25. oktoober – Jüri Kuuskemaa 80
JÜRI KUUSKEMAA, kunstiajaloolane

Jüri Kuuskemaa (1951-1978 Keevallik), kunstiajaloolane,
sündinud 25. oktoobril 1942
- Jüri Kuuskemaa on neljandat põlve
tallinlane. Tema isapoolne vanaema on
omaaegne populaarne „Estonia“ teatri
näitleja Betty Kuuskemaa
- 1951. aastal sai ta kasuisa järgi
perekonnanimeks Keevallik
Vanavanemad lootsid, et selle nime all
on Nõukogude korra ajal kergem, sest
isa August Kuuskemaa oli langenud
Teises maailmasõjas Saksa vägede
poolel võideldes
- 1951. aastal asuti elama Keilasse ja
ta läks õppima Keila kooli 2. klassi
- lapsepõlves haigestus raskelt ning
pidi mitmeid aastaid veetma haiglas ja
sanatooriumis. Tagasi kooli, siis juba 6.
klassi
- lõpetas Keila keskkooli 1960. aastal

- järgnesid õpingud Tartu Riiklikus

Ülikoolis, kus õppis kunstiajalugu
- peale lõpetamist läks tööle Eesti
Kunstimuuseumisse ja töötas seal mitu
aastakümmet
- olnud ka Tallinna linnapea nõunik,
valdkonnaks vanalinn, arhitektuur,
kultuuriküsimused, muinsuskaitse
- Jüri Kuuskemaa on Tallinna
Vanalinnapäevade algataja ja
korraldaja. Keskajapäevadel ja
Tallinna päeval on saanud teda ikka
näha Tallinna heeroldi rollis, seljas
vastav keskaegne riietus
- on ka hinnatud giid
- aastast 1997 on ta “Kuku“ raadios
teinud autorisaadet „Memoria“, mis
praegugi eetris igal pühapäeval

Tunnustused:
1980 Eesti Kunstnike Liidu kunstiteadlaste sektsiooni aastapreemia
1997 Tallinna teenetemärk
2001 Valgetähe IV klassi teenetemärk
2001 Prantsuse Auleegioni rüütel
2005 Saksamaa Liitvabariigi Teeneterist
2007 Tallinna vapimärk
Madalmaade Kuningriigi Oranje-Nassau ordu ohvitser

Jüri Kuuskemaa on avaldanud kunsti- ja kultuurialaseid raamatuid.
Meie raamatukogus on:
Barokne Kadriorg (1985)
Eesti Rahvakalender (1990)
Hea töö headele inimestele : Tallinna käsitöölised (2006)
Kadriorg : the 18th-century palace and park (1985)
Koduarheoloogia : minu „barokkbarakk“ Haapsalus (2017)
Matkamaja : ehituskunsti ajalooline ülevaade (1988)
Mööbel gootikast art deco`ni : [Virumaa Muuseumide mööblikogu] (2012)
Peeter I ja Katariina I Tallinnas (2004)
Vana Tallinna pärimused ja tõsilood (2016) ; (2020)

Kunsti- ja muinsuskaitsealaseid artikleid on Jüri Kuuskemaa avaldanud juba
1960-ndatest aastatest alates.
Valik viimastest aastatest:
Pööningumured ja - rõõmud. - Pööning : ajakiri (2021) oktoober
Roerichi pakt – ideaal reaalsuse kammitsais. - Postimees (2020) 22. oktoober
Pikk tänav Tallinnas ja sõda Ukrainas. - Postimees (2022) 7. aprill
Kas kõrghooned sobivad Tallinna kesklinna ja tuleks neid veelgi juurde ehitada?
[autor koos Vilen Künnapuga]. - Pealinn : Tallinna tasuta ajaleht (2022) 31. jaanuar
Võtke hoog maha ja imetlege linna võõramaalase pilguga. – Pealinn (2020) 15. juuni
Kõrghoonete piirkond võinuks tulla Lasnamäele. – Pealinn (2022) 14. veebruar

Heeroldi jutud : Vanalinna hariduskolleegium asub suisa kahes endises kloostris. –
Pealinn (2021) 22. november
Rist ja kukk : [kirikutornid; ka Keila Mihkli kiriku torn] - Kodukolle (2004) nr. 2

Väike valik Jüri Kuuskemaa kohta ilmunud artikleid:
Viiu Härm. Kinoringis : [pildil Tallinna 7. keskkooli õpilane Viiu Härm ja Jüri Keevallik
Keila keskkoolist, kes õpivad filmioperaator Vladimir Maaki juhtimisel tundma
kinokaamerat] - Säde : lasteleht, (1959) 8. veebruar
Kilumets, Margit. Kadrioru poeg [intervjuu]. - Eesti Naine, veebi lisatud 8. märtsil
2005
Kuuskemaa lammutaks vabadusristi ja Solarise. - Tallinna Postimees.ee, 23. jaanuar
2010
Kenk, Kaire. Jüri Kuuskemaa loovib nooruse ja antikvaarsuse vahel. - 60+ : ajakiri
elukogenud inimesele, (2020) 12. detsember
Rohkem seoseid Keilaga leiab artiklitest:
Viivik, Allar. Jüri Kuuskemaa [intervjuu]. - Keila Leht (1992) nr. 11
Vacht, Valdur. Jüri Kuuskemaa. – Keila Leht (2022) 3. juuni

