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Vana-Kreeka filosoof Herakleitos on öelnud, et miski siin maailmas pole pidev, välja arvatud muutused. Olen 

oma bakalaureuse teekonnal mõistnud, et just õppides, lugedes, vaadeldes ja uurides saame püsida muu-

tumise pidevas voolus. Minu eesmärk kunstnikuna on mõista ja lahti mõtestada meie ühiskonda, inimmeelt 

ja keskkonda, kus elame, olles teadlik ja teadvel ning tõlkides need märkamised ja tähelepanekud edasi oma 

töödesse. 

Olles nii analüütiline kui ka intuitiivne olen seda duaalsust toonud ka oma kunstniku praktikasse - teaduslik 

ja loominguline, praktika ja teooria, perfektsus ja ebatäius, pinge ja kergus, kasvamine ja lagunemine. Mind 

köidavad õrnad ja haprad materjalid ning minimalistlik lähenemine, lisades nendega oma töödele tundlik-

kust. Eriliselt köidab ja inspireerib mind selles osas Jaapani kunst, sest jaapanlased on meisterlikult oman-

danud võime öelda ja anda edasi väga vähesega väga palju. Olen oma praktikas püüdnud pidevalt eksper-

imenteerida, leida uusi materjale, tööriistu ja protsesse ning tänu sellele leidnud peale keraamika ka palju 

teisi meediume milles end väljendada saan, näiteks maalimine, performans, video- ja fotograafia ning instal-

latsioonikunst. Materjalidest meeldib mulle kasutada eriti kõike mida loodus pakub ja viimaste aastatega on 

kõige südamelähedasemaks saanud just sammal, mida korjates valdab mind alati rahu ja leian sellega tööta-

des endas keskpunkti, tasakaalu. 

Tööde kontseptsioone arendades uurin erinevaid teaduslikke töid nii psühholoogia, filosoofia, ajaloo ja 

sotsioloogia vallast ning ühendan need intuitiivselt oma isiklike kogemuste ja tunnetusega. Minu jaoks 

tähendab kunstnikuks olemine uute perspektiivide, ideede toomist kollektiivsesse teadvusse, minnes kauge-

male ja sügavamale, alustades arutelusid ja otsides õigeid küsimusi, mitte üritades leida lõplikke vastuseid.

Kunstnikupositsioon



Teenõude komplekt  „Rahu” 

Rahu leiad metsakohinas, rabajärvedes, puude õõtsumises, mulla sügavuses, hommikuses kastes, jõe peegelduses. 

Rahu on keevas vees, kahustes juustes, auravas tassis, aovalguses, tärkavas rohelises tees, rituaalis. 

Rahu on meelel, südames, puudutuses, hääles, keelel. 

Rahu on minus ja sinus. 

Rahu tuleb vaikselt ja kaob hääletult. 

Treivormi kursuse jooksul tehtud teenõude komplekt „Rahu” on inspireeritud minu lemmikust kohast terves maailmas 

- rabast. See on koht, kus ma vaikuses istudes tunnen end täielikult puutumatuna, täis rahu. Minu teenõud on mõeldud 

nende õrnade hetkede jagamiseks. Lihvimata ja ebatäiuslikud vormid, oma konarlike ja jämedate ning samas õrnade ja de-

likaatsete detailidega on mõeldud andmaks edasi seda maandatud olekut, mida meile looduses olemine pakub.

Kursuse juhendaja - Lauri Kilusk. 



Rahu
Teenõude komplekt, 2019
Must savi, kõrgkuumus glasuurid
Elektriahju põletus



Raku teekausid  „Kodu” 

Esimene raku põletus avas mulle ukse täiesti uude maailma, mida olin toona veel ainult raamatutest lugenud ja piltidelt 

näinud. Sealt uksest aga sisse astudes tundsin nagu oleksin jõudnud koju. See vahetu suhe tulega, mis on omamoodi järsk ja 

samas intiimne ning mänglev; see ettearvamatus, juhuslikkus ja orgaanilisus selle põletuse juures sobisid mulle kui 

valatult. Teadsin, et sealse tule ääres tahan oma teekonna jooksul veel palju seista, kuid need esimesed esemed sellest esi-

mesest põletusest jäävad alati kõige erilisemateks. Seetõttu saigi teekausside ühiseks nimeks „Kodu”, sest nemad viivad mind 

alati tagasi sellesse sooja päikselisse hetke seal Ingridi koduõuel, kus sai alguse minu armastus raku vastu.  

Juhendaja Ingrid Allik.

Kodu
Raku teekausid, 2020
Kõrgkuumussavi, raku glasuurid
Raku põletus





Interpretatsioon   „Aju”

Interpretatsiooni kursuse alguses tundsin, et on õige aeg alustada inimese aju füsioloogia uurimist neuroteaduste ja psüh-

holoogi vallas. Olin pikemat aega püüdnud sügavamalt mõista miks me käitume, tunneme ja mõtleme just nii nagu seda 

teeme ning soovisin neid teadmisi ja tunnetusi ka materjali tõlkida. 

Sellest uurimistööst sündisid neli teost, kolm keraamilist skulptuuri („Ühendusküsimused”, „Mõistetükk” ja „Poorsus”) ja üks 

maaliseeria („Liikumised samblas”).

Uurisin samaaegselt looduse ja inimese psüühika vahelisi seoseid ning kasutasin ka sammalt kahe teose põhimaterjali ja 

-vahendina. Leidsin, et sambla vorm sarnaneb neuronite ja sünapside struktuuridele ning avastasin, et hiljutised uuringud 

erinevate sammalde kohta näitavad, et need on võimelised pärssima aju põletikulisi protsesse ja leevendavad valu. 

Nende teoste uurimise ja loomisega soovisin alustada arutelu vaimse tervise teemal ning ühendada see meie aju füsioloo-

giaga. „Aju” tööd on esimene samm selles protsessis, mida soovin jätkata, sest usun, et need teemad vajavad põhjalikumat 

tunnetamist ning aega, et neid tõeliselt lahti harutada. 

Kursuse juhendaja - Ingrid Allik.

Liikumised samblas #1
Maal, 2019
Tint, punane marker, sammal
111,5 x 76,5cm



Skulptuur  „Mõistetükk” 

Miljardid neuronid, sünapsid ja nende vahel olevad närviühendused moodustavad koos meie aju maastiku ja seda kujun-

davad, nii nagu ka Maad, inimtegevus ja meist mittesõltuvad välised jõud. Vaimsete haiguste, eriti depressiooni ja ärevuse, 

suurenemise tõttu viimase kümne aasta jooksul võiks meil olla rohkem tahtmist kui eales varem olla teadlik meie igaühe 

enda aju maastikust ja põhjustest, miks me oleme just sellised, kes me oleme.

“Mõistetükk” on 3D prinditud maastik, mille kujundasin ise läbi 3D skulptuuriprogrammi. See on kui tükk minu enda ajust 

ning mõistusest koos kõigi selle puuduste ja täiuslikkusega. Pärast kuivamist ning põletust, olles minu kontrolli alt väljas, 

hakkas maastik enda pinge all omasoodu painduma ja väänduma, samuti nagu ka meie enda mõistuse kujunemine pole 

alati ainult meie endi kätes. 



Mõistetükk
Skulptuur, 2019
3D prinditud keraamika
Kõrgkuumus, elektriahju põletus
45x27x7cm



Skulptuur  „Poorsus”

Töö „Poorsus”  sai alguse küsimusest miks olin alati kuulnud, et üks või teine ajupoolkera on seotud väga kindlate 

isikuomadustega ja kui palju sellel väitel tõepõhja all on. Üldlevinud teadmiste järgi on vasak analüütilisem pool ja parem 

loomingulisem, ja sellest kumb pool tugevam on, oleneb sinu isiksuse kujunemine. Uurimise ja 

teaduslike artiklite lugemise käigus mõistsin lõpuks, et tegemist on vaid müüdiga. Mõlemad ajupoolkerad tegelevad 

erinevate tahkudega nii loomingulisuses kui analüütilisuses, ja et toimide ühtse tervikuna on vaja hoida mõlemad pooled 

tugevad ja stimuleeritud. Teaduses ning süstemaatilisuses on vaja teatavat osa loomingulisust, et üldse õigeid küsimusi 

küsida või õigetest kohtadest vastuseid otsida. Sarnaselt jälle loomingulisuses peab olema teatav osa süstemaatilisust 

ning analüüsivõimet. Selleks, et mõtted, looming ja teadmised püsiksid kindlalt paigal on vaja mõlema poole koostööd 

ning ühtset tugevust. 



Poorsus
Skulptuur, 2019
Aseri tellisesavi
Madalkuumus, elektriahju põletus
17 x 7 x 7 cm



Skulptuur  „Ühendusküsimused”

Sündimise hetkel on meie ajus arenenud välja peaaegu kõik neuronid mis meil eluaja jooksul olema saavad, kuid need rakud 

üksi ei tee meist inimesi. Nende omavahelised ühendused, mida nimetatakse sünapsideks, on need, mis annavad inimestele 

võime õppida, liikuda, mõelda, suhelda ja vormivad meid indiviidideks. 

Nende närvisidemete kaudu salvestatakse mälestusi, luuakse harjumusi ja kujundatakse isiksusi. Enamik ühendusi 

moodustub esimesel kolmel eluaastal, kusjuures igas sekundis areneb üle miljoni sünapsi. Need integreeritud sünapsivõrgud 

jäävad meiega kogu täiskasvanuea ja nende muutmine on keeruline ja sageli valus protsess. Samas oleneb meie vaimne tervis 

suuresti just nendest närvisidemetest, mille areng omakorda on mõjutatud suuresti just meie varajasest lapsepõlvest ja 

keskkonnast kus üles kasvasime. 

„Ühendusküsimused“ koosneb kahest teosest, millest üks on keraamiline samblaskulptuur ning teine   tindi ja samblaga 

maalitud piltide seeria „Liikumised samblas“.



Ühendusküsimused
Miniatuursed samblaskulptuurid, 2020
Portselan, keraamika, sammal
Kõrgkuumus, elektriahju põletus
7,5 x 5 x 4,5 cm

Ühendusküsimused
Miniatuursed samblaskulptuurid, 2020
Portselan, keraamika, sammal
Kõrgkuumus, elektriahju põletus
3 x 2,5 x 2 cm



Maaliseeria  „Liikumised samblas” 

 „Liikumised samblas” on osa tööst  „Ühendusküsimused”, kus uurisin edasi sambla ning aju vahelisi seoseid ning 

millest sündis maaliseeria, mis on loodud musta tindi ja kuivatatud samblaga. Inspireerituna Jaapani tindi ehk 

sumi-e maalidest , mida luues on esmatähtis tunnetada ning püüda just asja vaimu ja olemust, mitte teda 

jäljendada. Spontaansuse ja orgaaniliste liigutuste läbi sündinud graafika rõhutab elu juhuslikkust ja ilu, oma 

igapäevases korrapärasuses ja kaoses.

Liikumised samblas #3
Tindimaal (detail), 2019
Tint, punane marker, sammal
111,5 x 76,5cm



Liikumised samblas #1
Tindimaal, 2019
Tint, punane marker, sammal
111,5 x 76,5cm

Liikumised samblas #2
Tindimaal, 2019
Tint, punane marker, sammal
111,5 x 76,5cm



Kujutage ette rahumeelset paika, kus saaksite oma keha puhata. Kohta, kus te ei pea kellelegi ennast tõestama ega 

tegema midagi enamat kui lihtsalt hingama, olema elus. 

Omaenda territooriumi valdamise eesmärk on kuuluda mitte kellelegi; mitte ühelegi ideoloogiale, isegi mitte mulle 

endale. Sean oma piirid, et saaksin säilitada oma olemust, kus igavesti kasvada ning areneda. 

Naine saab tulla nähtavale siis, kui tüdruk otsustab väljapoole suunatud pilgu pöörata sissepoole; avastades, et see, 

mida ta vajas, oli temas alati olemas.

„Terra nullius” oli osa keraamika 2. aasta tudengite näitusest „Lävel”, mis toimus Põhjala Tehases.

Juhendaja - Ingrid Allik.

Terra nullius

Terra nullius
Maalid / skulptuur, 2020
Kalkapaber, tint, sammal / keraamika, 
kips, sammal, MDF laud 
62,5 x 2000 cm / 220 x 260 cm



Terra nullius
Skulptuur (detail), 2020
Keraamika, kips, sammal, MDF laud 
220 x 260 cm

Terra nullius
Skulptuur (detail), 2020
Keraamika, kips, sammal, MDF laud 
220 x 260 cm



Terra nullius
Skulptuur (detail), 2020
Keraamika, kips, sammal, MDF laud 
220 x 260 cm

Terra nullius
Maalid, 2020
Kalka, tint, sammal
62,5 x 2000 cm 



Terra nullius
Maalid (detail), 2020
Kalka, tint, sammal
62,5 x 2000 cm 

Clarissa Pinkola Estes „Women Who Run With the Wolves”

„(Young girls) are taught to not see, and instead [—] submit to the predator. 

Imagine a wolf mother teaching her young to „be nice”. [—] If you have yet to 

be called an incorrigible, defiant woman, don’t worry, there is still time.” 



Portselannõude komplekt  „Punarind” 

Tänu portselandisaini kursusele mõistsin, et minu väljendus disainerina on minimalistlikkus, eriti esemete vormis, kuid ka 

soov et need nõud annaksid edasi minu loomingulist, spontaanset külge kunstnikuna. Nii sai loodud lihtsa ja puhta 

vormiga komplekt „Punarind”,  millele annab aktsenti juhuslik kontrastne värvidemäng. 

Kauss ja tass olid valmistatud kursuse “Portselaneseme disain” raames, kus ülesandeks oli valmistada Superministeeriumile 

kaasaskantavad portselanist sööginõud. 

Juhendaja Karin Kalman.

Punarind
Kauss ja tass, 2021
Portselan, pigment
Kõrgkuumus, elektriahju põletus
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