
Veneetsia XV arhitektuuribiennaali Eesti väljapaneku võistluse 2. voor 
  

ŽÜRII TÖÖPROTOKOLL  

Žürii istung toimus  
Tallinnas, Eesti Arhitektuurikeskuses  
21. oktoobril 2015 kell 9.00-14.00 

Osalesid:  
Raul Järg, Eesti Arhitektuurikeskuse juhataja, Eesti väljapaneku komissar, EAL  
Toomas Tammis, Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan, EAL  
Siim Tuksam, 2014 Eesti väljapaneku kaaskuraator, EAL 
Veronika Valk, kultuuriministeeriumi arhitektuuri- ja disaininõunik 
Jan Skolimowski, EAL 
Maria Arusoo, Eesti Kaasaegse Kunsti Keskuse juhataja 
Triin Männik, žürii sekretär 

Võistluse eesmärk oli leida parim ideekavand, mis tutvustaks Eesti arhitektuuri ja linnaehitust 
ning muudaks meie arhitektid ja arhitektuurimõtte maailmas nähtavamaks. Võistluse 31. 
augustil lõppenud 1. voorust pääsesid edasi tööd "Balti Atlas", "Metsik-Wild" ja "Peatänav". 
Võistluse 2. vooru tähtajaks, 19.10.2015 kell 15:00 (GMT+2) esitasid kõik edasipääsenud 
meeskonnad tingimustele vastavad kontseptsioonide edasiarendused.  

2. vooru jõudnud võistlustööd esitasid järgmised meeskonnad:  

■ „Peatänav“: Ingrid Aasoja, Lidia Zarudnaya, Aleksandr Zverev, Viktor Gurov. 

■ „Metsik-Wild“: Maria Pukk, Ivar Lubjak, Karin Paulus. 
■
■ „Balti Atlas“: Johan Tali, Niklavs Paegle, Karlis Berzins, Laila Zarina, Dagnija Smilga, 

Jonas Žukauskas, Jurga Daubaraite, Petras Išora, Ona Lozuraitytė. 

Žüriiliikmed olid enne istungi algust tutvunud töödega elektrooniliselt ja individuaalselt. 

Žürii hindas vastavalt võistlusülesandele (p 9.3) esitatud idee rahvusvahelist kandevõimet, 
intrigeerivust ja läbilöögivõimet; idee teostatavust piiratud eelarvemahu raames; näituse 
transporditavust ja võimalus seda korduvalt eksponeerida nii Eestis kui ka mujal pärast 
Veneetsia arhitektuuribiennaali lõppu. Kuna 2. voor oli avalik, hindasid žüriiliikmed ka töö 
esitanud autorite kollektiivi (võistlustingimustes „kuraatorimeeskonna“) pädevust. Samuti 
kohtusid žüriiliikmed 21. oktoobril eraldi kõikide meeskondade esindaja või esindajatega, et 
saada vastuseid lisaküsimustele. 

Žürii otsustas elava diskussiooni ning hääletamise tulemusena, et Eestit esindab 2016. aasta 
Veneetsia arhitektuuribiennaalil töö „Balti Atlas“, mille meeskonna tuumiku moodustavad arhitekt 
Johan Tali Eestist, Niklavs Paegle, Karlis Berzins, Laila Zarina ja Dagnija Smilga Lätist ning 
Jonas Žukauskas, Jurga Daubaraite, Petras Išora ja Ona Lozuraitytė Leedust. „Balti Atlase“ 
poolt hääletas viis žürii liiget ning erapooletuks jäi üks žürii liige. Võidutöö puhul tõsteti esile 



erialaselt väga pädevat teemapüstitust, tipptasemel kaastöötajaid, head tiimitööd ning julget 
ambitsiooni kasvatada pinnast uute käsitluste tekkeks, mille abil edendada meie arhitektuuri ja 
elukeskkonda tervikuna. Žürii pidas oluliseks ka seda, et „Balti atlas“ aitab Eesti väljapanekul 
astuda samm edasi rahvuspaviljoni formaadist, otse rahvusvahelisele erialaväljale, 
rahvusvahelisse arutellu.  

Järgnevalt asub Eesti Arhitektuurikeskus võitnud meeskonnaga näituse produktsiooni ette 
valmistama. 

Protokollis: Triin Männik  
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