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Minimalism, funktsionaalsus ja tehniline 
perfektsus - need on kolm olulist märksõna, 
millel peaks minu looming püsima. Mind 
köidab bütsantslik lopsakus ja juugendlik 
natuur, kuid seni olen valdavalt olnud vai-
mustuses sellest, kuidas saab minimaalse-
ga anda edasi maksimaalne.

Tehes mõttelist tööd, puhastan vormi kõrval-
istest teguritest, kuni alles jääb puhas kan-
dev idee. Kunstiteoses ei tohi olla seda, mis 
selle teemaga konteksti ei sobi – nii jõuan 
vormikeeles täiuseni.  Ma hindan ka neid, 
kes suudavad vastupidist – luua rohkust ja 
küllust täis teoseid erinevatest detailidest, 
mis ometigi sobivad kokku. Ekslikult võib 
seda pidada suvaliseks kuhjamiseks, kuid 
kunstis ei saa olla juhuseid. Teos, mis näeb 
välja juhuslik, kuid ikkagi kõnetab on kun-
stiks nimetamist väärt. Antud ajahetkes on 
minu looming küll sellele vastanduv, kuigi 
naudin mõlemat vormikeelt. Vormilise täius 
tekib siis, kui saab öelda “vot nüüd on just 
paras” ning selleni võib jõuda kas ühe sõna 
või saja lausega.

Ehe on minu jaoks ka väikesemõõduline 
kunst, selleks et pääseda mõjule peab 
temas olema midagi erilist, ta peab sära-
ma. Kuid ehe ei tohi oma säras varju jätta 
selle kandjat. Selle pärast pean oluliseks 
ehte kantavust, ja ma ei pea silmas lihtsalt 
tehnilist lahendust, vaid ka seda, kuidas 
see suhestub inimese kehaga. Kuigi osad 
minu tööd on kohati teravate, vahest isegi 
habraste äärtega, on nad siiski kantavad. 
Ma harva loon “vorme omaette”, mida ei saa 
kanda, kuid mis aitavad mul edastada ideed. 
Ma loon oma ehteid esteetiliselt tasakaal-

ustatuna – nad on tavapäraste ehetega 
võrreltes mõõtmetelt suhteliselt suured, 
kuid siiski rafineeritud. Püüdes vältida trad-
itsionaalsust, ulatuvad minu ideede juured 
ikkagi sellesse, mida vältida püüan.
Minu materjali valik tuleneb vajadusest luua 
kestvaid väärtusi. hõbe, kuld, vääriskivid, 
email – need on materjalid, mis säilitavad 
aja möödudes oma sära ja värskuse. See 
on tingitud ka eelpool mainitust väitest, et 
ehted on mõõdult väikesed, ning et pääse-
da mõjule, peavad nad sisaldama midagi 
erilist. Ehe on väärtuslik selle pärast, et nii 
väikesesse objekti on kontsentreeritud nii 
palju.

Minu jaoks on ideaalne ehtekunstnik see, 
kes ühendab klassikute käekirja koos tu-
geva tehnilise perfektsusega ja toob selle 
tunde tänapäeva. 

Ma ei näe vaimusilmas, et kõik peksaksid 
maha klassitsismi, romantismi, barokki, art 
deco’d ega ka juugendit, küll aga pean olu-
liseks nende tundmist.

Kunstniku 
positsioon

Krokii
Paber, süsi
Juhendaja: Ülle Marks
2013



Kaev
Sõrmus

Hõbe, paber
Juhendaja: Piret Hirv

2012

Ehted meestele
Sõrmused
Lipsunõel
Manseti nööbid
Hõbe
Juhendajad: Eve-Margus 
Villems ja Piret Hirv
2014



Leht I
Pross

Hõbe, kuld, nefriit
2013

Leht II
Pross
Hõbe, nefriit
2013



Link
Kaelaehe - medaljon
Hõbe, kuld, tsirkoon
2014

Seif
Kaelaehe - medaljon
Hõbe, kuld, tsirkoon
2014



Kett II
Kaelaehe
Teras
Juhendaja: Eve-Margus 
Villems
2014

Kett I
Kaelaehe

Teras
Juhendaja: Eve-Margus 

Villems
2014



Tuli
Pross
Hõbe

Juhendaja: Piret Hirv
2013

Varjud
Prossid
Hõbe
Juhendaja: Eve-Margus 
Villems
2014



Kass hiirtega
Hõbe, niello

Juhendaja: Adolfas Šaulis
2015
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