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KUNSTNIKUPOSITSIOON

Kunst on minu jaoks eelkõige kujutlusmaailma kui päris maailma peegeldamine. Igapäevane päriselu on kogu aeg kohal, ümbritseb 
igast otsast ja pitsitab ka. Seetõttu võibki minu loomingus kohata ja tunda unenäolisi kujundeid ning meeleolu. Mis on aga peamiseks 
põhjuseks, miks selline maailm väärib minu silmis rohkem tähelepanu, kui see, milles igapäevaselt viibin, on raskesti sõnastatavad 
abstraktsed kogemused, mida päriselus kas ei saagi või lihtsalt ei oska kogeda. Mul on soov anda nendele kiiresti hääbuvatele 
mälupiltidele ja tunnetele mingisugune vaadeldav kuju. Ent samas minu kujutatu ei ole pelgalt vaid unenägudest võetu. Mind huvitavad 
inimesed, erinevad inimtüübid, nende mõtted ja tunded, nendes valitsev vastuolu iseenda kui ka ümbritseva maailma suhtes. Nii nagu 
unenägudes isendid ning asjad moonduvad, nii meeldib ka minule kujutada inimesi moonutatult, kujundlikult – justkui nad poleks 
päris, kuid samas on.

Graafika meedium annab erinevaid võimalusi mängimiseks. Eriti meeldib mulle mängida ajaga. Teha asju, mille puhul on mõneti 
raske arvata, mil need loodud on. Ka teemad, mis mind huvitavad, on ajatud. Samuti peitub ajatuse soovis tabada unenäolist maailma, 
sealset sümbioosi päris ja mittepäris asjadest ning ajast. Siit ka põhjus, miks minu tööd on tehtud just nendes tehnikates. Oma senises 
loomingus olen kõige rohkem teinud oforti, akvatintat ning fotosöövitust. Mulle meeldib nende puhul võimalus mängida realistliku 
kujutise ehk fotoga kui ka mitterealistliku ehk käega loodud mõneti abstraheeritud kujutisega. Nii on ka unenägudes – miski on 
koheselt äratuntav, ent miski mitte, jäädes lihtsalt abstraktseks muljeks. Ka puitu kasutan mitmel põhjusel. Puit annab võimaluse 
graafilisel joonel liikuda tõmmisest välja, liikuda mööda objekti, minna ruumiliseks. Samuti tekitab puit sarnasusassotsiatsioone 
kujutlusmaailmaga. 

Väga paljud otsused minu loomingus saavad tehtud intuitiivselt. Kindlat vastust küsimusele, miks mõned asjad on tehtud just nii, 
lihtsalt ei ole. Ent vorm on minu jaoks sama tähtis kui idee. Kuna minu looming sisaldab väga palju kirjeldamatut ning teadvustamatut, 
midagi, mis on abstraktselt esile kerkinud, siis vorm ongi see, mis idee kõrval üritab taas luua muljet, anda sellele kuju.



Objekt. Autoritehnika
16 x 22 x 4 cm
2014

MINA

Ise, iseeneslik, isekeskne, isepäine, isemeelitsev, isesugune, iseseisev, 
iseteadlik, isevaldne, iseärak. Tegemist on minakeskse inimese väikest 
kappaltarit meenutava minakeskse objektiga.









Kunstnikuraamat
8 x 22 x 6 cm
2014

NOCTU

„Noctu“ on raamat, mis sisaldab viit graafilist lehte. Tõmmised, 
mis esmapilgul ei paista omavahel seotud olevat, kujutavad 
öösiti unenägudes ilmunud stseene, mis oma korduvuse tõttu on 
justkui kummitused – ei unune ega kao, vaid hoopiski kinnistuvad 
sümboleiks.













Kunstnikuraamat
6 x 7 x 4 cm
2014

MINIATUUR I

„Miniatuur I“ on pisike raamat, mis sisaldab pisikesi pilte ning 
pisikest lugu mõõtmatust pimedusest.











Objekt. Autoritehnika
17 x 25 x 3 cm
2015

KAMORKA

Kamorka on väike pime ruum inimese teadvuses.



Objekt. Autoritehnika
18 x 17 x 4 cm
2015

ISEMEELNE ISEND

Inimese näoga koer on iseend vangistanud, kuid endale truu isend. 
Pole ju võimalik enda eest põgeneda – iga isend ongi iseendale 
kõiksus, iseendas kinniistuja. Inimene on vastuoluline, iseendas 
elutsev parasiit koos oma kinnismõtete ja tunnetega. Inimene, nagu 
ütleb rumeenia filosoof  E. M. Cioran, kellel on, kõigest, mis ta on 
ette võtnud, et ennast iseendast terveks ravida, kujunenud hoopis 
kummaline haigus: kogu tema „kultuur“ pole muud kui püüelda 
leida arstirohtu ravimatule – ja igatsetud – haigusele.







KAHEL JALAL KÕNDIVAD KANNATUSED

Inimene on häda ja õnnetuse fenomen. Märter. Masohhist. Tegemist 
on jätkuva seeriaga, milles on kujutatud nelja inimtüüpi – innukat 
halisejat, välimusega rahulolematut, minakeskset isemeelitsejat ning 
üksinduse üle mossitajat. 
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