italijos karalystės įkūrimo Milano piliečiams pageidaujant vietoj 

karinių pratybų ir paradų lauko nutarta sukurti didelį miesto viešąjį parką. Sempione parkas sukurtas 

apie 1890–1893 m. Projekto autorius italų architektas Emilio Alemagna (1833–1910). Tai 

angliškojo planavimo parkas su išraiškių erdvių ir parko scenovaizdžių sistema. Parko plotas 

įvairiuose žinynuose ir šaltiniuose nurodomas nuo 38,6 ha (95 akrai) iki 47 ha (116 akrų). Pirmoji 

ploto nuoroda atitinka pradinį parko plotą, antroji – dabartinį (išplėstą) parko plotą (Milano 

savivaldybės tinklalapis, 2016). Emilio Alemagna‘os kūrybos indėlį ir braižo pavyzdį galima rasti ir 

prie Komo ežero, Olmo viloje, kur jis po 1883 m. ėmėsi šio ansamblio rekonstrukcijos darbų. 

Sempione parko kūrimo procesas gana gerai atspindimas italų išsaugotoje ikonografinėje 

medžiagoje, kurios detales pateikiame 4–6 pav. (Parchi di Milano, 2016). 

Projekto autorius sujungė dar Napoleono laikų projekto (Foro Bonaparte) urbanistinius ir 

architektūrinius sprendinius ir struktūras: Arena Civica, Taikos arką, senuosius muitinės pastatus. 

Angliškojo planavimo principais pagrįsta parko kompozicija sudarė galimybę sukurti puikius 

reginius, erdves ir gamtovaizdžius. 
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3 pav. Būsimoji viešojo Sempione parko vieta – karinių pratybų ir  

paradų laukas prie pilies ir Taikos arkos. 1875 m. piešinys (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 3. The future place of public Sempione Park – the field of military  

exercises and parades. Drawing from 1875 (Parchi di Milano, 2013) 

 

 

4 pav. Sempione parko kūrėjai (tarp jų tikriausia yra ir architektas E. Alemagna)  

būsimojo parko lauke, 1890 m. (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 4. Sempione Park developers (among them probably is the architect E. Alemagna)  

at the field of future park, 1890. (Parchi di Milano, 2013) 

 

 

5 pav. Sempione parko vaizdas, 1893 m. (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 5. View of Sempione Park, 1893 (Parchi di Milano, 2013) 
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6 pav. Sempione parko vaizdas nuo Stiglerio bokšto, 1894 m. (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 6. View of Sempione Park from Stigler Tower, 1894 (Parchi di Milano, 2013) 

 

Parko kaitos nuo plynės iki nūdienos estetikos ikonografiją galima rasti minėtuose interneto 

šaltiniuose (Parchi di Milano, 2016). Medžiai suvešėjo, erdvės išliko (7 ir 8 pav.). Parko 

dendrofloros sąraše – įvairūs kedrai (Cedrus), liepos (Tilia), bukai (Fagus), kukmedžiai (Taxus), 

magnolijos (Magnolia), įvairūs klevai (Acer), pušys (Pinus), raudonasis ąžuolas (Quercus rubra), 

akmeninis ąžuolas (Quercus ilex), dviskiautis ginkmedis (Gingko biloba), dervamedis 

(Liquidambar), kaukazinė pterokarija (Pterocarya fraxinifolia), dvieilis taksodis (Taxodium 

distichum) ir netgi juodalksnis (Alnus glutinosa, it. Ontano nero). Svarbus parko kompozicinis 

mazgas – vandens telkinys su Sirenų tilteliu. 

 

 

7 pav. Dabartinis Sempione parko (it. Parco Sempione) vaizdas; tolumoje matyti Taikos arka (it. Arco della Pace). 

(S. Deveikio nuotrauka, 2016) 

Fig. 7. Nowadays view of Sempione Park; in the distance – Arch of Peace (Photo by S. Deveikis, 2016) 
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 a  b 

8 pav. Sempione parko vaizdų palyginimas: a – 1900 m. vaizdas, b – 2013 m. vaizdas (Parchi di Milano, 2013) 

Fig. 8. The juxtaposition of Sempione Park images: a – view from 1900, b – view in 2013 (Parchi di Milano, 2013) 

 

Sempione parko teorinis (ir politinis) pagrindas galėjo būti britų parkų meno teorijos ir 

praktikos veikalai arba prancūzų – E. André (1840–1911) L‘art des jardins. Traité général de la 

composition des parcs (1879) ir miesto viešųjų parkų kūrimo tradicija Europoje ir pasaulyje 

(Deveikienė, 2015b). Austrų architektas Camillo Sitte (1843–1903) savo miesto estetikos veikale 

(1889) pripažino želdynų reikšmį ir meninę kompozicinę svarbą (Samalavičius, 2013). Vokiečių 

architekto ir urbanisto Josefo Stübbeno (1845–1936) miestų planavimo darbai ir publikacijos, ypač 

jo knyga Städtebau (pirmoji laida 1890 m., antroji – 1907 m.) – lietuviškai būtų „Miestų statyba“ 

arba „Urbanistika“ – buvo išsamiausia to laikotarpio architektūros ir miestų planavimo (su 

želdynais) enciklopedija.  

Parko vieta Milano urbanistinėje struktūroje yra neabejotinai svarbi ir išskirtinė (9 pav.). 

Parkas įkurtas centrinėje, istorinėje miesto dalyje, netoli Antikos laikų Milano senamiesčio ir 

Romos imperijos miesto sienų su vartais. Tokia lokalizacija teikia Sempione parkui išskirtinę aurą. 

Vilniuje tokios svarbos vieta galėtume prilyginti, palyginti ir laikyti Šventaragio slėnio ir pilių 

komplekso aplinkumą. Kaune – Kauno pilies, Nemuno ir Neries santakos aplinkumą. 

Parke yra daug meninių objektų ir struktūrinių elementų – skulptūrų, statinių. Parkas nuo pat 

įkūrimo pradžios tapo ne tik poilsio, bet ir parodų erdve. 1906 m. Sempione parke vyko Milano 

pasaulinė paroda, liko išsaugotas ta proga parke pastatytas moderno (secesijos) stiliaus (pranc. art 

nouveau, it. stile floreale arba stile Liberty) akvariumo pastatas (architektas Sebastiano Locati, 

1861–1939). Vakarinėje parko dalyje 1933 m. pastatytas 108 m aukščio apžvalgos bokštas 

(apžvalgos platforma 97 m aukštyje) Torre Branca (architektas Gio Ponti, 1891–1979); parko 

pakraštyje priglausti ir nauji dekoratyviojo meno parodų rūmai. 1954 m. vykusios X Trienalės 

statinys tapo biblioteka. 1973 m. XV-oji Trienalė „paliko“ Giorgio De Chirico (1888–1978) fontaną 

„Paslaptingos maudyklės“ (Bagni misteriosi) (10 pav.). 

Italijos premjero arba vado (il Duce) Benito Mussolini (1883–1945) nacionalinio fašizmo 

nuostatos padiktavo dar vieno parko objekto – Milano dekoratyviojo meno parodų ir muziejaus 

pastato, Palazzo dell‘Arte arba Palazzo Bernochi, pastatyto 1931–1933 m. ir skirto Milano meno 

parodoms (Trienalėms), architektūros formas. Jaučiama griežtos pompastikos nuotaika – Italija 

turėjo būti didinga ir kurianti. Parodų rūmų statybą finansavo Italijos (Lombardijos) tekstilės 

pramonininko Antonio Bernocchi (1859–1930) pomirtinė dovana (palikimas) Milano miestui. 

Rūmų architektas Giovanni Muzio (1893–1980). Pastatas, nukentėjęs nuo bombardavimų Antrojo 

pasaulinio karo metais, buvo atkurtas, ir nuo 1947 m. jame vėl vyksta parodos. 1968 m. studentų 

judėjimo akcijos rūmuose taip pat buvo palikę pėdsakų. 2002 m. rūmai buvo restauruoti (architektas 

Michele de Lucchi, g. 1951). 2016 m. įvyko jau XXI-oji Trienalė, savo istoriją skaičiuojanti nuo 

1923 m. Meno parodų rūmuose nuo 2007 m. veikia Trienalės dizaino muziejus (Triennale Design 

Museum).  
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9 pav. Sempione parko vieta Milano miesto XX a. pradžios urbanistinėje struktūroje. Milano centrinės dalies  

plano ištrauka su pažymėtomis Antikos Romos imperijos miesto sienomis ir vartais (III–IV a.) 

Fig. 9. Sempione Park place in the urban structure of Milan city. Excerpt of the Milan central part plan, XX c. 

 

Darni kraštovaizdžio architektūros ir urbanistinių sprendinių visuma sudaro sąlygas parko 

erdvėse eksponuoti meno kūrinius, savotiškai pratęsia ir sulieja parodų erdves, parko ar Meno rūmų 

lankytojui suteikia naujų įspūdžių, išplečia meninių skonių ir potyrių paletę (10 ir 11 pav.). 

 

  

10 pav. Giorgio de Chirico (1973) ir jo „Paslaptingosios maudyklės“ (S. Deveikio nuotrauka, 2016) 

Fig. 10. Giorgio de Chirico (1973) and its “Bagni misteriosi“ (Photo by S. Deveikis, 2016) 

 

Viešųjų erdvių meno užduotis yra efektyviai identifikuoti kultūrinį miesto (vietos) kontekstą, 

jį papildyti ir formuoti (Žukas, 2016). Svarbu yra vertybinis tvarumas ir komunikacijos 

efektyvumas. Sempione parke gausu architektūrinių, meninių elementų – statinių, skulptūrų, 

įrenginių ir aikštelių. Jų sąrašas pateikiamas lentelėje. 
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Lentelė. Sempione parko statiniai, įrenginiai, skulptūros (sudaryta autoriaus, 2016) 

Table. Sempione Park buildings, installations, sculptures (made by author, 2016) 

Objektas, jo autorius Trumpas aprašas, pastabos 

Raitojo Napoleono III statula (1880), skulptorius 

Francesco Barzaghi (1839–1892) 
Perkeltas į Sempione parką 

Storia della Terra, skulpt. Antonio Paradiso (g. 1936) Bronzinės skulptūros (11 pav.) 

Accumulazione musicale, aut. Armand Fernandez 

(1928–2005) 
Skulptūrinis koliažas 

Bagni misteriosi, aut. Giorgio di Chirico (1888–1978) 
Metafizinio meno objektas. Pastatytas 1973 m. 

Atnaujintas, 10 pav. 

Palazzo dell‘Arte, arch. Giovani Muzio Pastatytas 1930 – 1933 m.  

Arena civica (1807), arch. Luigi Canonica (1762–1844) Ir šiuo metu veikiantis stadionas 

Aquarium civico, arch. Sebastiano Locati (1861–1939) Pastatytas 1906 m. 

Apžvalgos bokštas, arch. Gio Ponti (1891–1979) Pastatytas 1933 m. 

Biblioteka ir baras „Bar Bianco“ Nuo 1954 m. Trienalės 

Sirenų tiltas, aut. Francesco Tettamanzi Su keturiomis sirenų skulptūromis 

Parko įrenginiai ir infrastruktūra 

Keturios šunų vedžiojimo aikštelės; žaidimų pievelė; 

krepšinio aikštelė; vaikų žaidimo aikštelė; kioskai ir 

barai (6 vnt.). 

 

1954–1969 m. architektas Vittoriano Vigano parengė Sempione parko rekonstrukcijos 

projektą – įtraukiantį į parką pilies aikštę ir Taikos arkos (Arco della Pace) aplinką (Sempione 

aikštę). 1996 m. miesto administracija nusprendė kompleksiškai restauruoti parką, pilį ir Sempione 

aikštę. Atkurti ir renovuoti kai kurie statiniai, meniniai elementai. Tokia situacija ir sprendiniai 

atitinka nuomonę, kad parkas urbanistinėje struktūroje yra veiksmingas struktūrinis, kompozicinis ir 

funkcinis traukos elementas, savotiškas „ekonominis variklis“. Parkas – tai miesto kultūros ir 

identiteto išraiška, naujausių technologijų ir inovacijų, meninių tendencijų eksponavimo vieta 

(Masboungi, 2002).  
 

 

11 pav. Lauko ekspozicija pratęsia Milano Trienalės dizaino muziejaus ekspozicijas. 

(S. Deveikytės nuotrauka, 2016) 

Fig. 11. Outdoor exposure extends Milan Triennale Design Museum exhibits.  

(Photo by S. Deveikytė, 2016) 

Britų architektūros ir urbanizuotos aplinkos komisija suformulavo teiginį, kad gerai 

suprojektuota viešoji erdvė – taigi, ir viešasis želdynas – turi atitikti vietovės pobūdį. Paprastai 

išskiriamos ir vertinamos tokios erdvės charakteristikos (kriterijai): darnumas (tvarumas); pobūdis ir 
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išskirtinumas; ribos; ryšiai ir pasiekiamumas; skaitomumas; geba prisitaikyti (adaptyvumas); 

įtrauktis; biologinė įvairovė (Grecevičius et al., 2013). Visas šias charakteristikas (kriterijus) 

Sempione parke galima laikyti labai geromis ar net puikiomis. Atskirai aptariant keletą kriterijų, 

tenka pabrėžti parko skaitomumo (suvokimo) ir gebos prisitaikyti (adaptyvumo), biologinės 

įvairovės savybes.  

Parko skaitomumo kriterijus susijęs su lankytojo potyriais ir interpretacijomis. Teorijoje 

teigiama, kad viešosios erdvės turi būti suprojektuotos taip, kad leistų pasirinkti, ką jose būtų 

galima veikti ir kaip jas patirti, pajausti. Jos turi leisti žmonėms elgtis įvairiai ir tenkinti įvairius 

lankytojų poreikius, tarp jų ir estetinės, meninės jausenos poreikį. Sempione parke jauti epochų 

kaitą (pilis, Taikos arka, Meno parodų rūmai, kiti statiniai), gamtos kaitą, atgaivos nuo miesto 

šurmulio, meno kūrinių teikiamus potyrius. Geba prisitaikyti (pritaikyti želdyną) prie kintančių 

socialinių, ekonominių, ekologinių sąlygų yra labai svarbi ilgaamžėse viešosiose erdvėse. Įtraukties 

kriterijus reiškia, kad viešoji erdvė – želdynas – turi būti pritaikyta skirtingoms naudojimo 

paskirtims (funkcijoms). Labai svarbi socialinė įtrauktis skatinama parke kuriant skirtingas erdves – 

zonas, pvz., vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikšteles, teatro ir koncertų terasas, ekspozicijas ir pan. 

Biologinės įvairovės kriterijus skatina saugoti ir gausinti gamtinius išteklius, augalų kolekcijas, 

buveines (inkilai, lizdavietės, bičių ir kitų vabzdžių prieglobstis, varliagyvių veisimosi vietos). 

Sempione parke biologine įvairove pasirūpinta – netgi ekspozicinis bičių avilys įrengtas (tiesa, 

lankymosi metu buvo tuščias).  

Tenka pabrėžti labai aiškią Milano miesto želdynų – viešųjų parkų sistemą. Kuriami ir 

įgyvendinami nauji projektai nukreipti ne tik naujo nekilnojamojo turto vystymo (plėtros), bet ir 

žaliosios infrastruktūros vystymo linkme. Kitaip tariant, nekilnojamasis turtas plėtojamas kartu su 

poilsio, rekreacijos erdvėmis ir ekologijos kompensavimo, sukurtos gamtos erdvėmis. Šiuo požiūriu 

Milane labai reikšmingas ir išraiškus yra Porta Nuova kvartalo konversijos ir plėtros projektas, 

vykdomas nuo 1994 m. ir didelį dėmesį skiriantis viešųjų erdvių – aikštės ir želdynų – įrengimo ir 

tvarkymo sprendiniams (12 ir 13 pav.). Čia susieta daugybė inovatyvių idėjų ir sprendinių. 

 

  

12 pav. Porta Nuova kvartalo vieta Milano miesto 

urbanistinėje struktūroje ir želdynų sistemoje 

(Residenze Porta Nuova: Bosco Verticale, 2015) 

Fig. 12. Location of Porta Nuova district in the urban 

structure and in the system of greenery of Milan city 

(Residenze Porta Nuova: Bosco Verticale, 2015) 

13 pav. Porta Nuova kvartalo erdvė (projekto 

vizualizacija) (S. Deveikio nuotrauka, 2016) 

Fig. 13. Porta Nuova district area (project 

visualization) (Photo by S. Deveikis, 2016) 

 

Porta Nuova kvartalo želdynų sala turi labai aiškias ribas ir sąsajas su kitais želdynais. Skverų 

sistema adaptuojama pagal lankytojų grupes ir jų poreikius. Suteikiamos vietos ramiems 

pokalbiams, skubantiems sukuriamas želdynų fonas (spalvos, kvapai, šnarėjimas), ieškantiems 

pramogos ir aštresnių potyrių – fontanų žaismė, plokštumų sprūdžiai ir nuožulnumos. 

Urbanistinė Porta Nuova kvartalo erdvė pagyvinama vakarais veikiančiais spalvotais 

fontanais, želdiniai išdėstomi palei suformuotas urbanistinių srautų vietas. Želdiniai lakoniški, 
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atliepiantys laukinio sodo idėjoms, teikiantys spalvų ir tekstūrų įvairovę. Erdvė supama didelių, 

aukštų pastatų. Puikiu orientyru tampa naujos idėjos želdynas – vertikaliojo miško, (it. Bosco 

Verticale) gyvenamieji daugiaaukščiai (14 pav.).  

 

  

14 pav. Vertikaliojo miško (it. Bosco Verticale) daugiaaukščiai gyvenamieji namai Milane 

(S. Deveikio nuotraukos, 2016) 

Fig. 14. A Vertical Forest (it. Bosco Verticale) – the multi-storey residential Buildings in Milan 

(Photo by S. Deveikis, 2016) 

 

Du bokštai, gyvenamieji namai, 110 m (26 aukštai) ir 76 m (18 aukštų) aukščio, su 900 (550 

ir 350) medžių ir 5000 krūmų 8900 kv. m. terasose, taigi, beveik hektaru miško (Boeri, 2015). Šie 

bokštai suprojektuoti 2006–2009 m., pastatyti 2009–2014 m., iškart pelnė tarptautinį pripažinimą ir 

susidomėjimą. Projekto autoriai – Stefano Boeri Studio architektai Stefano Boeri (g. 1956), 

Gianandrea Barreca, Giovanni La Varra, kraštovaizdžio architektės Laura Gatti, Emanuela Borio ir 

dendrologai, sodininkai, želdintojai. Projekto kaina – apie 2 mlrd. eurų, butai pardavinėti nuo 3000 

Eur/kv. m, laikoma, kad želdiniai pabrangino projektą 5 proc. Žinoma, tokio pastato ir 

nekilnojamojo turto eksploatacija yra gerokai brangesnė nei eilinio daugiabučio gyvenamojo namo.  

Balkonų terasose sodinti medžiai iki 9 (3, 6 ir 9) metrų aukščio, dvejus metus specialiai 

paauginti medelynuose. Išsami informacija apie projektą pateikiama architekto Stefano Boeri, 

dalyvaujant Guido Musante, Michelei Brunello, Laurai Gatti, Juliai Gocalek ir kitiems, parengtame 

leidinyje (Boeri, 2015) ir Boeri Studio architektų biuro tinklalapyje (2016). 

 

Apibendrinimas, išvados ir pasiūlymai 

 

Parkas (arba kitas želdynas) mieste vertintinas kaip kompleksinis, evoliucionuojantis 

(kintantis) urbanistinės sistemos struktūrinis elementas, erdvinis vienetas, turintis ne tik fizinę 

išraišką, bet ir socialinį vaidmenį, paskirčių (funkcijų) įvairovę ir veiklos galimybes. Formuojant 

miesto tvarumo (darnumo) strategijas, turi būti identifikuojama tarpusavyje susijusių urbanistinių 

sistemų ir sociumo dinamika, vengiama įtampų, tačiau nebijoma kaitos. Negalima ignoruoti ar 

prarasti jungčių tarp socialinių grupių ir viešojo želdyno funkcijų. Kiekviena viešoji želdyno erdvė 

vertintina kaip erdvė, nulemta žmogiškųjų vertybių, ir kurios vertybinė, estetinė komunikacija 

įgyvendinama per meninę laikmečio raišką. 

Sempione parko Milane raidos ir plėtotės pavyzdys parodo pokyčių galimybes ir protingos, 

subalansuotos parko funkcijų kaitos ir dinamikos svarbą ir sėkmę. Net ir istorinio parko aplinkuma 

ir kompozicija gali kisti, būti keičiama, papildoma naujais akcentais, adaptuojama nūdienos 

poreikiams. Parko erdvių kaita būna padiktuota ne tik urbanistinių (antropogeninių), bet ir gamtinių 

veiksnių. Želdiniai auga, suveši, nyksta. Parko socialinės ir ekologinės funkcijos kinta. Išsaugoti 
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pirminę paskirtį ir pirminius meninės raiškos, kompozicijos sprendinius ne būtinai yra teisinga 

kryptis. Visada reikalinga interpretacija. 

Urbanistinių struktūrų ir teritorijų konversijos procesuose svarbus išlieka želdynų, žaliosios 

infrastruktūros kūrimo ir gausinimo klausimas. Bet kuris miesto želdynas, kaip sukurta (imituota) 

gamta, yra svarbus sociokultūrinis ir urbanistinės kompozicijos, miesto infrastruktūros elementas. 

Naujoviški sprendiniai – vertikalusis miškas, apželdinti stogai ir terasos, laukinio sodo ruožai – gali 

būti veiksmingas struktūrinis, kompozicinis ir funkcinis miesto elementas, miesto kultūros ir 

identiteto išraiškos dalis.  

Lietuvos viešojo naudojimo parkuose naujo ir seno, sukurto ir atkurto, atnaujinto ir pritaikyto 

elemento ar struktūros prieštara neturėtų būti aštrinama ar dramatizuojama. Miestų viešųjų parkų 

kaita yra neišvengiama kintant sociumo nuostatoms ir gyvenimo būdui. Paveldo apsauga, tvarkyba 

ir pritaikymas šiuolaikinėms sociumo reikmėms turi būti subalansuoti. Kraštovaizdžio architektas ir 

urbanistas turi diskutuoti ir ieškoti būdų, kaip pagrįsti savo siūlomus sprendinius. 
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Summary 

 
This article analyses and provides a review of the development of Sempione Park (it. Parco Sempione; en. 

Simplon Park), also other green spaces in Milan city, Italy. Sempione Park is a large public park, established in 1890–

1893, it has an overall area of 38.6 hectares (95 acres), and it is located in the historic centre of Milan, near to the Sforza 

Castle (built in 15
th

 century), and to the Arch of Peace, Arco della Pace (1807–1838; designed and constructed by 

Italian architect Luigi Cagnola), two of the main landmarks of Milan.  

The design of the Sempione Park (Fig. 3–8), due to architect and landscape architect Emilio Alemagna (1833–

1910), was conceived with the intent of creating panoramic views encompassing both monuments. A third prominent 

monument of Sempione Park is the Palazzo dell’Arte (Palace of Art), designed by Giovanni Muzio (1893–1980) and 

built in 1933, which currently houses the Triennale di Milano and Triennale Design Museum. In the park are the Arena 

Civico, designed by architect Luigi Canonica (1762–1844) in 1807; the Liberty style building of public Aquarium, 

designed in 1906 by architect Sebastiano Locati (1861–1939); the Torre Branca tower, built in 1933; the X Triennial 

Pavilion (1954), converted into a public library. The park hosts permanent sculptures, created by Francesco Barzaghi 

(1839–1892), Armand Fernandez (1928–2005), Giorgio De Chirico (1888–1978; Fig. 10), Antonio Paradiso (b. 1936) 

and others. 

A Vertical Forest (Bosco Verticale), designed by architects of Stefano Boeri Studio, and district Porta Nuova 

with gardens (Fig. 12 and 13) are the examples of nowadays models for urban greenery in Milan, Italy. The first 

example of the Vertical Forest composed of  two residential towers of 110 and 76 m height (Fig. 14), hosts 900 

trees (each measuring 3, 6 or 9 meters) and over 2000 plants from a wide range of shrubs and floral plants distributed in 

relation to the façade’s position towards the sun. Vertical Forest is a model for a sustainable residential building, a 

project for metropolitan reforestation that contributes to the regeneration of the environment and urban biodiversity 

without the implication of expanding the city upon the territory. It is a model of vertical densification of nature within 

the city that operates in relation to policies for reforestation and naturalization of large urban and metropolitan borders. 

Vertical Forest helps to set up an urban ecosystem where different kinds of vegetation create a vertical 

environment which can also be colonised by birds and insects. Vertical Forest helps to build a micro-climate and to 

filter dust particles which are present in the urban environment. The diversity of the plants helps to create humidity, and 

absorb CO2 and dust, produces oxygen, protects people and houses from the sun rays and from acoustic pollution. 

Park spaces change is dictated not only by urban (anthropogenic), but also natural factors. Plantations grow, 

flourish, decline. The social and ecological functions of the public parks are changing. Retain the original and primary 

purpose of artistic expression, composition solutions is not necessarily right direction. Urban public parks change is 

inevitable in the processes of changing of society attitudes and lifestyles. Heritage protection, management and 

adaptation to modern needs of society must be balanced. Landscape architect and urbanist must discuss and find ways 

to justify their proposed solutions of development or reconstruction. 

 


