Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiad 2020
STATUUT
Eesti Maastikuarhitektide Liidu (EMAL) aastapreemiate eesmärk on tunnustada väljapaistvaid erialaseid saavutusi.
Aastapreemiatele on oodatud kandideerima terviklikud maastikuarhitektuuri teosed ja väliruumi kvaliteeti tõstvad teod neljas
kategoorias: avalik ruum, õu/hoov, ajutine ruum, tegu.
AVALIK RUUM
ÕU/HOOV
AJUTINE RUUM
TEGU

| väljakud, pargid, asulad, tänavad, memoriaalid, restaureeritud ajaloolised pargid
| privaatsed aiad, kortermajade hoovid, poolavalikud ruumid, personaalsed ruumid
| sündmuste väliruumid, välinäitused, installatsioonid
| maastikuarhitektuuri valdkonda mõjutanud teod, eeskujulik koostöö jne

Tööde esitamise tähtaeg on 10. august 2020.
Osavõtutingimused:
➔ Konkursile võib esitada vaid varem nomineerimata teoseid. Lubatud on varem esitatud tööd.
➔ Konkursile esitatavad tööd peavad olema valminud 10. august 2015 kuni 9. august 2020 (tagasiulatuvalt 5 aastat).
Teose valmimisaja otsustab autor/autorite esindaja.
Kandidaatide esitamine:
➔ Kandidaatide esitamise õigus on kõigil eraisikutel ja asutustel.
➔ Kandidaadi esitamiseks tuleb täita veebivorm: lingid.ee/EMALaastapreemiad2020. NB! Vajalik gmail.com konto.
➔ Lisaks põhiandmetele tuleb lisada ka teose graafiline materjal (pdf või pilvelingid) ning 1 kuni 5 meediasse sobivat
fotot koos foto autori loaga kasutada neid EMALi pressiteadetes ja arhitektuuripreemiate teemalistes
meediakajastustes.
➔ Mitme autori puhul tuleb märkida autorluse jaotumine protsentides, et võidu puhul jaotada autorite vahel rahaline
preemia proportsionaalselt. Mitme autori puhul peab esitaja kinnitama, et töö kandideerimine on kaasautoritega
kooskõlastatud.
➔ Kui tegemist on privaatse ruumiga, on kandideerimiseks vajalik omaniku nõusolek.
Žürii:
➔

➔
➔
➔

Esitatud kandidaatide seast valib nominendid ja preemiasaajad välja maastikuarhitektidest ja teistest
ruumieksperditest koosnev žürii: arhitekt ja urbanist Elo Kiivet, maastikuarhitekt Pia Kuusiniemi, maastikuarhitekt
Sulev Nurme, urbanist-linnaplaneerija Kristi Grišakov, maastikuarhitekt Laura Männamaa.
Žüriil on õigus luua ise auhinnakategooriad ja välja kuulutada peapreemia. Laureaate võib olla kuni neli (4),
nominente võib olla kuni viis (5) iga auhinnakategooria kohta.
Žürii teeb oma otsuse hiljemalt 8. septembriks. Otsus on lõplik.
Eesti Maastikuarhitektide Liidul on õigus heatasemeliste kandidaatide puudumisel jätta preemiad välja andmata.

Kandidaadid:
➔ Esialgsete kandidaatide nimekirja ei avalikustata.
➔ Kandideerimiseks saadetud tööde kohta võivad teha päringuid liidule ainult nende tööde autorid.
Nominendid:
➔ Nominendid Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiale avalikustatakse pärast žürii otsuste tegemist.
Laureaadid:
➔ Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemia saajateks on laureaadid.
➔ Laureaadid kuulutatakse välja Eesti Arhitektuuripreemiad 2020 auhinnatseremoonial detsembris 2020.
Preemiad:
➔ Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiaks on tunnustuskiri, mis antakse kätte auhinnatseremoonial ning
rahaline preemia, mis kantakse üle autori(te) pangakontole pärast auhinnatseremooniat kahe kuu jooksul.
➔ Eesti Maastikuarhitektide Liidu aastapreemiate väljaandmist toetab Eesti Kultuurkapital.
Maastikuarhitektide liidu aastapreemiate nominente ja laureaate tutvustatakse eesti arhitektuuripreemiate kodulehel
arhitektuuripreemiad.ee, koos Eesti Arhitektide Liidu, Eesti Sisearhitektide Liidu, Kultuukapitali aastapreemiate ning Maja ja Sirp
ruumipublikatsioonipreemia nominentide ja laureaatidega, raamatus “Eesti Arhitektuuripreemiad 2020” ning pidulikul
auhinnatseremoonial.
Kontakt: info@maastikuarhitekt.ee

