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Kirjutamine on oluline ruumiloome valdkonna arengu allikas. Arhitektuuriajakiri Maja ja kultuurileht Sirp annavad 
esmakordselt välja preemia mõlema väljaande artiklile. Hinnatakse nii kriitikat, esseistikat kui ka arhitektuurivälja 
piire avardavat uurimistööd.

Sirbi arhitektuuritoimetaja Merle Karro-Kalberg: „Ruumiloome on üldjuhul praktiline valdkond, mille eesmärk on meid 
ümbritsevat ruumi reaalselt muuta ja selle arengut suunata. Loomise ja praktilise tegevuse juures on oluline eriala 
sügavam mõtestamine, kitsaskohtade näitamine ning tegevuse asetamine laiemasse konteksti. Hea ruumi loomine on ka
intellektuaalne tegevus. Kirjutamine aitab ruumi mõtestada ja ka probleeme esile tuua.“

Maja peatoimetaja Kaja Pae: „Arhitektuuri teha ja ruumiloomes osaleda on võimalik paljudel viisidel, sealhulgas 
kirjutades. Arhitektuur on laiahaardeline valdkond – selles on nii mõõdetav kui ka mõõtmatu osa ja kirjutamine on üks 
vahend selle laiahaardelisusega töötamiseks. Parimad tekstid joonistavad välja, et arhitektuur ei taasesita elu ega ole 
pelk probleemilahendaja, vaid loob midagi uut.“

Nominentide valikut iseloomustab žüriiliige, Tartu Ülikooli kirjandusteadlane Jaak Tomberg, nii: „Tekstide ampluaa, 
millel põhineb tänavuste ruumipublikatsioonipreemiate nominentide valik, annab tunnistust selle valdkonna 
elujõulisusest ja mitmekesisusest. Siit võib leida tekste, mis käsitlevad kriitiliselt mõnd arhitektuurilist või ruumiloomelist 
üksikobjekti, kuid tõusevad arenduse käigus kõrgemale pelgalt  n-ö arvustuslikkusest ning lisavad kui tahes erinevas 
vormis midagi üldistavat ruumiloome kui sellise mõistmisse. Neis on miskit, mis on nende eneste sees neist enestest 
enam.“

Ajakirja Maja nominendid on:
Joonas Hellerma, „Kõikjal kodus“ 
Marianne Jõgi, „Ka seinad räägivad“
Andres Kurg, „Ärge juhatage mind, las ma olen eksinud“
Leonhard Lapin, „Kommunismiohvrite memoriaal Maarjamäel“
Urmo Mets, „Mõõdetavast ja mõõtmatust arhitektuuris“
Siim Tuksam, „Aga miks?“

Kultuurilehe Sirp nominenid on:
Kadri Kallast, „Kas Ateenat ei ole enam?“
Tarmo Richard Klamp, „Mustamäe garaažiühistud ühisvara tragöödia keskmes“
Margit Mutso, „Insener, kes armastab keerulisi ülesandeid. Intervjuu Karl Õigeriga“
Triin Ojari, „Valuvaigisti asemel ehk Küsimus ilust“
Eva-Maria Truusalu, „Ruumi potentsiaal alushariduses“

Laureaadid kuulutatakse välja Eesti Arhitektuuripreemiate auhinnagalal 6. detsembril Tartus Kammivabrikus. 
Auhinnaks on Maja ja Sirbi aastatellimus ning rahaline preemia viissada eurot artikli autorile.
Toetab Eesti Kultuurkapital.

Nominendid: https://arhitektuuripreemiad.ee/et/nominendid-2019/
Statuut: https://arhitektuuripreemiad.ee/wp-content/uploads/2019/10/MAJA-ja-Sirbi-ruumipublikatsiooni-preemia-
statuut.pdf 
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