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07.11.1991, Põlva

haridus:
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näitused:
2015 — 

2014 In graafika festival “PÕHJALA JÄLJED / MUGAVUSTSOON”/ Pärnu 

2013 “MUSTER 3” VonKrahl / Tallinn 

2013 In graafika festival “Printmaking” / Pärnu 

2013 “Märkmeid kohalikest valimistest” / Tallinn



Positsioon

Tegelen valdavalt linoollõike ja siiditrükiga, mille abil loon ja kasutan levinud kujundeid mõningase aktsendi või 

omapoolse lisaga, mis annab teosele uue tähenduse; avab selle teise külje alt. Mind suunab soov näha maailma 

selgemini, näha põhjuseid-tagajärgi; luua mõistmist ja ise mõista. 

Teemaderingiks on minu nägemus maailmast, kommenteerin seda, püüan olla võimalikult päevakajaline. Teemad 

on laiad, annan edasi oma väärtushinnanguid, eetilisi ja esteetilisi arusaamu. 
Mõtte edastan sageli mõne üldlevinuma kujundi toel, lisan viitena teksti või panen kujundi teisse rakurssi.

Mind huvitab argielus nähtu muutmine piltilikeks metafoorideks, kanda neisse teine tähendus, sisse puhuda uus 
hingamine; näidata, kui mitu elu võib üks märk elada.

Esmalt tuleb alati idee, mille sütitab juba olemasolev. Lasen ta läbi oma „hakklihamasinast“, luues võimalikult 
selgesti ja üks-ühele loetavaid lugusid. Ma ei mängi vaatajaga; koputan talle õlale ja ütlen, mida näen.

Eesmärk on juhtida tähelepanu minuga igapäevaselt kaasaskäivatele tõsiasjadele – mis algul tunduvad lihtsad 
(sest nad ka on seda), kuid ometi kipuvad nad igapäevases kiires praktikas ununema.  Näen vahel inimesi neile 
otsa komistamas ja möönmas, et sarnaseid asju keegi neile tihemini meelde tuletamas.

Kunstis pean oluliseks luua uusi abistavaid kujundeid, mis annaksid inimestele lihtsalt kätte mõtteainet ja lasta 
seda neil ise hiljem edasi pusida. Nagu pusle, kust võtta detail ja uurida, kuidas see ka mujale sobib. Luua pidep-

unkte või ankruid, vahepeatuseid tänapäeva tormises maailmas, aidata näha seaduspärasusi. Näidata maailma 
läbi lihtsa pildikeele – tänavu suurenevate andmelaviinide seas luua pidepunkte ja sildu.

Oma teostes märkan palju laene.  Paljud ideed tekivad juhuslike jalutuskäikude ajal, mil jäävad silma mõned de-

tailid, mida näen igapäevaselt ning aeg-ajalt peas toimuva sähvatuse tulemusena haagin sinna külge uue tähen-

duse. Sel juhul on vaataja juba pooleldi teosega tuttav;  vahel harva on vaja natukene kõrvalt kaasa aidata, kuid 
kuna jään kontseptsioonides küllaltki üheselt mõistetavaks, nõuab abistamine vähest pingutust. Esitan sageli 

mõne lihtsa küsimuse, kuid vastama peab iga vaataja ise. 



Priit Kirotar (s. 1991) on Eesti Kunstiakadeemia tudeng, kes on sündinud Põlvas, kuid elab hetkel 

õpingute raames Tallinnas. 
 

Enamasti valmivad tema tööd kas linoollõigetena või siiditrüki tehnikas. Talle meeldib avaldada oma 
arusaamu ning argiseid teemasid lihtsasti vastuvõetavas pildikeeles, liites mõni teada-tuntud ku-

jund, täpsemaks mõistmiseks on lisatud pisike vihje. 
 

Hetkel on tal pooleli viimane semester graafika osakonna tudengina, mille kavatseb see õppeaasta 
lõpetada.

Elulugu



“Ilmastik”

seeria, siiditrükk

84 x 59 cm 

2015

Ühel õhtul televiisorit vaadates käis uudistest läbi lugu sisserändavatest rahvastest ning sellega kaasaskäiv-

ast küsimusest meie rahva sallivuse kohta. Hea tava kohaselt järgnes meteoroloogidepoolne ilmaennustus.
 

Nägin võimalust kirjeldada Maarjamaal valitsevaid tundehoovuseid rahvale tuntud ilmakaardi joonise abil. 
Mõõtmised on saadud minu peast, kogemustest ning erinevaid internetikommentaariumeid lugedes.





“Suplus”

installatsioon, tõmmised, akvaarium

2015

Ostsin möödunud talvel Sikupilli Prismast sooja talvemütsi. Lunastasin ta kaheksa euro eest. 
Ta meeldis mulle ning nädala jooksul, mis mul teda kanda õnnestus, sai ta ka teiste heakskiitvaid märkusi. Talvisel 
vaheajal kodukandis ratta sõites ning silda ületades sööstis mulle vastu suur furgoon, millest tekitatud tuulepuhang 
lõi mütsi pauhti! peast ning ilus kudum viskus jõkke. Tulenevalt minu ja 
mütsi tugevast sidemest näis ainukese mõistliku teona talle järele ujuda.

Paari päeva pärast rebis pesumasina tsentrifuug minu kallikssaanud mütsi vormituks. Suurest vihast tema truuduse-

tusest otsustasin ta uputada.





“Must-valge”

installatsioon, akvatinta 

2014

Töö põhineb levinud ütlusel, et elu on must ja valge; otsused, mida langetame, on kas õiged või valed. 
  

Teos koosneb 20 paariti ühendatud tõmmisest, mis ühelt poolt vaadatuna näitavad valge muutumist mustaks ning  
teisele poole astudes tabab vaatajat vastupidine vaade – mustast valgeks. 

 

Autor juhib sellega tähelepanu mõistmisele, et erinevad sündmused me elus toimuvad sageli meile mõistetamatutel  
põhjustel ja kutsub inimesi füüsiliselt oma asukohta muutma ning nägema, kuidas on pilt teisest mättast vaadatuna.





“Peegel”

segatehnika, kartong 

2015

Tallinna Ühistransporti paigutatud sildid küsivad igalt sõitjalt, kas neil on pilet ostetud. Seda küsides on inimene pandud olu-

korda, kus tal tuleb vaadata näilisesse peeglisse ning tunda ära seal oma südametunnistus.

Mind paneb antud teemaline sisekaemus mõtisklema tema asjakohasuse/asjakohalisuse osas. Leian, et kestval kümnendil 
on palju põletavamaid küsimusi, mille puhul tuleks enda sisse vaadata ning selle juures ausaks jääda hoolimata teiste  
hukkamõistust.





“Selfie”

linoollõige 

48 x 63 cm 

2014

Kolm tõmmist jäljendavad epitaafe, mis üldjuhul märgivad mõne ajalooliselt tähtsa isiku seost vastava hoone või  
asukohaga. 

 

Mõtlemapanevate  tekstidena on töödel kirjas, vastavalt tõmmisele, ’’siin mölutas’’, ’’siin lösutas’’ või ’’siin vedeles tudeng 
Priit Kirotar’’. Tänapäeva vohavale selfie-ajastu kommentaarina olev sari esitab küsimuse inimeste väärtushinnangute 
kohta. Mida peetakse oluliseks, mis muudab sündmused meie jaoks tähtsaks?







“Romulus ja Remus”

siiditrükk 

59 x 84 cm 

2015

Lugu Romulusest ja Remusest. Emahunt päästab nad vees ulpivast korvist ning seeläbi kindlast surmast. Suureks saades 
saavad neist tulevase Rooma asutajad, kuid lahkhelist tekkinud kakluses sureb üks vendadest. Näen selles loos sarnasusi 
pealinnas toimuvaga ning ka üldiselt ajaloo kordumise paratamatust. 

Pidevad rebimised ning vaidlused juhipositsiooni eest tekitavad minus ahastust. Ometi peaksime olema rahvana väljas üh-

iste eesmärkide nimel. Peas jääb kajama küsiv mõistatus-mõttetera:,, Mida me ajaloost õpime? Seda, et me ei õpi ajaloost.’’





“Concrete poetry”

linoollõige 

42 x 59 cm 

2013

Töö kujutab lühikest vemmalvärssi, mis on laotud tinatähtedest ning trükimasina kujutist, mis on lõigatud linooli.  
Teos on valminud protestimärgiks konkreetse luule vastu, mille kasutust meediumina näen sageli labaselt läbiviiduna. 





“Mälestustahvel”

installatsioon 

31 x 27 cm 

2015

Linnas ringi liikudes näen sageli majade fassaadidele paigutatud mälestustahvleid. Nad annavad  
meile teada antud hoone või paiga seosest mõne suurkuju või arvamusliidriga. Sageli on kujutatud isi-
kud andnud olulise panuse kultuuri või üldise heaolu arenguks – nende teod on olnud keskmisest  

kaalukamad.

Tänapäeva vohavas selfie-kultuuris on üha raskem eristada määrkimisväärset argisest, sest iga 
sammu, pisemat mõttevälgatust ja toidulauavalikut jäädvustatakse ning levitatakse ajalukku mineva 
tippsündmusena. Veel elavana, olles lõpetamas kõrgkooli, püstitasin oma isikliku epitaafi, otsides piiri 
olulise ning tühise vahel.


