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Eesti Kunstiakadeemia
Disaini teaduskond

Aksessuaari - ja köitedisain



Mood on mind alati tõmmanud ning ülikooli minnes leidsin enda jaoks EKA - st 
nahaaksessuaaride maailma. Nahal on väga palju häid omadusi ning mind lummab naha 
esteetiline ilu. Nahk muudab eseme luksuslikuks ning minu arvates pole olemas muud 

materjali, mis sobiks nõnda hästi kottide ja jalanõude valmistamiseks. Enda eriala 
juures meeldib mulle see, et enda välja mõeldud idee saab pika protsessi järel teoks.

Ma usun, et elus on väga vähe õnnega pistmist ning head asjad hakkavad juhtuma alles 
siis kui võtta ohjad enda kätte ning hakata tegutsema. Minu eesmärgiks on luua disaini, 

mis oleks igapäevaeluga kombineeritud ning pakuks esteetilist ilu. 

Kindlasti on mul disainimaailmas avastamist veel küllaga ning usun, et ideed maailmas 
ei saa kunagi otsa!



“Kott iseendale”
2019 

Juhendajad – Karin Kallas ja Sirle Rohusaar
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Aksessuaarid



Botased – “NIKE”
2019 

Juhendaja – Kelian Luisk





“Kindad kui muusika”
2019 

Juhendaja – Juta Mölder
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“Novelty kott - Mask”
Teema – Lõpmatus

2020 
Juhendajad – Karin Kallas ja Sirle Rohusaar





Tennised
2020 

Juhendaja – Kelian Luisk 
ja  Kristiiina Nurk
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Rattaaksessuaar 
Amplerile

2020 
Juhendaja – Stella Runnel ja 

Elise Kruusel
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Sandaalid
2019 

Juhendaja – Marika Jylhä
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Köited

Nahanäidiste raamat
2019 

Juhendaja – Eve Kaaret



“Lauldud sõna” Veljo Tormis”
2019

Juhendaja – Eve Kaaret

“Lauldud sõna” Veljo Tormis”
2019

Juhendaja – Eve Kaaret





Visandiraamat “Mind ei murra”
2019

Juhendaja – Eve Kaaret



Köited

Visandiraamatud
2019

Juhendaja – Eve Kaaret ja Lennart Mänd



Köited



“Sõõlatud luule” Peep Ilmet
2019 

Juhendaja – Illu Erma ja Eve Kaaret





Elemendi maatriks ja triibukompa
Materjalid – paber, must tint

2019 
Juhendaja – Aleksander Jakovlev
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Kuup ja ruumiline kompositsioon
Materjalid – savi, vineer

2020 
Juhendaja – Aleksander Jakovlev





Me teeme igapäevaseid tegevusi, mis meile on juba nii tavaliseks 
saanud. Meie mõtted on harva olevikus ja tihtilugu me ei mäletagi 

päeva lõpus, mida me siis tegime ja kuhu see aeg kõik kadus.

Sedasi ei mäleta me enam üsna suurt osa oma elust... 

“Mida me ei märka”
Videoinstallatsioon

Juhendaja – Sten Saarits



Etnograafi a praktika
2019

Juhendaja – Maarja Viiding
Fotolavastus 

Etnograafi a praktika ülesandeks oli valida endale huvipakkuv inimtüüp või karakter, kelle kohta 
pidi lähemalt uurima. Mina võtsin enda huviorbiidiks maffi  a. Järgnevaks ülesandeks sai oma 

karakteri ühendamine teise, enda kursusekaaslase valitud inimtüübiga. 
Minu teemaga sattusid kokku hipsterid. 

Maffi  at ja Hipstereid ühendades valmis fotolavastus. 
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Krokii
2019/2020







Tekstiil - Mustri disain Eesti turule
2020

Juhendaja – Krista Leesi

Muud projektid







Nimi: Carmen Sibbul
Sünniaeg: 17.11.1998
Elukoht: Eesti, Tallinn
E-post: Carmensibbul@gmail.com

Haridus 

2018 – 2021 Eesti Kunstiakadeemia ,  Aksessuaari- ja köitedisain BA
2006 – 2018 Tallinna Õismäe Gümnaasium
2006 – 2012 Nõmme Muusikakool –  viiuli eriala
2003 – 2015 ETV Muusikastuudio

Töökogemus

05.2021 – ...              Lenmerk  –  müügiassistent 
08.2020 – ...             Studioworks OÜ  –  mängujuht
11.2019 – 04.2020   Craftory  –  klienditeenindus
09.2019 – 11.2019   Mustamäe spa  –  iluprotseduuride tegemine
12.2018 – 09.2019   Caff eeine  –  klienditeenindus
05.2015 – 05.2020   Mekk  –  klienditeenindus

Praktika

2021 Kodulehe koolitused  –  KoduleheKoolituste kogupakett (kodulehe tegemine ja selle turundamine)
2020 Praktika. Bränd  –  Kadri Kruus
2019 Näitus “MIX”. II kursuse naha- ja tekstiili tudengite ühine näitus Vent Space ruumides.
2019 (31.10.2018  – 26.05.2019) ERKI Moeshow, tagalava tiimi liige

Keeled

Eesti keel  – emakeel
Inglise keel  –  hea kõnes ja kirjas

Täiendav info

B – kategooria juhiload
Arvutiprogrammide kasutus (Adobe, Autocad, Microsoft) keskmisel tasemel CV



Suured tänud Aksessuaari- ja köitedisaini osakonna 
õppejõududele ning lähedastele, kes mulle sellel

 teekonnal toeks on olnud.

Aitäh!


