
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pranešimas žiniasklaidai 
2021 m. balandžio 30 d., Vilnius 

 

Geriausių Europos fasadų konkurse triumfavo Vilniaus modernaus 
meno muziejus MO  

 
Balandžio 22 d. tarptautiniame Europos fasadų konkurse „Baumit Life Challenge“ absoliučiu 
nugalėtoju išrinktas MO muziejus. Vilniuje įkurtas modernaus meno muziejus nurungė beveik 400 
konkurentų iš 26 Europos šalių. Muziejaus pastatą projektavo Danielio Libeskindo „Studio Libeskind“ 
komanda, bendradarbiaudama su Lietuvos architektų studija „Do architects“, projektą įgyvendino 
Lietuvos statybos bendrovė „Naresta“.  
 
Tarptautinė, iš 13 Europos šalių sudaryta architektų komisija įvertino net 385 statybos projektus ir jų 
fasadus, sukurtus naudojant „Baumit“ fasado medžiagas. Iš jų atrinkti 36 finalininkai iš 26 Europos 
valstybių. Kas dvejus metus organizuojamas ir 2020 m. turėjęs įvykti geriausių Europos fasadų konkurso 
finalas dėl pandemijos buvo net kelis kartus atidėtas ir šiemet buvo surengtas nuotoliniu būdu. 
Konkursas organizuojamas nuo 2014 metų. 
 
„MO muziejaus pastatas ir architektūra sulaukia tarptautinio dėmesio nuo muziejaus atidarymo iki 
dabar. Džiaugiamės, kad tarp daugybės atrinktų projektų šiame konkurse laimėjimas atiteko būtent 
MO muziejui. Esame modernus Vilniaus miesto ir visos Lietuvos muziejus, kurį pastebi bei atranda ir 
įvairi tarptautinė publika“, – teigia Milda Ivanauskienė, MO muziejaus direktorė. 
 
 „Baumit life“ dekoratyvinių tinkų paletę sudaro 888 specialiai fasadams tinkamos spalvos. MO 
muziejui „Baumit spalvų centre“ buvo sukurta speciali spalva, būdinga Vilniaus senamiesčiui.  
 
„Siekėme, jog muziejaus pastatas harmoningai įsilietų į visą miesto ansamblį. Muziejus yra intensyvaus 
eismo miesto dalyje, todėl fasadui parinkome medžiagas, kurios užtikrina savaiminį fasado išsivalymą 
ir ilgaamžiškumą”, – pažymi Edmundas Radavičius, „Baumit“ generalinis direktorius Baltijos šalims. 
 
 
Apie „Baumit“  
 
1988 m. įsteigta įmonė „Baumit“ yra ne tik Europoje, tačiau, ko gero, ir visame pasaulyje pirmaujantis 
termoizoliacinių kompozicinių fasado sistemų gamintojas, kasmet apšiltinantis net 45 mln. kv. m 



  
 
 
 
 
fasadų. Bendrovė taip pat užima trečiąją vietą Europoje sausųjų statybinių medžiagų gamybos srityje. 
„Baumit“ grupė turi padalinius 25 Europos šalyse. 2019 m. grupės apyvarta sudarė 1,1 mlrd. EUR. 
 
Kontaktai žiniasklaidai: 
 
Armands Šterns 
„Baumit“ rinkodaros vadovas Baltijos šalyse  
Tel.: +371 2945 3990 
a.sterns@baumit.lv 
 
 
Konkurso nugalėtojų nuotraukos: 
 

1. Konkurso nugalėtojas MO muziejus Vilniuje, 9 nuotraukos, ZIP aplankas (55 MB), autorius: 
Norbert Tukaj: 

https://baumit.lt/files/lt/press/Mo_muziejus_pictures.zip 
 

2. Kategorijų nugalėtojai 
Geriausi Europos fasadai (nugalėtojai), ZIP aplankas (32,6 MB)  
https://int.baumit.com/files/com/press/PR-LC-21-winner-photos.zip. 
 
ZIP aplanko turinys: 

 01 MO Museum_LC21 Award.jpg: Mo muziejus Vilnius, Lietuva  (nuotraukos autorius Norbert 
Tukaj) 

 02 Longitudial-Axis Home_Single Family.jpg: išilginės ašies namas, Budakeszi, Vengrija 
(nuotraukos autorius Benedek Bognár) 

 03 Murgle Apartments_Multi Family.jpg: Murgle apartamentai, Ljubljana, Slovėnija 
(nuotraukos autorius Žiga Lovšin) 

 04 The Courtyard_Non Residential.jpg: The Courtyard, Trnava, Slovakija (nuotraukos autorius 
BoysPlayNice) 

 05 Secession_Historical Renovation.jpg: Secession, Viena, Austrija (nuotraukos autorius 
Baumit) 

 06 Vivienda Alcoba_Thermal Renovation.jpg: Vivienda Alcoba, Alcoba de la Torre, Ispanija 
(nuotraukos autorius Rubén Bescos) 

 07 Rue Curial_Stunned by Texture.jpg: Rue Curial, Paryžius, Prancūzija (nuotraukos autorius 
FABPICTURE) 

 
Konkurso video: 
 
Tiesioginės vaizdo transliacijos įrašas Baumit Life Challenge 2020 nugalėtojų paskelbimo ceremonija, 
2021 m. balandžio 22 d.  (60 min.): https://youtu.be/rREo3UBzzjw 
 
Ankstesnės Baumit Life Challenge apdovanojimų paskelbimo ceremonijos: 

• 2018, Bratislava, Slovakija, 3 min. video - https://youtu.be/tWsBYfmMU6A  

• 2016, Madridas, Ispanija, 3 min. video - https://youtu.be/SKRX3fOwDN8 
 
 
 
Daugiau informacijos:  

• lifechallenge.baumit.com 

• baumit.com 

mailto:a.sterns@baumit.lv
https://baumit.lt/files/lt/press/Mo_muziejus_pictures.zip
https://int.baumit.com/files/com/press/PR-LC-21-winner-photos.zip
https://youtu.be/rREo3UBzzjw
https://youtu.be/tWsBYfmMU6A
https://youtu.be/SKRX3fOwDN8
http://lifechallenge.baumit.com/
http://www.baumit.com/


  
 
 
 
 
2020/21 m. Europos fasadas: 
Nugalėtojų apžvalga 
 

Life Challenge nugalėtojas  
Life Challenge apdovanojimas 2020/21:  
Mo muziejus, Vilnius (LT) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/non-
residential/2216/mo-museum  
 
 
 
Vienos šeimos namas 
Išilginės ašies namas, Budakeszi (HU) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/single-family-
house/2378/longitudinal-axis-house 
 
 
 

 
 

Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatas 
Murgle apartamentai, Ljubljana (SI) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/multi-family-
residential/2574/murgle-apartments 
 
 
 

 
 
Negyvenamosios paskirties pastatas 
The Courtyard, Trnava (SK) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/non-
residential/2708/the-courtyard 
 
 
 

 
 
Istorinis atnaujinimas 
Secession, Wien (AT) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/historical-
renovation/2346/secession 
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Apšiltinimo atnaujinimas 
Vivienda Alcoba, Alcoba de la Torre (ES) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/thermal-
renovation/2704/vivienda-alcoba 
 
 
 

 
 

 
Stebinanti tekstūra 
Rue Curial, Paris (FR) 

https://int.baumit.com/lifechallenge2020/projects/stunned-by-
texture/2736/rue-curial 
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