
Baselitz'i
järgi

Kümnest ühesuurusest maalist ja pikali asetatud molbertist koosnev maaliobjekt. Teos valmis 
pärast Georg Baselitz´i maaliseeria Doesn't Fall From the Wall kogemist.





Nimeta
akrüül soomepapil 
60 x 40 cm 
2015





Muumi
on 
inimene

Pealkiri Muumi on inimene tähistab sündmust, mil ma läksin esmakordselt Muumimaale. See 
leidis aset ajal, mil ma uskusin, et Pardilinn on päriselt olemas ja et Miki Hiir elab seal. Kohale 
jõudes avanes võimalus pildistada end koos Muumitrolliga. Olles Muumitrollile piisavalt lähedal, 
nägin ma tema kostüümis väikest auku. Terve mu senine arusaam  reaalsusest imendus sellesse. 



Suudlus. Munch ja Van Gogh
akrüül papil
170 x 137 cm
2015



Hobune aasal
akrüül lõuendil
110 x 80 cm
2015



Autoportree 
akrüül lõuendil 
50 x 55 cm 
2015

Naervad vanemad 
akrüül lõuendil 
50 x 120 cm 
2015



Ootel 
akrüül papil 
170 x 230 cm 
2015



Koera matus
akrüül lõuendil
50 x 65 cm
2015

Pealtpanija
akrüül papil
245 x 366 cm
2015



Koljuliblikas
akrüül papil
230 x 170 cm
2015



Päiksetõusu oodates
akrüül papil
170 x 135 cm
2015



Valge
akrüül papil
210 x 170 cm
2015





Maalija
teel
Maalija teel seeria loomise lähtepunktiks oli Van Gogh´ maal  Maalija teel Tarasconi (juuresoleval 
pildil)

Ma maalisin oma seerias sõna otseses mõttes maalija teele. Minu jaoks ei ole oluline suund – žanr või 
ajastu, minu jaoks on oluline see, et maalija väjendusvahendiks on muutumatult värv olenemata 
püüdlustest. 
Teel olles need püüdlused muutuvad sarnasteks, nad kõik kannavad vaimset eesmärki. 



Autoportree keele ja suguelundiga
akrüül papil
230 x 170 cm
2016

Autoportree käega
akrüül papil
230 x 170 cm
2016

Autoportree jalaga
akrüül papil
230 x 170 cm
2016

Dokumentatsioon Autoportree jalaga 
maalimisest



Maalija teel 3; V. Gogh Maalija teel Tarasconi järgi
230 x 175 cm
akrüül papil
2016

Maalija teel 1; V. Gogh Maalija teel Tarasconi järgi
230 x 175 cm
akrüül papil
2016

Maalija teel 2; V. Gogh Maalija teel Tarasconi järgi
230 x 175 cm
akrüül papil
2016





Maalija
teel

Installatsioon on jätk samanimelisele maaliseeriale. Veetes enamus aega maalides, tekib ühel 
hetkel isolatsioon. Seisund, milles ülejäänud maailm ümberringi pimeneb ja fookusesse 
jäävad ainult maalivahendid ja mina nende seas. Kaob aeg ja ruum ning maalimine viib mind 
kõige õhema koha juurde seinas, mis eraldab seda, mis on ja seda, mida ei ole. 
Maalimist käsitlen, kui enda teed.
Installatsioon koosneb maalivahenditest ehitatud geomeetrilisest objektist, mis kujutab 
autoportreed.
Kolmjalgadest moodustub M-täht nagu Mina. Objekt asub ruumis ning on vaadeldav ainult 
läbi vahede. Ruumi paistab valgus nii, et pool objektist on valguses ja pool varjus. Valguses 
olevatel kohtadel on maalijalanõude alt võetud "värvikärnad", mida on eksponeeritud ka ukse 
ees olevate liistude vahel.









Kalamehe
portree

Kalamehe portree on maaliseeria, mille keskmes on minu huvi teatud inimtüübi vastu. 
Seeria algab maaliga, mis sümboliseerib naissugu ja lõpeb maaliga, mis on minu enda 
kogemus meessoost.



Willendorfi Veenus 
akrüül papil 
40 x 40 cm
2016

Pallimeri
akrüül papi
230 x 170 cm
2016



Pallimeri
akrüül papil
230 x 170 cm
2016

Kalamehe portree
akrüül papil
50 x 40 cm
2016



Jaht
akrüül lõuendil
130 x 100 cm
2016



Veneetsia lõvid 
akrüül papil 
230 x 170 cm 
2016



Sild
akrüül papil
230 x 170 cm
2016



Lõvi
akrüül papil
170 x 230 cm
2016



Patarei Merekindlus
akrüül lõuendil
60 x 50 cm
2016



Päikeseloojang 
akrüül lõuendil 
150 x 120 cm 
2016



Mina ja lõvi
akrüül papil
60 x 70cm 
2016

Mina ja lõvi
akrüül papil
65 x 60cm 
2016



Nimeta
akrüül papil
70 x 60 cm
2016



Tulekahju pilvedes 
akrüül papil 
170 x 230 cm 
2016



Rongijuht
akrüül papil
230 x 170 cm
2016





Kujud

Kujud, mida ma olen loonud, on autoportreelised ja valmisid ajal, mil kohtusid minu huvi 
erinevate nikerdatud kujukeste ja sageli superkangelaste seas levinud sünnimüütide vastu.
Kujud on tehtud puust ja hiljem üle värvitud.



värvitud puit
60 x 50 cm
2014

Must ema
värvitud puit
60 x 50 cm 
2014



värvitud puit
60 x 50 cm
2014

Muumipreester
värvitud puit
35 x 15 cm
2014



Dinosaurus 
värvitud puit 
20 x 25 cm 
2014



Ultimate Rebel 
värvitud puit
70 x 30 cm
2014



Autoportree 
värvitud puit, värvipottide äärtest võetud kuivanud värv
50 x 100 cm
2014
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