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HAriDUS

2013- ...       Eesti Kunstiakadeemia, ehte-ja sepakunsti eriala, BA 
2008-2011 tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasium, kunstiharu

NÄitUSED

2015 „Jaht”, telliskivi veetorn, tallinn
2015 „Õhurõhk”, Disaini-ja arhitektuurigalerii, tallinn
2016 „Kafedra”, Narva kunstiresidentuur



PoSitSiooN
 Avaldasin kolm aastat tagasi soovi, et ehte ja sepakunsti kateedrit 
mõnda aega oma ruumiks pidada.
Nüüd on kolm aastat läbi saanud.
 Viimane hommik.
Järgneva kuue tunni jooksul peab andma sisse selle teose.
Seda teksti veel ei ole,
nagu ka siin kajastatud töid arvatavasti ei oleks, kui poleks
olnud nende lõpptähtaegu.
tööde õigeaegne esitamine, soovitud ajaks „ära tegemine”.
27. mai 2016 16:00
Võib-olla mõtleks kauem, täpsemalt. Äkki seediks veidi rohkem? 
Äkki ei teekski materiaalseid objekte?
Kuid praegu on olnud tähtajad ja on tehtud.
Aastaid tagasi võisin lihtsalt töökojas istuda ja järjest teha objekte, 
puhtalt enese sisemise põlemise pealt.
See periood sai otsa.



 Nüüd on mingit põhjust tarvis, et teha, enese või kellegi teise otsene 
soov, vajadus? tähtaeg? 
Mõnikord käin pildistamas, küll liialt harva, sest olen laiskloom ja ei 
viitsi kaamerat tihtipeale kaasas kanda. 
See kulgev vaatlemine on hea keskendumisrežiim, kus lülitad ennast 
silmade peale ümber. Astud kõrvalseisja kohale. Möödud.
Kindlasti pean ennast pigem jalutajaks ja vaatlejaks, kui kunstnikuks või
sepaks.
teatav uudishimu erinevate ruumide vastu ja elu paratamatus, et kuskil 
ruumis peab eksisteerima. Vaatluspraktika. Puhkus.
________________________________________________________________

                                                                                                 Aitäh.



PArK

juhendaja:
Margot Kask

fotod

2014











NUGA

Sünnipäevaks.  
Enne Arrakut 
 
teras + pähklipuu

2014 







MUGAVUS PAGUlANE
koostöös Artur leetega

juhendajad: 
rait Siska + Nils Hint

päästevestid lennukitest           
+ kaablisidemed 
+ valgusti

2015









lÄHiS trooPiliSED
MUStiKAD

juhendaja: 
Heigo Jelle

kavandid

2015
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NoBlESSNEri ProJEKt

juhendajad: 
rait Siska + Nils Hint

kavandid

2016









tool

juhendaja:
Nils Hint

terasplekk + tross

2014









KEEP oBJEKt 

juhendajad:
Eve Margus-Villems
+ Piret Hirv

veekindel / hingav membraankangas 
+ fliis
+ nahk

2015

 

 

 











KUlGEMiSED ...

fotod

2013-2016


















