
portfoolio

moonika kase



ehetest, kehast ja muust

kui kõik on paigas, muutub kandja ehtega 
üheks. pelgalt ehte kehale asetamisega 
saab selle kandja ümbritsevaga suhelda: 
kõneleda, ennast määratleda, tõmmata 
tähelepanu, ajada naerma, tekitada tundeid, 
puudutada, julgustada, saada julgust. 
millist suurt jõudu üks ehe, kasvõi kõige 
pisem ja silmale nähtamatuim, endas kanda 
võib! ja alati ei peagi ehet endale üldse 
külge riputama. seda võib hoida hoopis 
tasku põhjas või soolatopsis.

keha ise on nii vägev vorm ja instrument, 
mis iseenesest inspireerib ehteid looma. 
samas võiks ehe puudutada ka midagi vähem 
maisemat ja tema jõud võiks ulatuda 
kaugemale ja sügavamale. ehe võiks olla 
ühendus keha ja teadvuse vahel. ühendav 
lüli vormi ja sisu vahel. 

mind paeluvad traditsioonilised 

metallikunsti materjalid ja 
klassikalised tehnilised võtted. otsin 
võimalusi, et nende vahenditega anda 
oma loomingule täiesti kaasaegne 
esteetiline väärtus, eelkõige vormikeele 
kaudu. 

usun tõesti, et läbi lihtsa vormi 
on võimalik rääkida ja jutustada 
lugu. anda edasi tunnet. sest vorm 
kommunikatsioonivahendina on kergesti 
tajutav ja mõistetav.
ja siit hakkangi mingisuguses 
umbkaudses, ähmases suunas edasi 
liikuma. 

 



moonika kase

sündinud 12.11.1977
e-mail  moonika.kase@gmail.com

haridus
alates 2012 eesti kunstiakadeemia (eka),   
   ehte- ja sepakunsti eriala,   
   bakalaureus;
2002   eesti diplomaatide kool;
2001   tü õigusinstituut, õigusteadus 
   bakalaureus;

töö
alates 2003 välisministeerium; diplomaat;   
   olen töötanud vm erinevates   
   osakondades ja ev esinduses   
   genfis; 

näitused
2014   „vari”, eka ehte- ja sepakunsti   
   eriala ii kursuse tööde    

   näitus, eka hoovis;

2014  „ferromenaalne”, eka ehte- ja  
  sepakunsti eriala
  valiknäitus aastaist 2004-2014,  
  tallinna linnagaleriis;
2015  „pinnaall”, eka ehte- ja    
  sepakunsti eriala 
  lõputööde näitus jaani seegis.

osalemine meistriklassides
2013  ruudt peters „air”; eka
2015  philip sajet meistriklass, eka

muu erialane tegevus
2014  osalemine roman tavasti    
  nimelisel 2014. a
  stipendiumikonkursil.

 

 



kaev / well

sõrmused / rings
puit, hõbedavalu / wood, silvercast

2012
juhendaja / supervisor piret hirv







vari / shadow

käeehted / arm pieces
puit / wood

2014
juhendaja / supervisor eve margus-villems





vari 2 / shadow 2

sõrmus / ring
mäekristall, valge kuld / rock cristal, white gold

2014
juhendaja / supervisor eve margus-villems



õhk / air

kehaehe / body piece
plastik / plastic

2013
juhendaja / supervisor ruudt peters





kahe kuu vahel / between two moon

kaelaehe / neckpiece
raud, hõbe / iron, silver

2013
juhendaja / supervisor eve margus-villems





3 ehtenõela / 3  fibulas

puit, hõbe / wood, silver
2014





jooned / lines

tombak / tombac
2014

juhendaja / supervisor ulvi haagensen
fotod / photos sven tupits





meestele / for men

manseti- ja reväärinööbid / cufflinks and lapel pins
raud, hõbe / iron, silver

2014
juhendaja/supervisor piret hirv, eve margus-villems





mask 

interpretatsioon / interpretation 
paber, niit / paper, thread

2015
juhendaja / supervisor piia ruber







vaikus / silence

installatsioon / installation
siid, siidipael/ silk,  silk ribbon

2015
juhendaja / supervisor philip sajet





pühak / saint

sõrmused / rings
hõbe, kips / silver, gypsum

2015
juhendaja / supervisor tanel veenre







valatud sõrmused / casted rings 

sõrmused / rings
hõbe / silver

2015
juhendaja / supervisor tanel veenre









foto näituse “pinnaall” avamiselt, 16.05.2015

selle portfoolioga tänan südamest kõiki oma õpetajaid ja meistreid, kelle juhendamise ja abiga enamik 
siinesitatud töödest on valminud. suur aitäh!


