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Ise tegemine on teistmoodi olemise viis. See on välja astumine 
sisse juurutatud passiivsest tarbija rollist aktiivsesse looja rolli, 

julgus võtta asi enda kätte ja näha selle võimalusi. Pean oluliseks 
nende oskuste alalhoidmist tänapäeva maailmas.

Minu jaoks on tähtis, et maailmasse loodavad esemed oleks 
väärtustatud. Et need oleks silmapaistvad, mõeldud kaua kestma 
ning inimest teenima. Esemed peavad austama materjali, millest 

nad on tehtud.
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Sügis 2019

Juhendaja: Marika Jylhä

Must nahk, EVA vaht, 3mm kumm, tallanahk

Suurus 38.5

Võtsin inspiratsiooniks gooti võlvid, mille ribid moodustavad põneva geomeetria. 
Soovisin edasi anda samalaadset õhulisust ja struktuuri.

Sandaalid
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EKA pinali projekt

Sügis 2020

Juhendajad: Sirle Rohusaar, Pärtel Eelmere

Pressnahk (salpa), köitekumm

Lähteülesanne: disainida pinal EKA töötajate lastele jõulukingituseks, 
valmistada sellest grupitööna 120 eksemplari. 
Eelarve: maksimum 10€ pinal. 

Võtsin inspiratsiooni kokkuvolditavatest pakenditest ja lõin pinali, mida 
sai kiirelt välja stantsida ja ilma õmblusteta kokku panna.
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Pinali esimesel maketil oli mitmeid puudujääke: väljaulatuvad nagad,  
laialivalguvad küljed.

Pinali parandatud maketil on probleemide lahendamiseks muudetud pro-
portsioone ja kokkuvoltimise järjekorda.

Pinali lõplikule versioonile sai lisatud kumm turvalisemaks kinnitamiseks.
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Pinalist valmisid ka luksuslikumad taimparknahast 
ja mustast kroomnahast versioonid.
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   Peep Ilmet
“Sõõlatud luule” 

Kevad 2019

Juhendaja: Illu Erma

Taimparknahk

Valmiskaaneline köide, tempeltrükk
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Mööda raamatut jooksev linnujalamuster annab edasi looduse ja luule rütmilisust.
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Kevad 2019

Juhendaja: Karin Kallas

Punane kroomnahk, lambanahast vooder, 
trukid, magnetkinnis

Õlakott, mida saab trukkidega kinnitada ratta 
lenksule. Sündinud soovist muuta igapäevane 
rattaga liiklemine mugavamaks.

Kott iseendale
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Sügis 2019

Juhendaja: Lennart Mänd

Taimparknahk, nepaali paberid

Pikapisteline köide, linoollõige ja pimetrükk

Monument sääsele, kes on eestlasi aastasadu väsimatult taga kihutanud.

  Valdur Mikita
“Mine metsa!”
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“Peale selle, et sääske võib süüdistada vereimemises, saab talle süüks panna ka 
hoopis tõsisemaid asju. Just sääsed vusserdasid ära meie kultuuri, kuna nad ei ole 
lasknud inimesel mitte millessegi süveneda. Talvel ei saa ühe koha peal pikalt mõtisk-
leda, hakkab külm, suvel ei anna sääsed rahu. Nii ei ole eestlastel oma ajaloo vältel 
olnud kuigi palju aega asjade üle rahulikult järele mõelda. Kümme tuhat aastat on 
eestlastel kogu aeg olnud tuli takus, eesti filosoofia on sündinud n-ö jooksu pealt. “

“Kui ma oleks skulptor, valmistaksin kindlasti tohutu sääseskulptuuri — ausamba 
boreaalseid rahvaid kõige enam mõjutanud putukale. See on olend, kes tuhandete 
aastate jooksul lihvis ugri mõtteviisi.”

Valdur Mikita
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Talv 2020

Juhendaja: Kelian Luisk

Lilla ja roosa kroomnahk, 3mm kumm, kummist tald

Suurus 42

Nädalapikkuse workshopi jooksul õppisime spordijalatsi tegemist Nike 
Airforce One mudeli näitel. 

Tossud

Tossud on kantavad nii paljastatud kummidega kui kinniselt.
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Algne idee oli viia kummid läbi keele.
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Sügis 2019

Juhendaja: Juta Mölder

Must lambanahk, seanahk

Muusika - kuidas helilained põimuvad ümber meie meelte.

Kinnas kui muusika
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Õmbluse vahele on kohati peidetud kuni kolm kihti nahka.
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Kevad 2019

Juhendaja: Josee van Loon, Eve Kaaret

Nahk, kalingur, nepaali paberid

Valmiskaaneline poolnahkköide

Plokikuldamise workshopi käigus õppisime kasutama lehtkulda. 
Kaanekatte kalingur on värvitud kliistrivärviga.

  Charles Baudelaire
“66 kurja lille”
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Dekadentlikul köitel on kullatud kõik plokiservad. 

Esiserval on lisaks ääremaaling.
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Väikeaksessuaaride kollektsioon FOLD
Kevad 2021

Juhendaja: Marve Riisalu

Pressnahk (salpa), taimparknahk, ECCO laojäägid

Kõik aksessuaarid kolletsioonis on pandud kokku ilma õmblusteta 
kokkuvoltimise põhimõttel, furnituurina on kasutatud üksnes kummi.

Foto: Kertin Vasser
Modell: Keiti Kirt
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Taimparknahast kollektsioon

Kaarditasku küljel olevat lisakummi saab kasutada näiteks vööle riputamiseks. E-lugeri tasku lahtisena

Pinal-kott
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Kollektsiooni lähtepunktiks oli volditud EKA pinali projekt.

Mudelite väljatöötamine käis rohke maketeerimise teel.
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ECCO laojääkidest kollektsioon

Märkmikukaaned

Ümbrik-kott

E-taskut saab kanda ka üleõlakotina
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Eesti luule. Kuldne klassika
Sügis 2020

Juhendaja: Kadri Paloveer

Taimparknahk, nepaali paberid

Prantsuspärane köide

Krakleetehnika riisi- ja nisukliistriga, aerograafiga värvimine, värvitud 
plokiservad
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Ploki servad on värvitud aerograafiga.

Käsitsi õmmeldud kaptaalid.
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Skulptuur
Kevad 2020

Juhendaja: Aleksander Jakovlev

Savi

Ülesanne oli modelleerida savist kuubiku erinevad küljed nii, et tekiks terviklik 
kompositsioon.
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Vabaloominguline arhitektoon
Kevad 2020

Juhendaja: Aleksander Jakovlev

Papp, stürovaht, traat, kapa

Fotomanipulatsioon
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Liistuga jalats
Kevad 2021

Juhendaja: Kärt Põldmann

Must nahk - ECCO laojääk, kumm, EVA vaht

Jalatsid inspireeritud merenälkjate värvilisest maailmast.
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Jalatseid saab kanda nii dekoratiivse keelega kui ka ilma.
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CV
----

Haridus

2018 – 2021  Eesti Kunstiakadeemia
   aksessuaari- ja köitedisain
2009 – 2012   Tallinna Ülikool
   hiina keel ja kultuur
2011 – 2012   Yunnan University
   hiina keel
1995 – 2007   Kadrioru Saksa Gümnaasium

Kursused

2017   Digitaalse fotograafia kursus, Rahvaülikool
2017   Sõna ja hääl: avalik esinemine, Rahvaülikool

Näitused

17.02  – 20.02.2020  “MIX?!” aksessuaari- ja tekstiilidisaini tudengite 
    näitus @ Vent Space Projektiruum
11.09  – 03.10.2021   “Scripta Manent VI” 
    rahvusvaheline köitekunstinäitus @ ARS kunstilinnak
29.04  – 29.05.2021   “Samal ajal / Meanwhile” 
    aksessuaari- ja tekstiilidisaini tudengite ühine    
    veebinäitus @ www.bestbefore.ee
28.05 – 18.06.2021  EKA lõputööde festival TASE ‘21
    aksessuaaridisaini ja Eesti Disaini Maja pop-up näitus @  
    Solarise keskus

Keeled

Eesti   C2   Inglise  C1
Mandarin  B1   Hispaania  B1
Saksa  A2   Vene   A1

Programmid

Photoshop, InDesign, Illustrator
AutoCAD
Fusion 360
Maya
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Südamlikud tänud kõigile kaasõpilastele ja õppejõududele, 
kes sellel teekonnal kaasas olid!

Eraldi soovin tänada hindamatu nõu ja toe eest töökodade 
meistreid Eve Kaaretit ja Sirle Rohusaart.


