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Autorideklaratsioon

Kinnitan, et:
1. käesolev portfoolio ja selles sisalduvad teosed on minu isikliku töö tulemus, seda ei ole kellegi teise poolt 
varem (kaitsmisele) esitatud;
2. kõik portfoolio koostamisel kasutatud teiste autorite tööd (teosed), olulised seisukohad, mistahes muudest 
allikatest pärinevad andmed ja ühis- ja kaasautorid on portfoolios nõuetekohaselt märgitud ja viidatud;

Ülaltoodust lähtudes selgitan, et:
- käesolev portfoolio ja selles sisalduvate ja/või kirjeldatud teoste loomisega seotud isiklikud autoriõigused 
kuuluvad minule, kui nende teoste autorile ja teoste varalisi õigusi käsutatakse vastavalt Eesti Kunstiakadeemias 
kehtivale korrale;
- kuivõrd portfoolios esitatud teoseid võidakse kasutada EKA turundamisel ja õppetöö läbiviimisel siis 
eeldan, et võimalik tutvuja / kasutaja järgib seadusi, muid õigusakte ja häid tavasid heas usus, ausalt ja teiste isi-
kute õigusi austavalt ning hoolivalt. 
- keelatud on käesoleva portfoolio, kui terviku ja selles sisalduvate EKA  väliste teoste kopeerimine, plagieeri-
mine ning mistahes muu autoriõigusi rikkuv kasutamine.

08.06.2021
(kuupäev)

Triin Lehismets ____________________
(portfoolio autori nimi ja allkiri)

Kunstnikupositsioon

Keraamikuna kui ka kunstnikuna viib mind edasi uudishimu ning sihikindlus ja püsivus. Kui olen endale eesmärgi püstitanud, 
siis viin selle ka lõpuni. Loomingus ammutan inspiratsiooni mind ümbritsevast loodusest, olgu selleks samblikud betoonseinal, 
kõdunenud puukoored metsa all või tärkav rohelus peale pikka talve. Mu looming on tihti pigem praktilise suunaga, millele 
annab kindlasti suure panuse mu loodusteaduslik taust. Keraamika õpingute juurde tõi mind huvi tehnoloogia, eriti glasuuride 
vastu. Mind paeluvad eriti süstematiseeritud katsed, andmete ning tulemuste dokumenteermised. Tehnoloogia ei ole minu jaoks 
vaid glasuuriretseptid, see hõlmab kõike seda, mis sinna juurde kuulub — materjalid, põletusprogrammid, teadmine kuidas 
jõuda soovitud tulemuseni. Sageli juhtubki, et esialgu on mul glasuuriidee, millele hakkab vaikselt sobiv vorm juurde tekkima, 
aga see ei ole tihti isegi vajalik. Nüüd kolm aastat hiljem ei ole glasuurihuvi kuhugi kadunud, vaid aina süvnenud ja tundub, 

et sellest pääsu enam pole.



CURRICULUM VITAE

Triin Lehismets
19.02.1983, Tallinn
triini.ceramics@gmail.com

Hariuskäik:
2018—2021 Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskond keraamika eriala (BA)
2002—2007  Tallinna Tehnikaülikool rakenduskeemia ja biotehnoloogia (BA)

Töökogemus:
2020—... ARS Keraamikakeskus
2005—... Eesti Keskkonnauuringute Keskus, vee- ja pinnaseuuringute labor

Kursused: 
2021	 	 Understanding	Glazes	online,	Ceramic	Materials	Workshop,	Matthew	Katz
2020  Crystalline Ceramic Workshop online, Josep Maria Mariscal

Esinemine näitustel:
2020  Eesti Keraamikute Liidu aastanäitus „50 kannu”, Tallinn
2020  ARS Tarbekunstigalerii keraamikanäitus „Punane”, Tallinn
2020  EKA keraamika eriala II kursuse ühisnäitus „Limen“  Põhjala tehases, Tallinn 
2019  Eesti Keraamikute Liidu näitus „Vaasiaeg“ Dominiiklaste kloostri õuel, Tallinn
2019  EKA disainiteaduskonna BA I kursuse tudengite joonistamise/maalimise praktika
  botaaniliste visandite näitus, Tallinna Botaanikaaia palmimajas 

Stipendiumid

2020	 	 Ott	Kikkase	preemia,	EKA
2020  Ilmar Palmi nimeline preemia, EKA keraamika osakond



Puuvilja- ja kommikausid

Firmakingitus	koostöös	firmaga	Baltic	Restaurants
Treivormid, hele kivinõusavi, erinevad raua- ja vaseglasuurid, kõrgkuumus (1240 °C), elektripõletus
H 4,5 cm, d 19 cm (üleval vasakul)
H 4,5 cm, d 19 cm (üleval paremal)
H 6 cm, d 21 cm (all vasakul)
H 6,5 cm, d 24 cm (all paremal)
Sissejuhatus erialasse
Juhendaja: Urmas Puhkan
2018



„Kevadigatsus”

Treivormid, portselan, toonitud porportselan, vaseglasuur, kõrgkuumus (1240 °C), elektripõletus
Treivormid
Juhendaja: Lauri Kilusk
2019

Kui ma hakkasin mõtlema sellele, milline valmiv komplekt võiks olla, oli töökoja akna 
taga lumetormine talveilm. Kõik oli väljas kaetud paksu lumevaibaga, valge taustal andsid 
kontrasti raagus puud. Ka mu mõttes keerlesid lainetavad lumevallid. Projektiga edasi 
töötades hakkas kevad järjest ligemale hiilima ning samuti ka kevadigatsus mu sees. Valgele 

portselanile lisandus õrn roheline toon andes lootust, et talv saab läbi ja kevad saabub.



Aiaskulptuur „Pung”

Ribatehnika, pruun 1,5 mm šamotiga kivinõusavi, rutiilglasuur, puupõletus Kohilas
H 76 cm, d 55 cm
Suur vorm puupõletusse
Juhendaja: Karin Kalman
Foto paremal: Mart Vaarpuu
2019



Treivormid, hele kivinõusavi, tenmoku ning erinevad shino glasuurid, puupõletus Uhtis
Väike kauss H 6,5 cm, d 12,5 cm
Vaas H 31,5 cm, d 11 cm
Iseseisev töö 
2019

Puupõletuse juures võlub mind selle kordumatus, kahte samasugust asja ahjust ei 
tule. Tuli ja ahjus lendav tuhk maalivad esemed kaunites soojades maalähedastes 
toonides. Shino glasuurid saavautavad puupõletuses sügavuse ja küpsuse, mis 

elektriahjus jääb kättesaamatuks.



Vaas

Treivorm, hele kivinõusavi, terra sigillata, 2-faasiline naked raku, madalkuumus
H 8 cm, d 12 cm
Erialapraktika I
Juhendaja: Ingrid Allik
2019



„Metsas”

Plaadi- ning venitustehnika, must kivinõusavi, sammal, madalkuumus (1100 °C), elektripõletus
H 6 cm, d 28 cm
Interpretatsioon
Juhendaja: Ingrid Allik
2019

II kursusel oli meil põnev aine Interpretatsioon, kus ma valisin interpreteeritavaks nähtuseks kõdu. Kui sellele sõnale 
mõelda, siis esimese asjana seostub sellega harilikult midagi pigem negatiivset — lagunenud, halvasti lõhnav, surmaga 
kaasnev. Looduses on see aga üks tähtsamaid protsesse, selle käigus muudetakse olemasolev materjal uuesti väiksemateks 

lihtsamateks osakesteks, millest luuakse uuesti keerukamaid vorme. See on osa eluringist.

Sügisel metsas jalutades on minu jaoks ühed huvitavamad objektid just vanad juba veidi kõdunema hakanud kännud. Nende 
ümber kihiseb alati elu, olgu selleks siis erinevat värvi samblikud, putukad, sisalikud või kerra tõmbunud päikesevanni 

võttev madu.



„Hüüf”

Venitustehnika, must kivinõusavi, glasuur, madalkuumus (1100 °C), elektripõletus
H 18 cm, 17 x 29 cm
Interpretatsioon
Juhendaja: Ingrid Allik
2019

Puidus leiduvad hallitusseened on väärtuslikud infokandjad, 
mis aitavad paremini mõista puidu käitlemise strateegiaid 

ammu kadunud tsivilisatsioonide elukeskkonnas.



Valgusti „Energiarakud”

3D-print, portselan, pleksiklaas, vineer, kõrgkuumus (1240 °C), elektripõletus
H 8 cm, 50 x 100 cm
Interpretatsioon
Juhendaja: Ingrid Allik
2019



Personaalne ruum on nagu nähtamatu kookon, 
mida igaüks meist endaga kaasas kannab. 

Normaaltingimustel teised sellesse ei tule. Sisse 
saavad vaid need, kes on meile kõige lähedasemad. 

See on minu valik, kui palju olen nõus näitama, mis 
on kaitsva piiri taga peidus. Kuid palju jääb siiski 

kaitstuks/varjatuks. 

 „Kookon”
EKA keraamika II kursuse tudengite ühisnäitus „Lävel” 
Põhjala tehases

Portselanvalu, portselan, pajuvitsad, riispaber, 
kõrgkuumus (1240 °C), elektripõletus
Suur kookon H 160 cm, d 60 cm
Väikesed kookonid H 8 cm, d 2,5 cm
Juhendaja: Ingrid Allik
Foto vasakul: Keidi Jaakson
2020



Portselanvalu, erinevad vasepunased glasuurid, kõrgkuumus (1260 °C), reduktsioon gaasiahjus
Tops (paremal) H 10 cm, d 5 cm
Tops (üleval) H 8 cm, d 5 cm
Tass 500 ml, H 12 cm, d 9,5 cm
Iseseisev töö
2020



 „Lootsik”

Portselanvalu, glasuur, kõrgkuumus (1230 °C), elektripõletus
H 7,5 cm, 15 x 21 cm
Portselaneseme disain
Koostöö	Superministeeriumi	ning	firmaga	Baltic	Restaurants	
Juhendaja: Karin Kalman
Foto: Juta Kübarsepp
2020



„Leevikesed”

Glasuurialune	maal,	ettepõletatud	portselantoorikud,	pigmendid,	glasuur,	kõrgkuumus	(1230	°C),	elektripõletus
d 26 cm
Glasuurialune maal
Juhendaja: Karin Kalman
2021



„Loominguline analüüs / analüütiline looming”

Valu,	kivinõusavi,	tsinkmatt	nahakraklee	glasuur,	kõrgkuumus	(1235	°C),	elektripõletus
d 11 cm
Esitlustehnikad
Juhendaja: Piia Ruber
2021

Sageli arvatakse, et inimese aju üks pool vastutab loomingulise osa ja teine pool analüütilise 
osa eest. Tegelikult on see müüt. wAjus töötavad korraga mõlemad pooled. Ka minu 

loomingus on tarvis korraga mõlemat osa, nii analüütilist kui ka loomingulist poolt.



Kuuseehted

Portselanvalu, kristallglasuur erinevate värvivate oksiididega, kõrgkuumus (1235 °C), elektripõletus
Kuulid d 5,5 cm
Kuusk H 11,5 cm, d 5 cm
Iseseisev töö
2020



„Ühest sada”

Portselan,	matt	glasuur,	kõrgkuumus	(1260	°C),	elektripõletus
Ceramic Materials Workshop, Understanding Glazes
Juhendaja:	Matthew	Katz
2021

2021. aasta talvel osalesin ma online glasuurikoolitusel, millest oli juba mõnda aega 
mõelnud. Kursusel tegelesime  ühe glasuuriretseptiga, mille võtsime tükkideks. 
Uursime, mida mingi koosisosa teeb ning kuidas selle omadusi enda eesmärkide 
saavutamiseks ära kasutada. Glasuuride analüüs oli süstemaatiline ning põhines 
Segeri valemil ning Stulli graafikul. Kui tead, kuidas neid kasutada, on palju lihtsam 

saavutada soovitud lõpptulemust.



Teenõud

Treivormid,	portselan,	üks	ja	sama	matt	glasuur	erinevate	värvivate	oksiididega,	kõrgkuumus	(1260	°C),	elektripõletus
H 7 cm, d 11,5 cm
Glasuurid on väljatöötatud Understanding Glazes koolituse jooksul
Iseseisev töö
2021



Tänusõnad

Soovin tänada kõiki mu õppejõude ning ka teiste kunstiakadeemia osakondade meistreid, kes avardasid tohutult mu silmaringi 
ning olid alati lahkelt valmis nõu ja jõuga abistama. Eriti aga tänan keraamika osakonna õppejõude ning meistreid toe ning nõu 

eest nendel kolmel aastal. Samuti tänan Andres Allikut huvitavate ning informatiivsete vestluste eest.

Aitäh!




