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Trumpa istorinė apžvalga 
Dabartiniai Lietuvos rusų dramos teatro rūmai yra vienas reikšmingiausių XX a.
pradžios kultūrinės paskirties pastatų Vilniuje.
Teatras pastatytas 1912 – 1913 m. Projektavo architektai Vaclovas Michnevičius
(1866-1947) ir Aleksandras Parčevskis (1884-?). Teatras rekonstruotas 1925 m.
(autorius Julijus Klosas (1881-1933); restauruotas ir iš dalies rekonstruotas 1985 m.
Teatro pastatas yra moderno stiliaus. 1925-1929 m. čia veikė lenkų teatras
„Reduta“, vadovaujamas Juliuszo Osterwos. 1948–1974m. rūmuose veikė operos ir
baleto teatras, nuo 1986-ųjų Lietuvos rusų dramos teatras.
Gatvė iki 1941 m. buvo vadinama Pogulianskaja arba Wielka Pohulianka.



Pirmo, antro ir trečio aukštų planai



Polichromijos tyrimų  ir spalvinio sprendimo aprašymas 
Lietuvos rusų dramos teatro interjero polichromijos tyrimai atlikti pastato pirmo, antro
ir trečio aukštų patalpose. Atlikus polichromijos tyrimus, buvo užfiksuotas dekoras
būdingas art deco stiliui. Nors pats pastatas turi moderno stiliaus bruožų, tačiau rastas
sienų dekoras būdingas vėlyvesniam art deco stiliui. Polichromijos tyrimų metu –
išsiaiškinti pastato interjero dažymo ir dekoravimo etapai, spalviniai sprendimai, dekoro
spalvinės kompozicijos, užfiksuoti pirminiai ir vėlesni sluoksniai.

Art deco stiliaus ornamentas užfiksuotas teatro salės frizuose po balkonais ir ložėmis,
fojė, koridoriuose, pagrindinėje laiptinėje, buhalterijos patalpoje.
Interjero spalvinis sprendimas parengtas remiantis polichromijos tyrimų medžiaga,
pasirinktas pirmasis dekoravimo etapas. Spalvinis interjero sprendimas pateiktas pjūvių
1-1, 2-2, 3-3, 4a-4a išklotinėse ir atskirų detalių, interjero fragmentų brėžiniuose.



Pirmo aukšto interjero polichromijos tyrimų fragmentai



Pirmo aukšto fojė ir holo  interjero spalvinis sprendimas



Žiūrovų salės fragmentai

Žiūrovų salės ložės ir balkonų lipdiniai, stilizuoti akanto lapai, karoliukai,
profiliai ir bangos formos ornamentai yra bronzuoti, tačiau cheminių tyrimų metu
nustatyta, kad lipdinių pagrindas paruoštas aliejiniam auksavimui, kurio gruntas
yra „goldfarbe“, todėl restauruojant lipdinius galima pasirinkti ir auksavimą.



Žiūrovų salės ložės ir balkono spalvinis sprendimas



Žiūrovų salės interjero dekoro fragmentas ir spalvinis sprendimas



Žiūrovų salės lubų spalvinis sprendimas



Antro aukšto fojė polichromijos tyrimai ir spalvinis sprendimas



Antro aukšto fojė dekoro fragmentas



Antro aukšto fojė dekoro spalvinis sprendimas



Kavinės dekoro grafinė schema ir spalvinis sprendimas

Pirmame etape kavinės sienos buvo dažytos sodria riešuto (ruda) spalva, 
piliastrai ant rusvos ochros spalvos dekoruoti tamsia ruda, imituojant marmurą. 



Pjūvis 1-1. Interjero spalvinis sprendimas



Pjūvis 2-2. Interjero spalvinis sprendimas



Pjūvis 3-3. Interjero spalvinis sprendimas



AČIŪ!


