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Kunstnikupositsioon

  Olen terve elu pidanud end analüütiliseks ja süstematiseeritud inimeseks, kellele meeldib 
vaadelda ja mõelda enda ümber toimuva üle ning samal ajal ka otsida sealt loomingulisust ja 
veidrusi, teisisõnu leida süsteeme ja proovida kompida, painutada ja siduda selles esinevaid 
reegleid ja toimivaid struktuure. Sellest tulenevalt keskenduvad ka mu teosed põhiliselt 
inimloomuse ja meie ühiskonnas toimuva kaardistamisele. Mulle meeldib luua integreeruva 
kontseptsiooniga töid, kus inimene saab kõrvutada enda ideid ja kogemusi teoses esitatud info ja 
materjaliga.
 Kuna minu EKAs veedetud aeg on jooksnud paralleelselt kultuuriklubi ja baariga, mille koos 
sõpradega 2014. aastal vanalinnas avasime, olen olnud kooli kõrvalt väga tihedas kokkupuutes 
teenindussektoriga. Seetõttu olen tööalaselt pidevas suhtluses inimestega – sellest laias laastus 
pool baarmenina ja pool teenindajana restoranis. Võib-olla just seetõttu on ka minu viimase 
paari aasta jooksul tehtud töödel ühine nimetaja suhtluse teema näol. Katsetan ja uurin eri 
suhtlemisviise, kas siis viies läbi küsitlusi, sidudes kokku inimsuhtlust masinatega või andes 
sõnadele ja emotsioonidele teistsuguseid kujundeid. 
 Lisaks kõigele eelmainitule on mu loomingus alati ka oluline roll mänglevusel. Olen suur 
mängude huviline ja pean neist väga lugu, olgu see siis ajaveetmise, õppimise või kunstiteose 
väljamõtlemise eesmärgil. Arvan, et just mängulisuse aspekt ajendab mind leidma elus ja 
sealsetes süsteemides põnevaid, uudseid ja miks ka mitte vastuolulisi punkte, andmaks värvi enda 
ja tänu mu kunstiteostele loodetavasti ka teiste inimeste ellu.
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"mod3rn t4lk"

Fotoseeria. 
Juhendajad: Liina Siib, Eve Kask, Oliver Laas.
Valmimise aeg 2017 kevad.
Fotograaf Arvid Pirn.

 "mod3rn t4lk" keskendub inimsuhtluse evolutsioonile ja selle hiljutisele drastilisele muutusele. 
Kuna nutitelefoniga on enamus sõpru ja tuttavaid paari sõrmeliigutuse kaugusel, on aina 
mugavam suhelda läbi telefoniekraani, kuid on see suhtlus siiski "päris"? Kadumas on lihtsad 
emotsioonid ja väärtused, mis sotsialiseerumisega kaasas käivad, mis on asendunud emotikonide, 
koodide ja pikslitega. Läbi argieluste stseenide püüan analüüsida tänapäevase suhtluse olemust, 
selle tagamaid ja mõju inimestele.

























"Dialoog Mustas ja Valges"

Performance. 
Juhendaja: Roi Vaara.
Dokumenteeritud fotodel ja videoformaadis, video pikkus on 13 min ja 33 sekundit.
Valmimise aeg 2017 kevad. 
Fotograaf Endel Apsalon. 
   
"Dialoog Mustas ja Valges" on paaristöös valminud performance, kus kasutasime 
värvisümbolistikat, et edasi anda tundeid ja emotsioone.
 Tegemist on diskussiooniga, kus osalevad vastavalt must ja valge pool/värvus. Mõlemad 
osapooled üritavad oma "argumente" esile tõsta, kattes jalgealust pinda endale määratud värviga. 
Teose arenedes värvid aga segunevad, kuni lõpuks mattub kõik ühtlasesse halli, kujutades seega 
vaidluse laabumist ja mõtete sidumisprotsessi.









 
 
 
"Suhtlus masinaga"

Puulõige, mõõtmed 297 × 420mm.
Juhendaja: Liina Siib.
Valmimise aeg 2017 kevad. 
 
  Teos keskendub aina kasvavale masinate osalusele ja kaalule inimeste keskel ja nende iga- 
päevaelus. 
 Astusin suhtlusse masinaga nimega "Cleverbot", kellele esitasin eksistentsiaal- 
seid küsimusi, mis ennastki huvitavad. Tulemus oli minu jaoks üllatav, sest masin vastas 
väga diplomaatiliselt ja ümaralt, hoides vestlust elavana, kuni lõpuks siiski takerdus veidra 
vastuse peale, mis tähistas minu jaoks selle lühikese arutelu lõppu. 
 Saadud teksti otsustasin kanda puuplaadile kahel eri viisil, masina jutt läbi CNC-lõikur-
masina ja enda tekst käsitsi plaati lõigatuna. Niiviisi tekkis teosele kaks eri mõõdet ja poolt, 
mis läbi vestluse kokku said seotud.









"Mis on error/läbikukkumine?"
 
Küsitlus, väljundiks mobiiltelefon.
Juhendaja: Francisco M. Sanchez
Valmimise aeg 2016 sügis. 

 
  Teos keskendus erroritele ja läbikukkumisele, millele lähenesin avaliku küsitluse vormis, 
kus panin linnaruumi ja sotsiaalmeediasse plakatid küsimusega:"Mis on error ja/või 
läbikukkumine Sinu jaoks?", millele sai vastata SMS´i teel telefonile.
Vastuseid kogunes näituse jooksul 25 tükki, mida sai lugeda kohapeal telefonist.













"Mis on headus?"

Kirjalike vastustega küsitlus.
Juhendaja: Liina Siib.
Valmimise aeg 2016 suvi.

  Teose raames, otsustasin küsida Viljandis kohalike käest, mida nad arvavad headusest ja kas 
nad peavad ennast headeks inimesteks. Valisin seega teemaks küsitluse vormi, kus tegin käsitsi 
küsimustikud, kus tuli vastata kolmele eri punktile. Lähenesin inimestele otse tänaval ja leian, et 
läbi säärase inimliku tutvuse, olid inimesed ka aldimad võtmaks hetke, et oma mõtteid paberile 
kirja panna.Teema tundus intrigeeriv, sest küsimused ise on oma natuurilt väga lihtsad, kuid 
samas ka sellised, millele otsest vastust leida on keeruline ja oli ka neid, kes ei soovinud seetõttu 
küsimustele vastata. 













"Toru nr. 3"

Installatsioon, fotodokumentatsioon.
Juhendajad: Hedi Jaansoo, Pire Sova.
Valmimise aeg 2016 suvi.

  Teos puudutab rõivatööstust, selle hämaraid tagamaid ja riieteringlust üleüldiselt. Tavaline 
ostleja tõenäoliselt ei mõtle, kes ja kus antud riide-eseme valmistas ja kui palju erinevad selle 
valmistamiskulud ja müügihind. Veel omaette mõõtme lisab kasutatud riiete ostmine, kust sain ka 
algse impulsi see töö teha. 
 Pikast torust voolab välja hunnikutes riideid, mis seejärel kokku pakitakse ja nagu tööstusliinil 
poelettidele suunatakse. Installatsioonis kasutatud rõivad on kõik second-hand poest ostetud.





"Juuretis"

Fotogravüür, mõõtmed 100x100mm.
Juhendaja: David Strohdal.
Valmimise aeg 2016 kevad.
 
  Teos kujutab mind värvimas Kultuuriklubi Kelm baarileti kohal olevat lage. Eeskätt oli  
kujutatud projekt ja selle läbiviimine põnev, kuid veel põnevam oli näha pildi valmimist 
fotogravüüri tehnikas, mis kestis läbi kahe päeva ja oli hea võrdluspunkt tavalisele fotole.





"Rahu nimel"

Foto & offset-litograafia (297 × 420)
Juhendaja: Albatross Printmaking.
Valmimise aasta 2015. 
 
  Sain algselt teoseks inspiratsiooni vestlusest kursusekaaslasega, kellega rääkisime tulest ja selle 
mõjust sõnumina, mis on asetatud linnaruumi. Otsustasin siduda kaks vastandlikku kujundit, tule 
oma hävitava omadusega ja rahu sümboli, mis kokkupanduna kujutab rahu nimel sõdimist. Tegin 
sellest sümbioosist pilti, mille kandsin omakorda offset-litograafia tehnikaga paberile, kuhu lisasin 
ka illustreeriva küsimuse: "Is it really PEACE, that we´re fighting for?”. Teos seab küsimuse alla rahu 
ja sõja seotuse ja selle tänapäevase praktiseerimise.






