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MINUST 

Olen otsija, kes aeg-ajalt ka leiab. Olen kolme poja ema, abikaasa, opetaja ja kunstnik. Armastan vaadelda inimesi,  kuulata nende 
arvamusi ja naerda koos nendega. 

Olen lopetanud Tartu Ülikooli ja töötanud aastaid koolis, armastan lapsi - neist eriti teismelisi. Rühmanud mitmete projektidega 
erinevates ettevotetes. Elanud pea terve elu Tartus ja kontvoorana viimased kolm aastat Tallinnas.

Nii kaua kui ma ennast mäletan, olen alati koike katsuda soovinud - sormedega puudutada, peopesaga üle libistada. Kätt aialippe mööda 
lohistanud, näppinud kummitihendit leti ääres voi konnakulleseid sormedevahelt läbi voolata lasknud. Erinevate materjalidega 
kokku puutumine on "minu asi". See tung on päriselt teadvustamata olnud kogu aeg minu sees. Toenäoliselt see sisemine miski toigi mind 
ehtekunsti juurde.

Akadeemias olen saanud täielikult pühenduda ehtele ja kunstile laiemalt. Olen leidnud erinevaid meetodeid ja viise loomiseks. 
Katsunud mitmesuguseid materjale, allutanud neid oma tahtmisele voi vastupidi. Suudan nüüd kunsti vaadata seesolija pilgu läbi - 
see meeldib mulle. Praktilise maailma korvale on asetunud abstraktne, vorme ja tähendusi täis kujundlik ilm, milles osalemine on 
justkui privileeg. 
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LOOMINGULINE CV 

Kairi  Sirendi
Tihase tn 4a-5 , Tallinn
Tel: 51 91 44 64
E-mail: kairi@sirendi.ee
Koduleht: www.sirendi.ee

HARIDUSKÄIK
2014–       Eesti Kunstakadeemia, ehtekunst 
1998–2002 Tartu Ülikool, klassiopetaja ja kunstiopetaja 

AUHINNAD
         2017 Eesti Disainerite Liidu ja Kultuuriministeeriumi konkurss „Sellist     kinki ma tahaksin”, II koht

2016 AMBERIF DESIGN AWARD,       Fair catalogue publication

NÄITUSED
2017       Eesti ehtedisain Pariisi disaininädalal, Pariis, Prantsusmaa 
2017       Eesti „Sellist kinki ma tahaksin",  Välisministeerium ja Solaris Keskus, Tallinn, Eesti 
2016       VALU VORMID ehk P.I.T.A. Estonia pst 7, Tallinn, Eesti
2016       Kafedra, Narva, Eesti
2016       PORGU / HELL, Patarei vangla garaažigalerii, Tallinn, Eesti 
2015       Tunne oma keha, Estonia pst 7, Tallinn, Eesti

TÖÖD KOGUDES
Eesti Kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti eriala üliopilastööde Fond
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KARP, FILIGRAAN



SORMUSEPUUR~



FILIGRAAN Sormus,  ~
   m: 55x65x22mm, 2015

, kivi



PESA, PUSA, VOSA~



Kamm, linnupesa, puitPESA m: 118x90x110mm, 2015



 PUSA Juuksehari, roosiokkad, pähklipuu, vask  m: 65x40x65mm, 2015



VOSA~ Peavoru, roosiokkad, uushobe  ~ ~ m: 150x140x8mm, 2015



KAMM



KAMM Kamm,      m: 180x160x30mm, ÜF, 2015  



AEG Kamm, pähklipuu, juuksekarvad,      m: 110x30x3mm, 2015



PUNKT, NÖÖP



alguses on PUNKT



ja võibolla ka natuke teistsugune PUNKT



nende kahe PUNKTI koosmõjul 
võib tekkida omakorda üks isemoodi PUNKT



mille üle on vaja sügavamalt järele mõelda, 
et kas tekkinud PUNKT on nüüd maailma naba



või hoopistükkis maailmalõpp



igal juhul ei tohiks tekkida olukorda, 
milles seistakse nullPUNKTIS 



et sellist surnud PUNKTI vältida, 
tuleks PUNKT-PUNKTI haaval jõuda välja



pöördePUNKTI



selleks hetkeks võivad emotsioonid olla jõudnud juba 
hariPUNKTI



kuid lõpp-PUNKT on siiski juba käega katsutav



PUNKT Sormus,      , kivi m: 43x43x33mm, 2015  



TEISTSUGUNE PUNKT Prossid,      , teras m: 50x50x10mm, 2015  



ISEMOODI PUNKT Sormus,      , merevaik m: 25x23x10mm, 2015  



MAAILMA NABA Pross-lelu,      , vask, messing, magnet m: 40x40x40mm, 2015



MAAILMALOPP Pross,      , sarv, luu m: 80x60x25mm, 2015



NULLPUNKT Pross,      , ahhaat m:80x20x20mm, ÜF, 2015 



PUNKT-PUNKTI HAAVAL Pross, obsidiaan, kumm m: 30x20x15mm, ÜF, 2015 



HARIPUNKT Pross,      , klaas, sünteetiline kiud   m: 60x10x10mm, 2015



LOPP-PUNKT~ Käevoru,         m: 65x65x12mm, 2015



PORGU~



RISTIKEE Kaelaehe, söestatud paju, kumm, teras   m: 450x450x40mm, 2016



SAKRAALSED ESEMED Anum ja raamat, söestatud puit ja raamat  m: 120x60x60mm, 120x120x6mm, ÜF, 2016



SEERIAEHE



VAIKUS Korvarongad, puuseen,        m: 50x50x5mm, 2016 



DIGITAALNE INTIIMSUS



DIGITAALNE INTIIMSUS Sormused, 3D prinditud kumm,        



MAISTE LOBUDE AED



m: 190x180x27mm, 2017
MAISTE LOBUDE AED Kaelaehe, vineer, tinakuulid, vask, betoon, teras  



                  m: 50x50x20mm, 2017
ONLY ONE CHANCE Prossid, alumiinium,   



                  m: 50x50x20mm, 2017
ONLY ONE CHANCE Prossid, alumiinium,   



Fini�


