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Enam kui saja-aastane Eesti Kunstiakadeemia on Tallinna ainus kunstikõrgkool. 
Meie uus, 2018. aastal avatud õppehoone paikneb 1920. aastate peaaegu 
ekspressionistlikus Rauaniidi trikotaaživabrikus, mille oleme laiendanud ja 
ümber ehitanud nüüdisaegseks kunstikooliks. Ent ka kooli asukoht linnas on 
eriline – just siia on kandunud uue elu keskpunkt. Asume sada meetrit põhja 
pool UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvast keskaegsest Tallinna vana-
linnast, juhatades sisse kunagise kalurite eeslinna Kalamaja. Läbisegi vanades 
ja uutes majades keeb nüüd nii hipsterite kui ka boheemide elu ja koha on 
leidnud uue põlvkonna kultuuriinstitutsioonid (Telliskivi Loomelinnak, Kultuurika-
tel, Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum jt.)

Kunstikoolide seas oleme suur, sest meil saab õppida lisaks kunstile ja 
disainile ka arhitektuuri ning kunsti uurimist. Õppekavade ring ulatub uusmee-
diast urbanistikani, moest interaktsioonidisainini – digimaailm on kõrvuti käsi-
tööoskustega. Peamine õppekeel on eesti, kuid kaheksa õppekava on inglise 
ja üks vene keeles. EKAs õpib koos välisüliõpilasi üle kogu maailma. Suur on 
ka nende üliõpilaste osakaal, kes sooritavad osa õppest rahvusvaheliselt. See 
võib tähendada Erasmuse vahendusel semestri või kahe sooritamist välismaal, 
aga veelgi tihedamalt lühiajalisi kursusi KUNO- või CIRRUS-võrgustiku raames 
mõnes Põhjamaade või Baltikumi kunstikoolis. EKA eri teaduskondade avatud 
loengute seeriad toovad Tallinna meie kaasaegse kunsti ja arhitektuuri põne-
vaid tegijaid ning meelitavad kuulajaid ka teistest Tallinna kõrgkoolidest.

Otsiva vaimu ja huvitavate mõtetega isikupärased anded, Teie jaoks on EKA.

Mart Kalm 
Rektor

REKTORI 
TERVITUS
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Eesti Kunstiakadeemias on neli teaduskonda:  
arhitektuur, disain, vabad kunstid ja kunstikultuur
EKAs saab õppida ligi 30 unikaalsel erialal ning pal-
judel neist on Eestis võimalik omandada kõrgharidus 
vaid siin. Elukestva õppe võimalusi erinevate kursuste 
näol pakub Avatud Akadeemia.

Eesti Kunstiakadeemias õpib pea 1200 tudengit. 
Suure erialavaliku juures suudab akadeemia pakkuda 
individuaalset õppevormi, kus peetakse oluliseks 
õppejõudude isiklikku juhendamist kogu õppetöö 
vältel. Osakonnad on omaette tugevad organismid, aga 
samas võimaldavad omavahelist lõimumist ja interdist-
siplinaarsust.

Õppejõududeks ja juhendajateks on oma ala 
eksperdid – rahvusvaheliselt tunnustatud kunstnikud, 
arhitektid, disainerid, teadlased. Regulaarselt kutsu-
takse erinevatelt erialadelt õpetama ka külalislektoreid 
partnerülikoolidest Eestist ja välismaalt.

EKAsse on oodatud õppima motiveeritud inime-
sed, kes on visuaalselt ja sotsiaalselt tundlikud ning 
soovivad arendada oma potentsiaali, mõtlemisvõimet 
ja tegevusvõimalusi loova inimesena. Õppekavad on 
üles ehitatud nii, et areneks üliõpilaste analüüsivõime, 
kriitiline mõtlemine ja algatusvõime.

Suhted laia maailmaga
EKA üliõpilastel on võimalik erinevate rahvusvaheliste 
programmide raames minna välismaale õppima või 
praktikale ja avardada oma erialast maailmapilti läbi 
erinevate rahvusvaheliste programmide nii õppima kui 
ka praktikale. Ligi 30% tudengkonnast kasutab seda 
võimalust kunsti-, disaini-, või arhitektuuriülikoolides 
üle maailma.

Eesti Kunstiakadeemia pöörab suurt tähelepanu 
kontaktidele kogukonna ja professionaalse maail-
maga. Teeme tihedat koostööd paljude kõrgkoolide, 

kultuuriinstitutsioonide, loomeliitude, omavalitsuste 
ja ettevõtetega Eestis ning välismaal. Ülikool osaleb 
aktiivselt kogukonnaelus avalike loengute, konverent-
side, näitus- ja kirjastustegevuse kaudu ning loomuli-
kult ka ühisprojektide kaudu ettevõtjate ja tööstusega.

Õppimine
Õppetöö toimub Kunstiakadeemias 3+2 süsteemi 
alusel, st 3 aastat kestab bakalaureuseõpe ja magistri-
õppe nominaalaeg on 2 aastat. Enamikul õppekavadel 
on võimalik õppida nii bakalaureuse- kui ka magistri-
tasemel. Erandiks on arhitektuuri ja linnaplaneerimise 
5-aastane õppekava, mille lõpetaja saab magistri-
kraadi.

Õppeained jagunevad kohustuslikeks, valik- ja 
vabaaineteks. Mitmel puhul on võimalik teha endale 
sobivaimaid valikuid. Loengute kõrval toimuvad meist-
riklassid, seminarid, näitused, ühisprojektid, oluline roll 
on iseseisval tööl.

Astu sisse, oleme avatud!

EKA – OMA ALA 
KOMPETENTSI-
KESKUS
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Kunstiakadeemia asub Kalamajas
Kalamajas ja selle lähiümbruses on mitmeid tühje, 
kasutuseta, lagunevaid tööstushooneid, mis vääriksid 
uut elu. Seetõttu saigi võetud kasutusse Põhja puies-
tee ja Kotzebue tänava nurgal seisnud vana vabrik, 
kus on täna Eesti Kunstiakadeemia uus õppehoone. 
Arhitekt Eugen Habermanni projekteeritud Rauaniidi 
vabriku vanim osa valmis 1926. Aastal. Nõukogude 
ajal tegutses seal tekstiilitoodete vabrik Punane Koit. 
Sel ajal tehti hoonele ka juurdeehitusi. Taasiseseis-
vumise järel kuni 2013. aastani toodeti hoones Suva 
ärinime all sukki ja sokke. Uued majanduslikud tuuled 
ja linnaehituslikud kombed põlgavad tehasehooneid 
muudkui linnaserva ja nii on kiiresti gentrifitseeru-
nud Kalamajas jäänud tühjaks mitmeid tehaseid, mis 
omale uut sisu loomas. Eesti Kunstiakadeemia ostis 
vabrikuhoone Kalamajas ja asus seda koostöös EKA 
arhitektuurieriala vilistlaste Kuu arhitektidega ülikooli 
õppehooneks kavandama. See toob Kalamajja täiesti 
uue funktsiooniga rajatise, mis kindlasti elavdab ja 
mõjutab ka kohaliku kogukonna elu. Uurisime hoone 
loojatelt, Kuu arhitektidelt, mida uus õppehoone Kala-
majas esindab.

Milline oli teie lähtekoht uut EKA  
õppehoonet kavandades?
Uue õppehoone eesmärk on tekitada koolisisest süner-
giat. Seetõttu oleme loonud läbipaistva ja kergesti 
läbitava sisemise struktuuriga ruumi. Väljakutseks oli 
sealjuures erineva kõrgusega hooneosade sidumine. 
Probleemi lahendasime uue hoonemahuga, mis tekki-
nud sissepääsudega seob omavahel Põhja puiestee ja 
Kotzebue tänava.

Kas EKAle oli keeruline projekteerida?
Loodava ruumi potentsiaal on peidus eelkõige kasu-
tajate enda sees, meie projekteeritu saab seda vaid 
vallandada. Algusest peale mängisime nn toorikruumi 
mõttega. Meie soov oli luua hoone, milles säilib 
värskus ja robustsus ning valmidus kohaneda ja edasi 
areneda. Hoone kest peab kasutajale olema tugistruk-
tuuriks ja raamistikuks. Nii saab kasutaja ruumi ise 
sekkuda, et enda ootusi ja lootusi realiseerida.

Milline on EKA uue õppehoone avalik  
funktsioon?
EKA suurune institutsioon ei hakka mõjutama ainult 
Kalamaja elanike, vaid kogu Tallinna ja võib-olla isegi 
terve regiooni kultuurihuviliste inimeste liikumist. Meie 
visiooni järgi sai uue maja keskne plokk tervenisti 
avalikuks. See on soodne platvorm kõikvõimalike 
töötubade, seminaride, festivalide jms avalike ürituste 
korraldamiseks. Esimesel korrusel on lisaks avalik 
raamatukogu, galerii, pood ja söökla. Kunstiülikool ja 
-haridus on pidevas muutumises. 

Projekteerimismeeskond
Võistlustöö autorid  
KUU arhitektid (Eik Hermann, Joel Kopli, Koit Ojaliiv, 
Juhan Rohtla) 
Arhitektuur  
KUU arhitektid (Kalle Komissarov, Joel Kopli, Koit 
Ojaliiv, Juhan Rohtla, Rene Sauemägi) 
Sisearhitektuur  
Pink (Raul Tiitus, Tarmo Piirmets) 
Maastikuarhitektuur  
Kino (Karin Bachmann, Mirko Traks)
Konstruktsioonid 
Inseneribüroo Printsiip (Tom Arula, Tõnu Peipman) 

KUNSTI-
AKADEEMIA  
ASUB KALAMAJAS

Fo
to

: T
õn

u 
Tu

nn
el



Fo
to

: T
õn

u 
Tu

nn
el



10 11ARHITEKTUUR

• Arhitektuur ja linnaplaneerimine  
(integreeritud BA+MA, PHD eng)

• Sisearhitektuur (BA, MA, MA eng)
• Urbanistika (MA eng)

Meid ümbritsev ehitatud keskkond alates toolist kuni 
hoonetevahelise ruumini mõjutab meie argipäeva mär-
kamatult ja iga päev. EKA arhitektuuriteaduskond on 
Eesti ruumihariduse keskpunkt ja olulisim kompetent-
sikeskus kõigis tehiskeskkonda loovates distsipliinides, 
hõlmates sisearhitektuuri, arhitektuuri, linnaplaneeri-
mise ja urbanistika valdkonda. Siin õpitakse tegelema 
ruumiga, arvestades pidevalt muutuva sotsiaalse, 
majandusliku ja kultuurilise keskkonnaga, hoolides 
olemasolevast ning suhtudes säästvalt tulevikku.

EKA arhitektuuriteaduskonna eesmärk on valmis-
tada ette ruumiliselt võimekaid, iseseisva ja kriitilise 
mõtlemise ning laiapõhjalise humanitaar- ja tehnilise 
haridusega arhitekte, sisearhitekte, linnaplaneerijaid 
ning urbaniste. Pakume võimalusi nii praktiliseks tege-
vuseks kui ka erialaseks uurimistööks. Eesti Kunsti-
akadeemias arhitektuuri õppimise eelis on väikesed 
õpperühmad ja individuaalne mentorlus oma ala 
tunnustatud professionaalidelt. Tudengeid juhendavad 
Eesti parimad praktiseerivad arhitektid, sisearhitektid 
ja linnaplaneerijad ning rahvusvaheliselt tunnustatud 
spetsialistid ja õppejõud tuntud arhitektuurikoolidest 
üle maailma. Oleme oma pikaajalised kogemused 
ruumilises mõtlemises ühendanud uute tehnoloogia-
tega ning loonud arhitektuuriteaduskonda 3D Labori, 
VR Labori ja materjalilabori, mis tegelevad eksperi-
mentaalsete arhitektuurilahendustega. Süvendatult 
on võimalik omandada teadmisi maastikuarhitektuuri 
ja restaureerimise suunal. EKA arhitektuuriteadus-
kond tegutseb laias rahvusvahelises võrgustikus, mis 
võimaldab tulevasel ruumiloojal end teostada üle 
maailma. 

Ootame õppima inimesi, kellele meeldib unistada 
paremini korraldatud maailmast ja kes tahavad näha 
oma unistusi elluviiduna.

Andres Ojari
Arhitektuuriteaduskonna dekaan

ARHITEKTUURI- 
TEADUSKOND
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Millega arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal tegeletakse? 
Arhitektuur loob laias mõttes materiaalse raamistiku ja tingimused kogu ühis-
konna toimimiseks ning arenemiseks. Kitsamas mõttes on arhitektuur süstee-
mide loomise ja ehitamise kunst. Tavapärane arusaam, et arhitekt projekteerib 
maju, on vaid suure jäämäe väike ja hästi nähtav osa. Eriala sisaldab ka näiteks 
inseneri- ja humanitaarteaduste tundmaõppimist, erinevate tarkvarade valdamist, 
lõputut makettide ehitamist, et luua ja katsetada uusi struktuure ning maailmu. 
Arhitekt peab andma tänapäevasele tehnoloogiale ja kultuurilistele ootustele 
inimlikult arusaadava materiaalse vormi ning näo. Looma osadest terviku, mille 
väärtus on suurem kui üksikute osiste summa. Arhitektuur on mõeldud maailma 
pidevalt uuendama, ümber ehitama ning pakkuma erinevaid visioone tulevikuks – 
see on ka EKA arhitektuuriõppe üks olulisi ambitsioone. 

Miks seda eriala õppida tasub? 
Arhitektuur on huvitav. Seda on huvitav vaadata, uurida ja tarbida; on põnev välja 
mõelda ja katsetada selle erinevaid ilmnemise ning ehitamise võimalusi; uurida 
ja mõista, mille või kelle jaoks ning milliseid ruume me igapäevaselt vajame. 
Osa neist mõtetest saab ka paratamatult teoks. On väga inspireeriv näha enda 
väljamõeldud linnaplaneeringulisi ideid või arhitektuurseid keskkondi reaalselt 
vormumas ning igapäevaselt kasutuses. Arhitektuur toidab. Nii intellektuaalselt, 
kultuuriliselt, tehnoloogiliselt kui ka sõna otseses mõttes. Ainsa ülikoolina Eestis 
annab just EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala lõpetanule diplomeeritud 
arhitekti 7 kutsekvalifikatsiooni, mis lubab arhitektina tegutseda kogu Euroopa 
Liidus.

Miks mina arhitektuuri eriala valisin? 
Noore inimese valikutel ei ole alati selgeid ja ratsionaalseid põhjendusi. Mingil 
üsna üldisel ja abstraktsel moel mulle arhitektuur meeldis. Õppimise käigus see 
tunne süvenes. Üks põhjusi on vist see, et arhitektuuriga igav ei hakka. Sellega 
saab tegeleda ülimalt erinevates mõõtkavades, alates linnaplaneerimisest ja lõpe-
tades mööbliga. Arhitekti töö on paratamatult väga vaheldusrikas. 

Toomas Tammis 
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala professor

ARHITEKTUUR 
JA LINNA- 
PLANEERIMINE

Iseseisev  
mõtlemine

Mulle meeldib EKA puhul see rahulik kulgemine ja 
mitte liigselt akadeemiline lähenemine, mis annab 
ideedele ruumi ning aega tekkimiseks. EKA pakkus 
mulle just seda, mida on vaja oma meelte avamiseks 
arhitektuuri õppimisel – loovat ja pingevaba kesk-
konda, kus sind toetavad ning juhendavad oma ala 
tõelised meistrid. 

EKA tugevus ongi eelkõige inimesed. Juhenda-
jad ja lektorid, kes on ise arhitektuurimaailmas läbi 
löönud. Nad annavad oma teadmised vahetult edasi, 
jättes samas ruumi leida endale õige tee. Samuti välis-
lektorid, kes tõid meieni värskeimad ideed ja trendid 
ning ruumikunsti tulevikuperspektiivid. See on suur 
väärtus inimesele, kes soovib õppida ja hakata tulevi-
kus kaasa rääkima meid ümbritseva ruumi loomisel. 

Tänaseks olen ma 12 aastat töötanud arhitekti 
ja partnerina oma büroos KAMP Arhitektid. Nende 

aastate jooksul olen aina vastutusrikkamate projekti-
dega tegelenud ning ka praegu on käsil mitu suurema-
hulist tööd, mis pakuvad lisaks põnevale väljakutsele 
ka uusi kogemusi. See on samuti üks põhjus, miks 
arhitektuur mind erialana köidab – iga uus projekt 
pakub värskeid situatsioone. Seetõttu ei hakka ma 
ilmselt kunagi tundma, et enam pole mul midagi 
juurde õppida. 

Jan Skolimowski 
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala vilistlane

Pildil: Jan Skolimowski, Pärnu staadion, 2016.  
Kaasautorid: Peeter Loo ja Anton Andres
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Millega sisearhitektuuri erialal tegeletakse?
Sisearhitektuuris tegeletakse ruumiga – ruumiga inimese ümber, erinevate 
ruumitüüpidega, milles oma elu veedame: ruumid elamiseks, söömiseks, töö-
tamiseks, õppimiseks. Iga kord kui ühiskonnas toimuvad suuremad muutused, 
muutuvad ka inimeste ruumivajadused. Praegu on uut vormi võtmas viis, kuidas 
me töötame – paljude töö pole enam seotud kindlate kellaaegade ja kindla kon-
toriruumiga – meie sisearhitektuuri osakonnas mõtleme läbi, millised võiksid 
olla uut tüüpi ruumid, mida nende muutuste tagajärjel vajatakse. See, kus ja 
kuidas töötame, on omakorda seotud, kus ja kuidas puhkame, kus sööme ja 
magame – tudengid tegelevad õpingute jooksul kõikide nende ruumitüüpidega 
ning otsivad lisaks uusi. Palju pöörame tähelepanu, millisesse konteksti ruum 
luuakse, milliseid materjale kasutataks, erilise tähelepanu all on ruumipsüh-
holoogia – kuidas inimesed ruumi tajuvad. On olnud aegu, mil sisearhitekti 
professionaalset abi on saanud endale lubada vaid rikkaim kiht ühiskonnas: 
meie tahame oma osakonnas näidata, et head kvaliteetset ruumi saab luua 
kõikidele.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tänapäeva inimesed veedavad oma elust ligi 90% siseruumides – nii võib julgelt 
öelda, et see, millise kvaliteediga on ruumid, mõjutab tervet meie elu. Võimalik 
tööpõld on lõputu.

Miks mina sisearhitektuuri eriala valisin?
Sisearhitektuur püüab luua funktsionaalse sujuvusega ruumi, ent mind huvitas 
sisearhitektuuris ka poeesia võimalikkus. Küsimus pole vaid pelgalt kujundus-
kontseptsiooni tervikuks siduvas narratiivis, mis puudutaks, vaid, mis annaks 
parimal juhul impulsi sisekaemuseks või juhiks tähelepanu autori meelest 
olulistele asjadele. Mind huvitasid objektid, kus peale funktsionaalse vajaduse 
rahuldamise on märkimisväärne roll ka lüürikal.

Hannes Praks 
Sisearhitektuuri professor ja osakonna juhataja

SISE-
ARHITEKTUUR

Töö  
kui elustiil

Kõik EKAs õpetatavad erialad eeldavad, et neisse 
suhtutakse kire ja pühendumusega. Need on erialad, 
kus töö kujuneb elustiiliks. EKA sisearhitektuuri eriala 
sobib neile, keda huvitab inimene, ruum, inimeste-
vahelised suhted ja inimese suhe ruumiga. See on 
mitmekülgne eriala, mis ühelt poolt tugineb aeguma-
tutele väärtustele ja põhimõtetele, teisalt käib kaasas 
nii ühiskonnas kui ka tootmises toimuvate muutuste, 
trendide ning uuendustega viimistlusmaterjalide vallas.

Minu enda õpingud EKAs möödusid aastatel 
1977–1983. Mul oli õnn õppida suurepäraste õppe-
jõudude ja suurte isiksuste juhendamisel. Kuna sel 
ajal oli välistatud õppimise kõrvalt töötamine, siis kogu 
elu pühendasimegi koolile ning saime oma juhenda-
jate ja kursusega palju koos olla. Õpinguaastad andsid 
meile nii erialased teadmised kui ka väärtushinnangud 

ja suhtumise oma töösse. Oskuse hinnata materjale ja 
proportsioone ning väärtustada detaili ilu. Kõik need 
aastad elasime ja õppisime justkui ideaalmaailmas, 
eeskujuks skandinaavia esteetika ja itaalia disain. 
Reaalsus, mis ootas pärast kõrgkooli, nõudis aga sihi-
kindlust ja iseloomu.

Tänaseks on minust saanud Eesti Sisearhitek-
tide Liidu juhatuse esimees. See roll on avanud uue 
vaatenurga meie erialale, selle probleemidele ja tule-
vikku puudutavatele küsimustele. Paralleelselt juhin 
omanimelist sisearhitektuuribürood, mis on tänaseks 
tegutsenud 20 aastat.

Pille Lausmäe 
Sisearhitektuuri eriala vilistlane

Pildil: Pille Lausmäe, restoran ORE sisekujundus, 2017 
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Millega urbanistika erialal tegeletakse?
Urbanistika erialal võetakse kriitilise vaatluse alla nüüdisaegse linnaga seotud 
ilmingud, sidudes omavahel teadmised linnauuringutest ja -planeerimisest, 
arhitektuuriteooriast, sotsioloogiast, linnaetnograafiast ja geograafiast. EKA 
urbanistika magistriprogrammis ei läheneta teemale ainult üldiselt, uurides, 
kuidas inimesed linnades elavad, vaid küsitakse pigem, kuidas urbanistlikku 
keskkonda sotsiaalselt, poliitiliselt ja tehnoloogiliselt luuakse. Urbanistika eriala 
seob omavahel disainmõtlemise erinevad tahud kontseptuaalselt tugeva ning 
uurimuspõhise kriitilise lähenemisega.

Miks seda eriala õppida tasub?
Urbanist ja filosoof Henri Lefebvre väitis juba mitukümmend aastat tagasi, et 
ühiskond on sügavalt linnastunud. Viimaste kümnendite sündmused ja muu-
tused on selgelt näidanud, et linnaga seotud küsimused on tänapäeval läbi 
imbunud sotsiaalsetest, majanduslikest ja poliitilistest arengusuundadest. Val-
mistamaks tudengeid ette linnakeskkonna ja selle institutsioonide mõistmiseks 
ning nendega aktiivseks suhestumiseks, pöörame tähelepanu linna kahetisele 
loomusele nii ehitatud keskkonnana kui ka sotsiaalsete protsesside kogumina. 
Eriala aitab tudengitel mõista tänapäeva linna kujundavate institutsioonide, 
jõudude ja konfliktide dünaamikat. Meie lõpetajad töötavad nt avaliku halduse 
valdkonnas, urbanistikaga tegelevates MTÜdes, arhitektuuribüroodes, konsul-
tatsiooniettevõtetes ja huvirühmade eest seisvates organisatsioonides.

Mis mind ennast selle eriala juures köidab?
Urbanistika tähendab enamat kui linnu ning ka enamat kui lahenduste pak-
kumist. Rohkem kui kunagi varem on urbanistikaküsimused ühtlasi väga 
olulised sotsiaalsetes ja poliitilistes sfäärides. Parafraseerides Walter Benja-
mini, ei seisne minu huvi nii väga selles, kuidas urbanistlikule poliitikale disaini 
pakkuda, vaid selles, kuidas urbanistlikku disaini politiseerida.

Maroš Krivý 
Urbanistika professor ja õppetooli juhataja

URBANISTIKA Enese määratlemise 
vabadus

EKAsse tasub õppima asuda neil, kellele sobivad väl-
jakutsed, kellele meeldib seada omaenda eesmärke ja 
kes väärtustavad enesemääratlemise vabadust. Urba-
nistika õppimine on mulle andnud ennekõike oskuse 
esitada õigeid küsimusi, panna tähele linna erinevaid 
kihistusi ja neid sügavuti analüüsida. Minu isiklik valik 
langes urbanistika kasuks, kuna see on üks väheseid 
õppekavasid Eestis, mis annab võimaluse linna prot-
sesse sügavuti uurida, sukelduda teooriasse, jäädes 
samas ühe jalaga planeeringute ja praktilise väljundi 
skeenesse.

Urbanistika magistrantuuri ajal alustasin Eesti 
suurima magalarajooni Lasnamäe käekäigu paranda-
misele pühendatud Lasnaidee projektiga, korraldades 
kogukonnaüritusi ning nähes vaeva, et muuta selle 
piirkonna negatiivset kuvandit. Õpingud aitasid mul 
mõista, et selle kuvandi taga peitub väärtuslik avalik 

ruum ja rikas igapäevaelu. Lisaks Lasnaidee eestve-
damisele olen tänaseks ka Linnalabori juhatuse liige, 
tegelen urbanistikaõppe populariseerimise, linnaelanike 
linnaplaneerimisse kaasamise propageerimise ning 
kõigi huvisid hõlmava linnaarenduse parendamisega.

Maria Derlõš 
Urbanistika eriala magistrant

Pildil: Maria Derlõš juhendamas Tallinna Arhitektuuribiennaali raames 
toimunud Ruumihariduse töötuba TÜ Narva Kolledžis
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• Aksessuaaridisain (BA, MA, MA eng)
• Digitootedisain (BA)
• Disain ja tehnoloogia tulevik (MSc eng, EKA ja 

TalTech ühisõppekava)
• Ehe ja sepis (BA, MA, MA eng)
• Graafiline disain (BA, MA, MA eng)
• Interaktsioonidisain (MA eng)
• Keraamika (BA, MA, MA eng)
• Klaas (BA, MA, MA eng)
• Meediagraafika (BA tsükliõpe, BA rus) 
• Moedisain (BA, MA, MA eng)
• Moestilistika (BA tsükliõpe) 
• Ruumikujundus (BA tsükliõpe)
• Tekstiilidisain (BA, MA, MA eng)
• Tootedisain (MA)
• Tööstusdisain (BA)
• Vormi- ja Keskkonnadisain (BA tsükliõpe) 

Disainiteaduskond on Kunstiakadeemia suurim ja 
võimalusterohkeim. Siin õpivad pea pooled EKA 
üliõpilastest. See, mis meie erialasid ühendab, mis 
iseloomustab tõelist disainerit, on huvi inimese, tema 
mõtlemise, suhtlemise ja käitumise vastu. Disainerid 
on sündinud maailmaparandajad, kes nuputavad väsi-
matult, mismoodi ilmaelu mõistlikumalt ja mugavamalt 
seada – kuidas info võiks liikuda kiiremini, süsteemid 
töötada sujuvamalt, ühiskond toimida tervemalt ja 
loodustsäästvamalt.

Tehnoloogia areneb peadpööritavas tempos ning 
toob kaasa suuri muutusi. Selleks, et muutustega 
toime tulla, on disainerid asendamatud abimehed. 
Teadlased leiutavad uusi mehhanisme, algoritme ja 
materjale, disainerid leiutavad, mismoodi neid mõistli-
kult, tulutoovalt, inimlikult ja eetiliselt rakendada. Teisi-
sõnu – disainerid aitavad tehnoloogiat ja tehismaailma 
inimkeelde tõlkida. Disainerid on ka ületamatud meist-
rid probleeme lahendama. Nad vaatavad maailmale 
lootusrikka pilguga, nähes uusi võimalusi ka väljapääs-
matutes olukordades.

Väga tähtis on asjade esteetiline külg. Disaine-
rid on vormimeistrid, kes kavandavad meie esemelist 
keskkonda ja inforuumi ajastuvaimule vastavaks, tihti 
sellest ettegi tõtates. Üha enam otsitakse disaine-
rite abi selleks, et ennustada, mis hakkab juhtuma 
järgmisel hooajal, viie, kahekümne või koguni saja 
aasta pärast. Disainerid on võimelised tegutsema 
nii iseseisvalt kui tiimitööd tehes; sageli juhivad nad 
protsesse ja meeskondi. Paljudest meie teaduskonna 
tarbekunstierialade lõpetajatest saavad aga isetootvad 
disainerid, kes käivitavad isikliku stuudio, tooteseeria 
või kaubamärgi.

Disain on üks kõige põnevamaid tegevusalasid, 
mis asub eri valdkondade ristteel. Disainis saavad 
kokku kunst, tehnoloogia, teadus, majandus, psühho-
looga, 2D, 3D, päris- ja virtuaalreaalsus, inimlik ja tehi-
sintellekt. Õpingute jooksul saad tutvuda kõigi meie 
erialadega ning leida oma unikaalse tee. Kes õpib 
disaini, valmistab end tulevikuks hästi ette!

Kristjan Mändmaa
Disainiteaduskonna dekaan

DISAINI-
TEADUSKOND
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Millega aksessuaaridisaini erialal tegeletakse?
Õppe keskmes on nahkaksessuaaride disain – õpitakse tundma kottide,  
kinnaste, jalatsite ning peakatete disaini spetsiifikat. Õpetame ka raamatuköi-
det – köitedisaini, mis annab vajalikud oskused nahast eksklusiivsete väike-
toodete disainimiseks. Erialal on kokkupuude ka moe- ja tootedisainiga. Meie 
igapäevatöö eeldab mõlema valdkonna tööspetsiifika tundmist. Oma disainide 
kavandamisel ja valmistamisel ei piirdu me ainult nahaga, vaid töötame lähte-
ülesandest tulenevalt paljude erinevate materjalidega.

Nahakunstiosakond tähistas 2017. aastal oma sajandat juubelit. Läbi kõigi 
nende aastate on osakonna fookuses olnud erinevad suunad ja teemad. Alguse 
sai kõik papi ja kartonaaži töökojast. Raamatuköide, nahkgalanterii ning nahk-
esemete kunstiline kujundamine on vist mõisted, millega minevikus osati meid 
seostada. Ajad muutuvad ja nii on muutunud ka õppe fookus. Kunstikeskne 
(loe: dekoreerimiskeskne) õpetus on jäänud ajalukku ning praegusel ajal posit-
sioneerime end disainiväljale.

Miks seda eriala õppida tasub?
Lisaks praktilistele oskustele annab meie eriala väga laia põhja eri disainivald-
kondades töötamiseks.

Miks mina nahakunsti eriala valisin?
Alustasin oma õpinguid 90ndate alguses ja pole siiani oma valikut kahetsenud. 
Minu valiku tingis eeskätt huvi naha kui materjali vastu. Alles hiljem mõistsin, 
kui palju erinevaid tegevussuundi valitud eriala võimaldab.

Lennart Mänd  
Aksessuaaridisaini osakonna juhataja ja professor

AKSESSUAARI-
DISAIN

Arendav  
dialoog

Omandasin EKAs magistrikraadi, mistõttu oli 
minu jaoks õpe suhteliselt iseseisev. Mulle 
meeldis, et sain valida oma põhierialale lisaks 
aineid teistest valdkondadest ja võtta osa 
eri programmidest, kuhu olid kaasatud ka 
teiste osakondade üliõpilased. Nii omanda-
sin disaini erialal laiema silmaringi ning sain 
tutvusi, mis hiljem on mulle mu töös vajalikud 
olnud. Mulle meeldis, et magistriõpingute ajal 
oli palju õppejõu ja üliõpilase vahelist dia-
loogi – mind võeti võrdsena ja minusse suhtuti 
pigem kui kolleegi. See töötas kui varjatud 
enesekindluse süstimine.

Praegu tegelen endanimelise akses-
suaaribrändi arendamisega. Mul on oma tiim, 
kellega loome nahast kotte ringmajanduse 
põhimõttel. Kõik tooted on disainitud selliselt, 
et neid saaks kergelt hooldada ning tulevikus 
materjali taaskasutada uuteks aksessuaari-
deks. Mul on Tallinna Depoo alal oma stuudio, 
kus toimub nii disainimine, tootmine kui ka 
müük. Brändil on oma pood, kus toimuvad 
ka regulaarsed (foto)näitused ja erinevad 
artist-talk’i üritused. Läheb seega nii, nagu ma 
kunagi kooliajal unistasin!

Stella Soomlais  
Nahakunsti, aksessuaari- ja köitedisaini 
eriala vilistlane

Pildil: Stella Soomlais studio looming. Fotod: Renee Altrov
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Millega digitoote eriala tegeleb?
Digitootedisain tegeleb digitehnoloogial põhinevate toodete loomisega. Digitoo-
tedisainer kujundab mobiili- ja veebirakendusi, samuti tegeleb nutiseadmete, 
näiteks iseteeninduskassa ja pakiroboti kasutajaliidestega. Osaledes terves 
tootearenduse tsüklis, suhtlevad disainerid nii kliendi kui ka kasutajaga, et leida 
probleemi olemus. Nad otsivad läbi prototüüpimise ja kasutajauuringute eri-
nevaid lahendusi ning disainivad tervikliku lõpptoote. Digitootedisainer mõtleb 
nagu tarbija ning loob süsteeme, mida on lihtne ja meeldiv kasutada.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tehnoloogia areng toob meie ellu iga päev uusi tooteid, tööriistu ja lahen-
dusi. Sellega kaasnevad ka uued probleemid ja väljakutsed. Digitootedisai-
neri eesmärk on lahendada neid probleeme ja tuua tehnoloogia kasutajatele 
lähemale ning läbi disaini pakkuda parimat kasutajakogemust. Samuti on 
näha kiiret disainiteadlikkuse kasvu - lõppkasutajad oskavad nõuda paremini 
disainitud tooteid ning ettevõtted mõistavad üha rohkem disaineri rolli tähtsust. 
Digitootedisain on kiiresti arenev ja muutuv eriala, millest tuleneb suur nõud-
luse kasvamine.

Lisaks visuaalsetele ja esteetilistele oskustele on disaineri olulisteks oma-
dusteks kohanemisvõime ja probleemilahendamine. Need teadmised loovad 
tugeva aluspõhja ja kanduvad lihtsalt üle paljudele erialadele pakkudes tulevi-
kuks rohkelt võimalusi.

Miks mina ise selle eriala valisin?
Mul on alati olnud huvi arvutite ja tehnoloogiate vastu ning digitootedisain on 
minu jaoks viis, kuidas rakendada oma loomingulisi oskusi, et lahendada päris 
probleeme. Tänu maailma digitaliseerumisele ja interneti kiirele levikule on 
digitoodetega võimalik jõuda väga paljude inimesteni ja positiivselt mõjutada 
nende elu. Digitaalsed tooted on nagu elavad organismid, mis on pidevas muu-
tumises – nad peavad tänapäeva kiire tempoga kaasas käima ja arenema koos 
sinuga. See kiire muundumine viib üha uute põnevate väljakutseteni ning igav 
hakka. Töötades digitootedisainerina GrabCADis oli mul võimalik muuta viie 
miljoni inseneri igapäevatöö üha paremaks ja efektiivsemaks. Nende positiivne 
tagasiside vastaski minu jaoks kõige paremini küsimusele “miks ma selle eriala 
valisin?”.

Mikk Olli
EKA vilistlane ja külalisõppejõud, digitootedisainer

DIGITOOTE- 
DISAIN

Omaalgatuslik 
looming

EKAs on huvitav käia inimesel, kellele meeldib omaal-
gatuslikult luua ja ehitada. Nimetatud loomisprotsess 
ei tähenda ilmtingimata vaid füüsilisi objekte, ehk 
asju. Täna töötan ettevõttes nimega Veriff, kus juhin 
disainitiimi ja disainin kasutajaliideseid. Uurime, mida 
tähendab disain tehnoloogilises kontekstis, mis ei ole 
alati inimesele nähtav. Küsime, mida võiks inimesele 
tähendada see, kui masin mõtleb tema eest? Just 
selliste protsesside juures on disainmõtlemine väga 
olulisel kohal.

Brett-Astrid Võmma
Digitootedisaini eriala vilistlane

Veriff tähistas hiljuti oma 100. meeskonnaliikme liitumist. Ettevõte on oma 
ridade arvu kasvatanud aastaga kaheksalt inimeselt sajale. Pildi autor: 
Cesar Zeppini
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Millega erialal Disaini ja tehnoloogia tulevik tegeletakse?
Disaini ja tehnoloogia tulevik ehk Design and Technology Futures on rahvusva-
heline õppekava, mis ühendab disainereid, insenere ja teisi innovatsiooni-eri-
alade tudengeid, tuues kokku kahe ülikooli, EKA ja TalTechi üsna erinevad mõt-
temaailmad. Õppe keskmes on disainist juhitud spekulatiivne arendustegevus. 
Tehnoloogia kiire areng loob üha uusi võimalusi meie igapäevase elu ümberku-
jundamiseks. Aga milline on see soovitud ja oodatud väljund, millised on majan-
duslikult, sotsiaalselt ja ökoloogiliselt kestlikud lahendused? Neid võimalikke 
positiivseid tulevikustsenaariume otsimegi.

Töötame innovatsiooniprotsessi esimese poolega, kus toimub uurimistöö, 
ideede genereerimine, kontseptsioonide loomine ja testimine. Töö tulemusena 
sünnivad terviklikud sissevaated soovitud tulevikku, mida on võimalik analüü-
sida ja hinnata. Nende põhjal on võimalik luua samm-sammult soovitud suunas 
astuvaid tegevus- stsenaariume ja koostada konkreetseid lähteülesandeid 
toodete või teenuste arenduseks.

Miks seda eriala õppida tasub?
Eriala lõpetajad mõistavad selgemini arenduse ees seisvaid mastaapseid üles-
andeid, iga toote ja teenuse läbipõimumist ning seoste rägastikku tema eksis-
teerimise ökosüsteemis. See on sobiv platvorm, et disaini oskustega ja hoiaku-
tega rikastada oma senist erialavalikut ning olla tõhusam uue maailma looja.

Mis mind ennast selle eriala juures köidab?
Disaini ja tehnoloogia tuleviku eriala tudengite õpetamise juures köidab mind, 
et saan koos nendega olla keset palju innovatiivsemat ja loovamat protsessi, 
kui seda igapäevane disaineri tööpraksis võimaldab. Ülikoolis on võimalik valida 
tegelemiseks ka teemad, mis tunduvad olulised ja millega saab suurematele 
suundumustele või probleemidele osutada. See on intellektuaalselt põnev ning 
hoiab praktiku vormis.

Martin Pärn 
Disaini ja tehnoloogia tulevik õppekava juht ja professor

DISAINI JA 
TEHNOLOOGIA  
TULEVIK

Rikastav  
kogemus

Meie kursusel oli inimesi erinevatest riikidest ja mitme-
suguse erialase taustaga, nii et koos ühise eesmärgi 
nimel töötamine oli ühest küljest paras väljakutse, aga 
samas ka äärmiselt rikastav ja väärtuslik kogemus.

Enne erialale sisseastumist olin ma töötanud juba 
kolm aastat insenerina ning sain aru, et inseneridena 
oleme tootearenduse protsessis küllaltki ühekülgsed. 
Inseneritöö annab palju praktikat tootearenduse küsi-
muste mida ja kuidas osas. Mulle pakkus aga enam 
huvi miks. Õppekava disaini ja tehnoloogia tulevik 
keskendubki just miks-küsimusele. Miks üks toode 
või teenus üldse peaks eksisteerima? Mis on tegelik 
probleem, mida me lahendada soovime? See on väga 
oluline ajal, mil pelgalt teadmiste omamisest ei piisa,  

sest arvutid ja tehisintellekt on teabe säilitamises ning 
reprodutseerimises inimestest tunduvalt paremad. 
Inimestena peame arendama oma pehmeid oskusi, 
eriti kriitilist disainialast mõtlemist. See on ka üks 
tahk, mida ma selle programmi raames olen palju 
arendanud.

Töötan praegu tootearendajana ühe maailma 
suurima autotootja juures. Pehmed oskused, mis ma 
disaini ja tehnoloogia tulevik eriala raames omandasin, 
on mulle insenerina töötades tohutult kasuks tulnud.

Hafiz Abdul Manan 
Disaini ja tehnoloogia tulevik eriala vilistlane

Pildil: Hafiz Abdul Menan, ”Pensive”, spekulatiivne disain: käsitsi 
kirjutamine post-digitaalsel ajastul
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Millega ehte- ja sepakunsti erialal tegeletakse?
Ehte- ja sepakunsti erialal tegeletakse inimelu ja elukeskkonna kõikvõimalike 
tahkudega nüüdisaegses kontekstis kasutades erialaspetsiifilisi võimalusi ja 
vahendeid. Raud võib olla sama õilis materjal kui kuld või plaatina, vaja vaid, et 
seda puudutaks tundlikud sõrmed, terane mõistus ja särav silm. Jõudu, aland-
likkust ja kannatlikkust, käsitööd ja filosoofiat ühendav sild on tugev, kui seda 
kannavad kogenud käed.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tore oleks vastata, et ehte- ja sepakunsti eriala on tasuv. Ent see on vaid 
pooltõde. Eriala on kallis, raske ja keeruline ning juba ajalooliselt on juveliiri-
õpe olnud pikem kui näiteks pottsepaõpe. Õppida tasub ikka seda, kuhu süda 
kutsub. Isiksuse vermimine toimib, kui ise avatud olla. Mis viib käopoja puu 
otsa – vere kutse.

Miks mina ehtekunsti eriala valisin?
Mina ei valinud midagi, ehtekunst valis minu. Tagantjärele mõeldes on see kum-
maline. Juhuseid ju tegelikult pole olemas. Oma otsused teeme alateadlikult ära 
ammu enne seda, kui me neid tegelikult teadlikult kogeme. Mõõk peab tõusma 
enne, kui info peast läbi jõuab käia. Alles tagantjärele sain aru – ehe on inimelu 
pühitsus. Anne on midagi, mis laenatakse sulle eluajaks.

Kadri Mälk  
Ehte- ja sepakunsti eriala professor

EHE JA  
SEPIS

Vabadus  
luua

EKA on grupivaim, haruldased hingesugulased kogu 
eluks. Inspireerivalt karismaatilised liidrid, kokkupuude 
tarkuse väärikusega. Arusaam, et kunst ei ole elust 
eemal, kunstnik ise ongi kunsti ja elu sideaineks.

Kohtudes üha enam ärivaldkonna tegijatega, 
tajun, kuidas minu idealismist sütitatud loov lähe-
nemine on tohutu eelis – olen ehitanud oma kauba-
märgi ümber südame, mitte lähtuvalt Exceli tabeli-
test. Suuresti tänu EKAle on minus vabadust ja hullu 
visiooni, mida ärikooli lõpetanuis enamasti pole. Ma 
tajun tervikut sünergilisena ning tuum on ikkagi minu 
väärtused ja usk. Kui mu innukad äriplaanid peaks 
ka uppi lendama, siis tean, et saan oma kätega ikka 
leiva lauale ning loovus lubab mul alati vaadata elu kui 
võimalust.

Täna jagan end kolme suure armastuse vahel: 
megalahedad kaksikud Elis ja Kasper, ligi 5-aastane 
jõudsalt kasvav kaubamärk Tanel Veenre Jewellery 
ning eneseteostus kunstnikuna. Iga hetk mõnega neist 
on väärtuslik.

Tanel Veenre  
Ehte- ja sepakunsti eriala vilistlane

Pildil: Tanel Veenre kaelaehe, “Wreath of Victory”, puit, hõbe,  
kosmiline tolm. Autori foto
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Millega graafilise disaini eriala tegeleb?
Graafilise disaini osakonnas õpitakse, kuidas meid ümbritseva maailma sõnu-
meid nähtavaks teha. Seda võib nimetada ka visuaalse kommunikatsiooni 
õppimiseks. Vahendeid, mida selles protsessis kasutatakse, on mitmeid: kiri, 
märk, värv, pilt, liikuv pilt, kompositsioon, vorm jne. Graafilise disaini osakonna 
eesmärgiks on koolitada analüüsivõimelisi disainereid, kes oskavad oma otsu-
seid põhjendada ning näevad disaini millegi enamana kui pelgalt atraktiivsete 
visuaalide loomisena.

Miks seda eriala õppida tasub?
Graafiline disain kui valdkond on tänapäeval äärmiselt mitmekesine – visuaal-
set kommunikatsiooni läheb vaja peaaegu kõigil elualadel – poliitikast aktivis-
mini, reklaamist kunstini, ajakirjandusest e-teenusteni. Disainitav objekt ei ole 
autonoomne kunstiteos, vaid tegeleb kommunikatiivse probleemiga – kutsub, 
keelab, õpetab, teavitab, vihjab jne. Seetõttu on olulised teadmised ühiskonna 
toimimisest, psühholoogiast, ajaloost, tehnikast, kultuurist. Graafilise disaini 
osakonnas õppimine annab ka hea aluse õpingute jätkamiseks, olgu siis selleks 
spetsialiseerumine mõnele konkreetsele disainivaldkonnale (interaktsioonidi-
sain, tüpograafia, infograafika vms) või mõnele laiemale visuaalkultuuriga tege-
levale erialale (disainimõtlemine, kureerimine, disainikriitik vms).

Miks mina selle eriala valisin?
EKAsse õppima asudes tundus, et eriala pakub palju väljakutseid ja võimalusi. 
Graafiline disain on pidevas arengus. Järjepidevalt on vaja ajaga kaasas käia ja 
ennast arendada. EKA graafilise disaini osakond tundus õige koht kaasaegse 
visuaalkultuuriga kursis olemiseks.

Indrek Sirkel  
Graafilise disaini dotsent ja osakonnajuhataja

GRAAFILINE 
DISAIN

Põnevad  
väljakutsed

Eelkõige olid EKAs veedetud aastad silmaringi avarda-
vad kunstilise üldhariduse seisukohalt ning õpetasid 
mind oma peaga mõtlema. Erialaks vajalikke tehnilisi 
oskusi võib tänapäeval omandada iseseisvalt igaüks, 
kuid oskuste paigutamine sotsiaalsesse konteksti 
vajab üksteisega reflekteerimist ning tunnetamist. 
Graafilise disaini osakond annab eelolevaks profes-
sionaalseks eluks hea stressitaluvuse, sest tööd tuleb 
teha palju ja latt on kõrgel.

Täna toimetan vabakutselise graafilise disainerina 
ning tegelen peamiselt kultuurivaldkonda kuuluvate 
töödega. Elu ei ole kindlasti mitte stabiilne, vaid pigem 
ettearvamatu ja seiklusrohke. Disaini kõrvalt tegelen 
veel muusika ja kunstiga. Magamata ööd kuuluvad 
endiselt mu tööriistakasti – graafilise disainerina on 
võimalik eksisteerida ainuüksi kirglikult ja püüdlikult.

Norman Orro  
Graafilise disaini eriala vilistlane

Pildil: Norman Orro töö “An Image Without a Picture”
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Millega interaktsioonidisaini erialal tegeletakse?
Interaktsioonidisain on kasutajate ja toodete vahelise suhtluse disain. Toode-
teks on siin enamasti digitaalsed tooted ja teenused, nagu mobiilirakendused, 
kasutajaliidesed või hoopis komplekssed terviksüsteemid. Interaktsioonidisaini 
eesmärk on luua lahendusi, mis võimaldavad kasutajal saavutada oma eesmär-
gid parimal võimalikul viisil.

EKA interaktsioonidisaini erialal koolitame disainereid, kes on valmis 
tulevikuks. Me käsitleme interaktsioonidisaini praktiliselt ja kasutajakeskselt, 
õpime looma reaalsetest probleemidest ja vajadustest lähtuvaid ning tehnilist 
arengut arvestavaid lahendusi. Suur rõhk on kasutajauuringutel, valideerimisel, 
prototüüpimisel, vähem olulised pole ka esteetika, liikumine, heli, esitlus ja loo 
jutustamine.

Miks seda eriala õppida tasub?
Interaktsioonidisain on üks kõige kiiremini arenevaid disainivaldkondi. Oleme 
täna tehnoloogilises murdepunktis: asjade internet, tehisintellekt, liit- ja 
virtuaalreaalsus, suurandmed jm tehnoloogiad on lähiaastatel radikaalselt 
muutmas seda, kuidas me tarbime, loome ja majandame. Interaktsioonidisaine-
rid on selle muutuse keskpunktis: just meie töö on kujundada, kuidas navigee-
rida selles keerulises tehismaailmas inimlikkust kaotamata. Nõudlus eriala 
järele on kasvav. Praktilisus ja tegijate vähesus on ka põhjused, miks EKA inter-
aktsioonidisain on üdini rahvusvaheline, kaasates juhendajaid laiast maailmast 
ja sellistest ettevõtetest nagu IDEO, Google jpt.

Miks mina interaktsioonidisaini eriala valisin?
Interaktsioonidisain on väga interdistsiplinaarne, võimaldab kokkupuudet 
paljude valdkondadega ja jääb samas äärmiselt inimesekeskseks. Minu jaoks 
ühendab see huvi disaini, arhitektuuri, kunsti ja psühholoogia vastu. Võimalust 
olla arengu eesrindel, õppida pidevalt uut ning rakendada õpitut reaalselt vaja-
like ja toimivate asjade loomiseks.

Tanel Kärp  
Interaktsioonidisaini õppekava juht

INTERAKTSIOONI-
DISAIN

Personaalne 
areng

EKA interaktsioonidisaini erialale on omane teatud 
värskus ja soojus, mida on keeruline kirjeldada... On 
see rühma väiksus, mis paneb sind end tundma indi-
viidi, mitte numbrina? On see juhendajate pühendu-
mus, mis motiveerib sindki endast parimat andma? Või 
on see hoolikalt loodud avatud atmosfäär, mis võimal-
dab nii palju mängu- ja avastamisruumi? Raske öelda, 
aga ma armastasin iga sekundit sellest!

EKA avas minu jaoks täiesti uued perspektiivid: 
oma varasemad huvid kunsti, kirjanduse ja teaduse 
vastu sain siin siduda interaktsioonidisaini avara 
valdkonnaga. Tegelesin füüsilise ja digitaalse inter-
aktsiooniga ning sotsiaalse ja spekulatiivse disainiga. 

Kuna õpingud Kunstiakadeemias katsid nii paljusid 
erinevaid teemasid, tunnen end hästi ettevalmista-
tuna – ükskõik, milliseid disainialaseid väljakutseid 
mulle tulevikus ette ka ei satuks.

Roland Arnoldt  
Interaktsioonidisaini eriala välisüliõpilane 
2017/2018

Pildil: Interaktsioonidisaini tudengite loodud tehisintelligente aiaolend 
TOKU, mis jälgib oma ümbrust ja kirjutab selle kohta käekirjalisi haikusid
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Millega keraamika erialal tegeletakse?
Keraamika on ürgne ala, kus tegeleme oma osakonnas nii selle erialaste 
oskuste hoidmisega kui ka samal ajal uute võimaluste avastamisega. Alates 
puupõletatud keraamikast kuni 3D-saviprindini! Meie peamine ülesanne on 
anda õppurile oskus ennast materjalis väljendada.

Miks keraamikat õppida tasub?
Kui armastad looduslike materjalidega töötamist ja katsetamist, siis on keraa-
mika sinu jaoks! See pakub võimalusi end teostada alates originaalloomingut 
loovast kunstnikust kuni kunstiõpetajani üldhariduskoolis.

Miks mina selle eriala valisin?
Sõber astus EKA keraamikaosakonda, ma läksin järele ning vaimustusin savist 
kui materjalist kohe. Hiljem olen avastanud keraamika võimalusi hoopis laiemal 
skaalal ja piire ei paista veel kusagil.

Urmas Puhkan  
Keraamika eriala professor ja osakonna juhataja

Parimad  
meistrid

Mäletan, et kui EKAsse sisse sain, siis tundsin, nagu 
oleksin koju jõudnud. See oli meeldiv äratundmine, 
et on olemas veel inimesi, kes huvituvad sarnastest 
teemadest kui mina. Olukord, kus loominguga tegele-
mine oligi minu töö, oli unistuse täitumine. Tänu EKAle 
oli mul võimalus kokku puutuda oma eriala tippudega 
Eestis, sain õppida oma ala parimate meistrite käe 
all ja jälgida neid kõrvalt. Samuti leidsin EKAst palju 
erialaseid kontakte, sõpru ja mõttekaaslasi, kellega 
endiselt tihedalt suhtlen.

Kunstiakadeemia oli tänu Erasmuse vahetusõ-
pingute võimalustele ka uks pisikesest Eestist välja 
vaadata. Õppisin nii Saksamaal Burg Giebichensteini 

kunstiülikoolis kui ka Taanis Kuninglikus Taani Kunsti- 
ja Disainiakadeemias. Jätkan oma õpingute radadel – 
tegutsen keraamikadisainerina. Praegu töötan uue 
serviisi kallal ja ekslen endiselt materjalide ning vormi 
lummavas nõiaringis.

Raili Keiv  
Keraamika eriala vilistlane

KERAAMIKA

Pildil: Raili Keiv, 3D-print ja portselanivalu, 2011. Kohvifilter on disainitud 
Kehrwiederi kohvikule. Projekti toetas EAS, juhendaja: Heikki Zoova.
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KLAAS
Millega klaasikunsti erialal tegeletakse?
Klaasikunsti eriala hõlmab endas nii kunsti- kui ka disainiõpet. Seega ootavad 
tudengeid ühest küljest loomingulised projektid, teisest küljest praktilised 
ülesanded ja probleemid. Mõlemad suunad täiendavad teineteist, luues hea 
koosluse mitmekülgseks arenguks. Klaasieriala üheks märksõnaks on mit-
mekülgsus. Klaas on atraktiivne ja rohkelt tehnoloogilisi võimalusi pakkuv, 
kuid samaaegselt kapriisne materjal. Seega on ka õppetöö täis väljakutseid. 
Õpingute vältel saavad tudengid ulatuslikke teadmiseid universaalsetest oskus-
test ning erialastest arenguvõimalustest. Mitmekülgsed teadmised ja oskused 
võimaldavad õppuritel edaspidi kaasa rääkida tänases kultuuriruumis ning ühis-
konnas vastukajavatel teemadel. 

Miks seda eriala õppida tasub?
Klaas on mitmekülgne meedium, mis pakub erinevaid tehnoloogilisi võimalusi 
ja on laia kasutusalaga. Igal tudengil on võimalus valida huvipakkuv tehnoloogia 
ning leida endale sobiv väljund. Õpingute ajal saadud laiapõhjalised teadmised 
annavad tudengitele võimaluse valida kunstniku, disaineri, õpetaja, galeristi, 
teaduri ja teiste loomingulisust ning uudishimu eeldavate elukutsete vahel. 
Kaugeltki mitte vähemoluliseks põhjuseks on klaasi „müstilisus“ – see lihtsalt 
on oma olemuselt lummav ja atraktiivne materjal, mis köidab pea igaüht, kes on 
kasvõi kordki klaasiga lähemalt tutvust teinud.

Miks ma valisin klaasieriala?
Pärast keskkooli lõpetamist õppisin paar aastat pehmete materjalide hingeelu, 
kuid edasise õpingusuuna määras ilus mälestus lapsepõlvest, kui telerist 
näidati klaasipuhujaid kuuma klaasiga askeldamas ja seppasid ääsi kõrval 
rauda tagumas. Kuumad alad mõlemad. Konkreetselt klaasi eriala valimisel 
sai aga määravaks sündmuste jada, mis ei lasknud enam valitud teelt kõrvale 
kalduda. Sattusin põnevale tundmatule teekonnale ja selgus, et klaas on mulle 
täpselt sobiv teema. Kes saakski kahelda selles imelises, vastuolulises ja suur-
suguses materjalis?

Kristiina Uslar 
Klaasikunsti ja -disaini eriala dotsent ja osakonna juhataja

Oskused  
kogu eluks

Eesti Kunstiakadeemias (tollases ERKIs) õppimine oli 
üks osa minu tormilisest noorusest, mistõttu võttiski 
liiga kaua aega. Astusin sisse 1977 ja lõpetasin 1985. 
Ütleme siis nii, et õppisin „põhjalikult“. Aga see oli 
äärmiselt huvitav ja loominguline aeg. EKA andis mulle 
ühest küljest tehnilised oskused, teisalt ka iseseisvuse 
ja enesekindluse otsustamaks, mida ma tegelikult 
teha tahan.

Alates lõpetamisest olen vabakutseline kunstnik. 
Tegelen klaasskulptuuride ja -objektidega, osalen päris 
palju näitustel üle maailma, kuid teen ka tellimustöid.

Ivo Lill  
Klaasikunsti eriala vilistlane

Pildil: Ivo Lill, Sinine impulss / Blue Desire, 2013, klaas külmtöötlus
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Millega meediagraafika erialal tegeletakse?
Meediagraafika erialal valmistatakse ette reklaami ja meedia erinevates vald-
kondades töötavaid graafilise kujunduse spetsialiste. Õppetöös kujundatakse 
kaubamärke, reklaame, raamatuid, pakendeid, plakateid, internetigraafikat 
ning videoanimatsioone kujundusgraafika erinevates väljundites. Siin õpitakse 
orienteeruma erialases terminoloogias, teoorias, materjalis ja töövõtetes. Ning 
tutvutakse graafilise kujunduse toimemehhanismide ja nende rakendamis-
võimalustega.

Meediagraafika õppekava lõpetanud kujundusgraafikud oskavad generee-
rida ja arendada loomingulisi ideid, teha eksperimente ning leida ebakonvent-
sionaalseid lahendusi. Lisaks suudavad nad täita oma tööülesandeid loovalt ja 
professionaalselt nii iseseisvalt kui meeskonnas töötades.

Eestikeelne meediagraafika eriala kuulub kujunduskunsti õppekava alla, 
kus õppetöö toimub üle nädala tsüklitena. Seepärast sobib eriala hästi ka neile, 
kes elavad Tallinnast kaugemal või soovivad õppida töö ja pere kõrvalt.

Ionel Lehari 
Meediagraafika eriala juht

MEEDIA-
GRAAFIKA

Kindel  
karjäär

Valisin erialaks meediagraafika, sest töötasin juba 
kujundajana, kuid puudu jäi teadmistest. Töötava inime-
sena oli ainuke võimalus koolis käia osakoormusega.

EKAs õppimine on huvitav ja igavat momenti pole 
kunagi. Alati ei serveerita kõike kandikul ette, aga see 
annabki head õpetust. Olen siit saanud eelkõige ene-
sekindlust ja õppinud oma ideede eest seisma. EKA 
pakub erialaseid teadmisi ning kindlusetunnet, et mul 
on oma õpitava erialaga ka tulevikus midagi teha.

Taisto Toim  
Meediagraafika eriala tudeng

Pildil: Meediagraafika tudengitööde hindamine
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Millega moedisaini erialal tegeletakse?
Moedisaini eriala aitab astuda suure sammu lähemale moedisaineri ametile, 
mida õpetatakse valdavalt läbi kollektsioonide, aga ka abstraktsete moekont-
septsioonide loomise. EKAs on moeeriala näol tegu ühe kõige jõulisemalt 
inimese kehavormiga tegeleva ja samal ajal teisi erialasid koondava suunaga. 
Tihti on just mood ühiseks nimetajaks nii tekstiili- kui ka aksessuaaridisainis. 
Moevaldkonna õppe teeb Eestis eriliseks selle seotus ettevõtlusega: sellist 
võimalust, nagu pakub näiteks koostöö Baltika Grupi moebrändidega ja elust 
enesest õppimine, ei leia pea üheski ümbruskonna disainiülikoolis.

Miks seda eriala õppida tasub?
Mood õpetab lisaks rõivadisainile selgeks veel seitse ametit! Moedisaineri taust 
annab aluse olla tulevikus nii stilist, moeillustraator, moeajakirjanik, kostüümi-
kunstnik, rätsep, väljapanekute koordinaator või hoopistükkis innovaator, kes 
võtab sõna jätkusuutlikkuse teemadel või tegeleb uute materjalide väljatööta-
misega.

Miks mina moedisaini eriala valisin?
Minu puhul on küll tegu lapsepõlveunelmaga. Huvitaval kombel oli tegu alatead-
liku sooviga, sest 6-aastasel väikesaare tüdrukul puudus loominguline eeskuju. 
Esmalt olid muidugi maailmavallutuslikud plaanid, mis läbi Montoni peadisai-
neri rolli said ka ära proovitud. Tänaseks on minu jaoks eriti nauditavad moe 
kaks omadust, millest lapsena isegi mõelda ei osanud. Õigesti kasutatud ele-
mendid ja lõiked teevad imesid kandja enesekindlusega ning oskus seda moe 
nomenklatuuri õigesti kasutada annab teinekord disainerile võluri tunde. Teisalt 
on moe võimuses kaasa aidata etnograafilise pärandi säilimisele, millest sõltu-
vad minu silmis sõna otseses mõttes maailma värvid! Linnastumine üheülbas-
tab tihti meieni jõudvat visuaali, muutes tulemi pigem mustvalgeks. Paikkond-
liku omapära väärtustamine disainis on sellele hea vastumürk.

Piret Puppart  
Moedisaini professor ja osakonna juhataja

MOEDISAIN Inspireerivad 
kaaslased

EKAs õppimine oli kindlasti väga oluline ja meeldejääv 
periood. Kõige eredamalt meenuvad öised töösessioo-
nid enne hindamisi, mida saatis alati kaastudengite 
meeleolukas seltskond ja mil valmisid olulised taiesed, 
mida siis ERKI moe-show’l esitleti. Osakond ja kogu 
EKA oli mulle nagu üks suur pere, kus alati palju inspi-
reerivaid ja erksaid mõtteid õhus. Kõige olulisemana 
võtsin EKAst kaasa kontaktvõrgustiku, tugeva tehnilise 
baasi ning teadmise, et koostöö on edu võti.

Praegu tegutsen moedisainerina ja olen alates 
2010. aastast pühendunud omanimelise moebrändi 
arendamisele.

Lilli Jahilo  
Moedisaini eriala vilistlane

Pildil: Lilli Jahilo, kollektsioon “Sahara”, 2016/17. Foto: Stina Kase
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Millega moestilistika erialal tegeletakse?
“Mood on unistus, mida stilistid reaalsuseks muudavad. Stilistiamet on moe-
maailma karjääridest kõige krüptilisem. Stilist on võtmeisik fotograafi ja modelli 
vahel, kelle peamiseks tööriistaks on visioon.” — Anu Merila

Moestilistikas tegeletakse üheaegselt nii rõivastuse kui ka seda ümbritseva 
keskkonna kujundamisega. Otsesteks ametiteks on stilist ja kostüümikunstnik 
filmides, reklaamitööstuses, televisioonis, teatrites, ajakirjanduses, brändide või 
ettevõtete juures jm. Rõivaalakorraldus aga jaguneb veel paljudeks valdkonda-
deks: moeetenduste korraldus, moeajakirjandus, erialaste näituste kureerimine 
ja produtseerimine ning kaubandusega seotud valdkonnad: ost, müük, ressursi-
korraldus, kauba esitlustehnikad, kuni rõivaäri protsesside juhtimiseni välja. 

Miks seda eriala õppida tasub?
Moestilistikat tasub õppida neil, kellel on suur soov, oskus ja vajadus midagi ära 
teha. Neil, kellel on võime ise luua, kuid kes samas väärtustavad ka olemas-
olevat. Neil, kellele meeldib suhelda, mängida, katsetada, fantaseerida ja oma 
unistused realiseerida. Neil, kes naudivad süvenemist ja uurimist ning julgevad 
ühendada ruumi-ja rõivakeelt.

Moestilistika kuulub kujunduskunsti õppekava alla, kus õppetöö toimub üle 
nädala tsüklitena. Seepärast sobib eriala hästi ka neile, kes elavad Tallinnast 
kaugemal või soovivad õppida töö ja pere kõrvalt.

Miks mina moestilistika eriala valisin?
Mind võlus eriala loovus ja mitmekülgsus ning soov areneda ja end ise arendada.

Moestilistika eriala annab laiapõhjalise praktilise ja teoreetilise moealase 
hariduse. Minu huvide hulka kuulusid lisaks moele veel kunsti-ja kostüümiaja-
lugu ja leidsin, et just see eriala võimaldab tulevikus inimesekeskset stilistilist 
eneseväljendust ja paljut muud.

Õppekavasse kuuluvad teoreetilised ained laiendavad stilistile vajaliku 
silmaringi ning mitmed praktilised loovprojektid annavad oskused ja teadmised 
oma valdkonna parimate spetsialistide juhendamisel. 

Marion Laev 
Moestilistika eriala juht

MOE-
STILISTIKA

Tähendusega 
oskused

Tööelu nõuab, et oled väga multifunktsionaalne 
inimene. Ja multifunktsionaalsust EKA kindlasti 
õpetab. Ning muidugi seda, et kõigel, mida sa teed, 
peab olema sisu, tähendus ja oma nägu.

Minu jaoks oli EKAs moestilistikat põnev õppida 
kahel põhjusel. Esiteks saad seal arendada oma 
olemasolevaid oskuseid ning avastada uusi. Kes teab, 
ehk saab uuest oskusest sinu uus töökoht? Teine 
põhjus on see, et moestilistika eriala õppejõud on ise 
selles valdkonnas tegevad ning tänu neile õpid seda, 
mida sel alal töötades päriselt vaja läheb.

Olen õnnelik, et tänu oma erialale olen saanud 
pidada mitmesuguseid loovaid ameteid. Praegu tegut-
sen vabakutselisena ning töötan välja eri brändidele 
sotsiaalmeedia sisu ja nõustan neid turundusalaselt.

Getri Mitt  
Moestilistika eriala vilistlane

Pildil: Moestilistika tudengid kostüümikunstnike ja stilistidena projektis 
Drag Show, mida korraldati koostöös EMTA ja Teater NO99-ga
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Millega ruumikujunduse erialal tegeletakse?
Ruumikujunduse erialal tegeletakse inimeste käitumise uurimisega ruumikon-
tekstis, ruumi analüüsimisega, ruumi loomisega ning detailide ja materjalidega 
selle sees. Me kujundame isiksusi, kes on võimelised iseseisvalt, loovalt ning 
vastutustundlikult valdkonnas tegutsema. Õppejõud kunstiakadeemias on 
loomeisikud, kes on nõudlikud ja innustavad üliõpilasi pühenduma õppetööle 
kasutades iga võimalust luua, areneda ja avastada koos noortega. Lõpetatakse 
ruumikujunduse eriala, kuid tööle hakkab isiksus, kes on kujunenud Eesti Kuns-
tiakadeemias õppides ja selle läbinud palju kihilisemas kultuurikontekstis kui 
vaid erialane ettevalmistus.

Miks seda eriala õppida tasub?
Ruumikujunduse/sisearhitektuuri/sisekujunduse eriala on Eestis õpetatud üle 
80 aasta. Need aastad on andnud ühiskonnale hulgaliselt kvaliteetset ning uni-
kaalset ruumi ja keskkonda loovaid isiksusi. Me naudime, tihti enese teadmata, 
nende professionaalide töö tulemust oma igapäevaelus – kodudes, pankades, 
spordikeskustes, muuseumides, kaubanduskeskustes, restoranides, hotellides, 
büroohoonetes ... See kõik kujundab meie alateadliku esteetikatunnetuse  
ruumitaju suhtes. Ruumikujunduse erialal õppides on võimalus omandada 
teadmised ja oskused olles unikaalse ruumi looja. Olen kindel ja ma ei eksi: 
tegemist on ühe põnevaima erialaga, millega siduda oma töine elu.
Ruumikujunduse eriala kuulub kujunduskunsti õppekava alla, kus õppetöö 
toimub üle nädala tsüklitena. Seepärast sobib eriala hästi ka neile, kes elavad 
Tallinnast kaugemal või soovivad õppida töö ja pere kõrvalt.

Miks mina ruumikujunduse eriala valisin?
Mina sattusin ruumikujunduse eriala õppima täiesti juhuslikult, viimasel hetkel, 
enne ERKI sisseastumiskomisjoni ukse taga otsustades. Ja olen sellele juhusele 
olnud piiritult tänulik nii õppeperioodil Eesti Riiklikus Kunstiinstituudis (tänane 
EKA) kui ka kogu hilisema erialase tööperioodi vältel. Sisearhitekti amet ja  
töö on pigem elustiil: pidev ja vältimatu areng mõtlemis-, juhtimis-, koostöö-, 
otsustus- ja loomemeetodites.

Maarja Valk-Falk  
Ruumikujunduse eriala juht

RUUMI-
KUJUNDUS

Avastamis väärne  
keskkond

Leiame, et EKAsse õppima tulla pole kunagi liiga  
hilja. Siin on võimalik kõik oma „hullud“ ideed  
„normaalseks“ vormida. Oleme leidnud, et EKA on  
suurepärane tööriist jõudmaks iseendaga loova  
kontaktini. Väga oluliseks peame ka seda, et EKA  
inimesed on avastamist väärt.

Ruumikujunduse eriala  
3. aasta tudengite kommentaar

Pildil: Õpilastöö, serveerimislaud. Autor Dina Gonstharova.
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Millega tekstiilidisaini erialal tegeletakse?
Tekstiilidisaini erialal tegeletakse painduvate ja poolpainduvate struktuuride 
ning pindade loomisega. Seda nii olemasolevatest kui ka uutest looduslikest või 
tehismaterjalidest. EKA tekstiilidisaini eriala kombineerib traditsioonilisi tehno-
loogiaid uutega ning käib kaasas valdkonnas toimuvate muutustega. Tudengid 
omandavad teatud oskused ja esteetilise lähenemise tekstiilide kujundamiseks 
ning kujutluse tänapäevase tekstiilidisaini võimalikest kasutustest. Tekstiilidi-
saini eriala annab võimaluse avastada ja vaadelda materjali rolli väljaspool selle 
tavalisi piire ning kokkupuuteid teiste erialade, interaktiivsete materjalide ja 
uute tehnoloogiatega.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tekstiilidisain on laiem valdkond, kui nimest arvata võiks. Tekstiilidisaini erialal 
õpitakse looma tervikut, olles seejuures avatud materjalide, värvide, erine-
vate pindade, kompositsiooni, inimeste, keskkonna ja vastavate tehnoloogiate 
suhtes. Oskus haarata tervikut ning kuidas ja millest see moodustub, avab 
tekstiilidisaini eriala lõpetajatele laia ampluaa võimalusi töötada disainiga 
seotud valdkondades.

Miks mina tekstiilidisaini eriala valisin?
Mina sattusin tekstiilidisaini valdkonda läbi huvi kombineerida uut tehnoloo-
giat pehmetesse elementidesse. Olen IT ja moedisaini taustaga ning leidsin, et 
materjale, mida soovisin enda interaktiivses loomingus kasutada, ei eksisteeri-
nud — need tuli luua. Mind paelub tekstiilidisaini laiapõhjalisus ning võimaluste 
rohkus. Samuti meeldib mulle väga, et tekstiilidisain on materjalipõhine, sest 
see tähendab, et disainiprotsess ei saa toimuda ainult ekraani taga või paberil. 
See võimaldab kogeda oma meeltega reaalselt eksisteerivat asja, mille olen 
valmis teinud, ning näha ka, kuidas teised seda kogevad ja sellega suhestuvad.

Kristi Kuusk 
Tekstiilidisaini dotsent, teadur ja osakonna juhataja

TEKSTIILI- 
DISAIN

Mitmekülgsed 
teadmised

Ma alustasin õpinguid 2000. aastal, kui õppetöö 
toimus veel Tartu mnt 1 majas. Kuigi minu valitud 
eriala oli tekstiilidisain, veetsin palju aega ka teistes 
osakondades. Kõik päevad, õhtud (vahel ka ööd) 
möödusid koolis, kuna nautisin seal töötamist. Kõik 
võimalused olid olemas ja muidugi olid seal sõbrad. 
Sain koolist kaasa terve komplekti erinevaid töömee-
todeid ja oskuse töötada paralleelselt mitmete väga 
eriilmeliste projektidega. Kuna enamus õppejõude olid 
kogemustega kunstnikud/disainerid, sain näha ja läbi 
proovida erinevate autorite lähenemisviise.

Hetkel tegutsen ma EKA sisearhitektuuri osakon-
nas teadurina, keskendudes sealse eksperimentaal-

materjalide labori tegemistele ja elavatele materjali-
dele. Lisaks sellele tegutsen disaineri ja kunstnikuna 
KO/JU Creative Textile Studio’s ning töötan oma 
brändiga KO!.

Kärt Ojavee  
Tekstiilidisaini eriala vilistlane

Pildil: Installatsioon Live Streams, valminud Kärt Ojavee ja Johanna Ulfsaki 
koostöös. Foto: Tõnu Tunnel ja KO/JU
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Millega tööstusdisaini erialal tegeletakse?
Tööstusdisaini ülesanne on tehnoloogia inimlikustamine. Tööstusdisaineri 
portfooliost võib leida nii bambusest hambaharja, betoonist pargipingi kui ka 
pakiroboti. Tööstusdisainerid teevad tihedat koostööd ettevõtetega ning tööta-
vad eri materjalide ja tehnoloogiatega.Valdkonnana areneb tööstusdisain sama 
kiirelt nagu tehnoloogia ja tööstus, järjest enam põimuvad esemed digitaalsete 
lahenduste ja teenustega. Vilistlased töötavad erinevates tööstusettevõtetes 
disainerina – mööblifirmadest autotööstuseni, disainibüroodes disaineri või 3D 
modelleerijana või teevad oma ideed teoks ise ettevõtjaks hakates.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tööstusdisaini lõpetajad saavad koolist kaasa väga hea kasutajakeskse mõtle-
mise ja treenituse loovas probleemilahendamises. Loovust ja keeruliste problee-
mide lahendamise oskust peetakse kõige olulisemateks tulevikuoskusteks.

Miks mina tööstusdisaini eriala valisin?
Igaühe taust ja põhjused on erinevad. Kui ma kunagi EKAsse katsetele otsus-
tasin tulla, olin mõnda aega keskkooli ajal tegelenud moe- ja nahadisainiga. 
Toona soovisin lisaks rõivastele luua ka muid esemeid ning lisaks tekstiilile ja 
nahale töötada teiste materjalidega. Kui küsida, miks ma jätkuvalt disainerina 
tegutsen, siis sellepärast, et disainerina ei ole kunagi igav: iga projekt on erinev 
ning pidevalt õpid nii elu, inimeste kui ka iseenda kohta. Mulle sobib hästi, et on 
tarvis nii loomingulist kui ka praktilist mõtlemist ning ma saan oma uudishimu 
rahuldada erinevatel viisidel – ühe projekti tarbeks jalatsitööstust ning teise 
projekti tarbeks tervishoiusüsteemi tundma õppides.

Maarja Mõtus  
Tööstusdisaini külalisdotsent ja osakonna juhataja

TÖÖSTUS-
DISAIN

Vaatega 
tulevikku

Eesti Kunstiakadeemias tööstusdisaini erialal õppides 
oli minu jaoks kõige motiveerivam aspekt tasakaal 
akadeemilise ja praktilise ehk eksperimentaalsete 
ning tegelike tellijatega tööde vahel. Ka see, et täna-
päeval ei disaini disainerid enam ainult lõpptooteid, 
vaid ka vahendeid ja protsesse. Tööstusdisain sobib 
neile, kellel on nii kriitilist, praktilist kui ka loovat mõt-
lemist ja võimekust endast kaugemale näha.

Mina ise olen praegu vabakutseline disainer, 
tegelen nii teenuse pakkumise kui ka väikestes mees-
kondades enda projektide arendamisega. Vahel tegut-
sen ka külalislektorina siinsamas EKAs.

Mihkel Masso  
Tööstusdisaini eriala vilistlane

Pildil: Mihkel Masso disainitud elektrikeris HUUM. Foto: Aivar Kullamaa
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Millega vormi- ja keskkonnadisaini erialal tegeletakse?
Vormi- ja keskkonnadisaini erialal õpetatakse toodete ja keskkondade (nt näi-
tuste, muuseumide ekspositsioonide ja telestuudiote) kujundamist. Suur osa 
ainetest on seotud tootedisainiga, millele lisaks ruumikujunduse ja graafilise 
disaini ained. Kõik kokku annab oskused probleemide loovaks lahendamiseks 
ja esitlemiseks.

Eriala lõpetaja on valmis jätkama õpinguid sisearhitektuuri või tootedisaini 
magistrantuuris.

Vormi- ja keskkonnadisaini eriala kuulub kujunduskunsti õppekava alla, 
kus õppetöö toimub üle nädala tsüklitena. Seepärast sobib eriala hästi ka neile, 
kes elavad Tallinnast kaugemal või soovivad õppida töö ja pere kõrvalt.

Miks seda eriala õppida tasub?
Vormi- ja keskkonnadisaini eriala sobib kõigile, kes soovivad luua eriilmelisi 
keskkondi, kus on vajalik nii ruumi-, vormi- kui ka graafikaalaste teadmiste koos 
kasutamine.

Miks mina keskkonnadisaini eriala valisin?
Olen ise lõpetanud tootedisaini erialal. Pärast lõpetamist tegelesin nii toote-
diaini kui ka väljapanekute ja messibokside kujundamisega. Nende tööüles-
annete täitmisel tulid kasuks nii minu kunstiülikooli õpingute ajal omandatud 
tootedisaini kui ka graafilise disaini oskused. Vormi- ja keskkonnadisaini eriala 
tänasel päeval liidab need erialad uuesti kokku, lisades juurde ka sisekujun-
duse aineid.

Raido-Riho Laasi 
Vormi- ja keskkonnadisaini eriala juht

VORMI- JA 
KESKKONNA-
DISAIN

Mitmekesine 
tööpõld

Valisin keskkonnadisaini, kuna see on mitmekesine ja 
kindlasti huvitavaima tööpõlluga eriala kujunduskunsti 
õppekavas. Siin saab proovida nii graafilise disaini kui 
ka ruumikujunduse maailma. Õpingute vältel on või-
malik osa võtta reaalsetest kujundusprojektidest ning 
töötada koos tõeliste oma ala professionaalidega.

Epp Voolma 
Keskkonnadisaini eriala tudeng

Pildil: EKA tudengite korraldatud ERKI Moeshow retrospektiivnäitus 
“1982–2017”
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• Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria (MA eng TLÜga) 
• Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud (BA, MA) 
• Kunstiõpetaja (MA eng TLÜga) 
• Muinsuskaitse ja konserveerimine (BA, MA)

Teaduskonna missioon on kunstikultuuri mõtestamine, 
väärtustamine ja aktualiseerimine tänases päevas 
ning säilitamine järeltulevatele põlvedele. Kunstitea-
duse ja visuaalkultuuri instituudi magistriõppes on või-
malik spetsialiseeruda kunstiteaduse ja visuaalkultuuri 
uuringute, kuraatoriõppe või museoloogia suunale.

Muinsuskaitse ja konserveerimise erialal toimub 
arhitektuuri restaureerimise või kunsti konserveerimise 
suuna valik bakalaureuseõppes. Magistriõppes saab 
valida kunsti konserveerimise, arhitektuuri restaureeri-
mise või museoloogia suuna.

EKAs on kunstikultuuri erialade õppimise põhiee-
lis väikesed õpperühmad ja individuaalne juhen-
damine. Meie õppejõud ja teadurid on oma eriala 
tippspetsialistid ja avalikkuses tunnustatud asjatund-
jad. Lõpetajate hulgas on Eesti noorema põlve juhtivad 
kunstiteadlased, kuraatorid, kriitikud, teoreetikud, 
muinsuskaitsjad, restauraatorid ja konservaatorid.

Lilian Hansar  
Kunstikultuuri teaduskonna dekaan

KUNSTI- 
KULTUURI 
TEADUSKOND
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Millega kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria erialal tegeletakse?
Nii kujutiste kui ka tekstide uurimine nõuab laiapõhjalisi ja distsipliinideüleseid 
teadmisi, kriitilise ja kultuuriteooria head tundmist ning võimet luua seoseid eri 
valdkondade vahel – sellest ka taoline erialade kombinatsioon. Ühistöös Tal-
linna Ülikooliga sündinud Literature, Visual Culture and Film Studies õppekava 
koondabki kirjandus- ja visuaalkultuuri uuringud, mis on tavaliselt jagunenud eri 
osakondade või isegi teaduskondade vahel. Kujutisi ja tekste on seostatud väga 
ammu, võiks öelda, et üks ei eksisteeri teiseta – kunstiajaloost on teada, kuidas 
klassikaline kunst baseerus sajandeid mütoloogilisel ja hiljem religioossel nar-
ratiivil. Samuti on teksti- ja kujutisepõhised meediumid läbi põimunud ka meie 
kaasajal ning toimivad vaataja/lugeja suhtes korraga.

Miks seda eriala õppida tasub?
Tudeng saab head baasteadmised kriitilise teooria ja kultuuriteooria võtme-
mõistetest, aga ka teksti- ja pildianalüüsi algteadmised. Samuti toimuvad meil 
loengud ja seminarid filmiteooriast ning erikursused, mis käsitlevad erinevaid 
meediume koos. Õppetöö praktilises osas on tudengitel võimalus osaleda Tal-
linna suuremate kultuurifestivalide töös, näha nende korraldamise köögipoolt 
ning loodetavasti panna nii ka alus oma tulevasele karjäärile. See eriala on 
neile, kes näevad enda tulevast tööd kas kriitiku, kultuuriajakirjaniku, kunstikor-
raldaja või kultuuridiplomaadina. Laiemalt vaadates aga õpetame analüüsios-
kust, kirjutamist ja esitluste tegemist – kõike seda läheb vaja väga erinevatel 
elualadel. Samuti on see hea hüppelaud doktoriõppe jaoks, et seal mõnd kitsa-
mat teemat edasi uurida.

Miks mina selle eriala valisin?
Nägin vajadust kultuuri distsipliinideüleselt seostada.

Andres Kurg  
Kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooria teooria ühisõppekava juht,  
professor ja vanemteadur

KIRJANDUS, 
VISUAALKULTUURI  
JA FILMITEOORIA

Interdisiplinaarsed 
kogemused 

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria võimaldab 
tudengitel omandada võrdlevaid teadmisi, interdist-
siplinaarseid oskusi ning kultuuridevahelisi kogemusi 
oma iseloomuliku lähenemisviisiga. Esiteks võimalus 
veeta tunde Tallinna vanalinna südames EKA muinsus-
kaitse ja konserveerimise osakonnas lasi mul kanduda 
teise aega ning elada oma kujutlustes läbi seda, mida 
ma kunstiajaloo kohta lugenud olen. Teiseks tunnen 
rõõmu mitmete noorte õppejõudude olemasolust – 
see annab kindluse, et meiega arvestatakse, hinda-
mised on tasemel ning loengute raames arutletakse 
tänapäevaste küsimuste ja teemade üle.

Viimasel semestril oli minu lemmik ühine retk 
ühte Tallinna nõukogudeaegsetest magalarajoonidest. 

Samuti toimus üks meie seminaridest Kumu Kunsti-
muuseumis, kus me arutasime näituse „Kurja lillede 
lapsed“ üle. Sarnaselt ühele meie õppejõule Andres 
Kurele, kes parafraseeris õppekava blogis Michel 
Foucault’ tsitaati, nimetades meie magistriprogrammi 
puhtaks praktikaks, olen ma siiani samuti tundnud, et 
Eesti Kunstiakadeemias õppimine on väga praktiline, 
köitev ja paljulubav. Mul on suur au, et olen saanud 
selle äsja loodud programmiga liituda ning olla üks 
selle esimestest tudengitest.

Monireh Sadat Razavi Ganji  
Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria tudeng

Pildil: Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria tudengid KUMU näitusel
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Millega kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute erialal tegeletakse?
Meid ümbritsev maailm on üha enam visuaalne. Kunst, foto, film, aga ka 
ajakirjandus, reklaam, televisioon, internet – kõik need valdkonnad loovad ja 
kasutavad piltkujutisi eri eesmärkidel. Pildid võivad olla esteetilise naudingu 
allikad või ajaloodokumendid, edastada infot, kuid ka meiega manipuleerida. 
Samamoodi on tähenduslik inimest ümbritsev ruum ja esemeline keskkond, 
mis kujundab tema igapäevaelu. Meie eriala õpetab ümbritsevat pildimaailma 
ja ruumilist keskkonda kriitiliselt vaatama ning analüüsima. Kunstiajalugu ja 
-teooria aitavad mõista ning hinnata kunsti, seda loonud ühiskonda ja selles 
kehtinud väärtusi.

Miks seda eriala õppida tasub?
Bakalaureusetudengil on võimalik kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituu-
dis saada väga universaalne humanitaarharidus. Juba bakalaureusetasemel 
on õppe aluseks individuaalne lähenemine ja üliõpilase arengu igakülgne 
toetamine. See annab hea põhja minna edasi nii praktilisemas suunas kui ka 
keskenduda uurimistööle ja jätkata õpinguid kuni doktorikraadini. Magistriõp-
pes saab keskenduda kas kunstiteaduse või kuraatoriõppe suunale. Nüüdseks 
oleme laiendanud neid võimalusi veelgi, avades museoloogia suuna.

Miks mina selle eriala valisin?
Minu taust on mõnevõrra erinev kui teistel kunstiteaduse ja visuaalkultuuri 
õppejõududel, sest alustasin esmalt kunstiõpingutega siinsamas EKAs, seejärel 
aga tegin doktoritöö Tartus semiootika alal. Visuaalkultuuri ja kunsti prob-
leemide üle mõtlemine osutus lihtsalt mõõtmatult köitvamaks kui praktiline 
tegevus. See huvi on aina kasvanud, sest ka eriala areng on olnud tormiline ja 
kätkeb endas palju läbiuurimata võimalusi. Ma usun, et just sedalaadi pulbitsev 
uurimiskirg hoiabki meie instituuti koos ja teeb siin õppimise põnevaks.

Virve Sarapik  
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute professor, instituudi juhataja

KUNSTITEADUS JA  
VISUAALKULTUURI  
UURINGUD

Loominguline 
lähenemine

Pärast teatriteaduse bakalaureusekraadi saamist Tartu 
Ülikoolis otsisin loomingulise mõtlemise struktuure 
avardavat edasiõppimisvõimalust ja EKA kunstitea-
duse suund vastas minu ootustele. Tunnen, et kui 
Tartu ülikoolis sai minust kriitiliselt mõtlev inimene, 
siis EKAs kujunesid mulle isiklikult omased vaated 
ja selginesid huvifookused. EKAs sai minust loomin-
gulis-kriitiliselt mõtlev inimene, mis on parim kombo, 
millega maailmale läheneda. Lisaks on hindamatu see 
kontaktide võrgustik, kuhu sind omaks võetakse – see 
on lihtsalt põnevaim seltskond, kellega tahaks kogu 
aeg eri koostööprojekte teha.

Praegu töötan poole kohaga kaasaegse tantsu ja 
etenduskunsti produtsendina Sõltumatu Tantsu Laval 
ning teise poole tööajast (mis muidugi venib moti-
vatsiooni ja entusiasmi pinnalt lõpututeks vabakut-
selise tundideks) pühendan endale huvipakkuvatele 
projektidele, k.a. MIMproject’i tegemiste toetamisele. 

Selline kahe jalaga kahe ukse vahel olek andis mulle 
võimaluse eelmisel aastal nii kureerida näitust EKKMis 
kui ka veeta kaks kuud New Yorgis Performa Bien-
naali abikuraatorina. Nüüd soovin mõneks ajaks taas 
keskenduda uurimistööle ja kirjutamisele, mis on kõigi 
tulevaste projektide põhialus.

Evelyn Raudsepp  
Kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringute 
vilistlane

Pildil: Evelyn Raudsepp kunstiprojekti/ajakirja Uus Number esitlusel.  
Foto: Madis Kurss
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Millega kuraatoriõppe eriala tegeleb? 
Öelda, et kuraatoriõppe eriala tegeleb kuraatorite ettevalmistamisega, oleks 
võib olla vale. See eeldaks toodet, kuraatorit kui produkti, mis vastab teatud 
standarditele. Äkki võiks see eesmärk olla midagi sellist: kuraatoriõppe eriala 
tegeleb kuratoorse potentsiaali avamisega erineva erialase taustaga inimestes. 
Jah, loomulikult me õpetame ka “standardeid”, aga loodetavasti neisse ka krii-
tiliselt suhtuma. Ja selleks et kriitiliselt suhtuda, on vaja neid põhjalikult tunda. 
Kuraatoriõpe on üks õppesuund kunstiteaduse eriala magistrantuuris, seega on 
osa aineid ühised kunstiteaduse ja museoloogia tudengitega: filosoofia ja kriiti-
line teooria, semiootika, kunstisotsioloogia jms. Teine osa on aga väga erialas-
petsiifilised ained: kureerimise teooria ja seminar, institutsioonide ning näituse 
ja teiste kuratoorsete formaatide analüüs, suhtlus kunstnike, galeriide ja 
institutsioonidega, erialased koostööprojektid kujutava kunsti magistrantidega, 
praktiline kureerimine, galeristiõpe ja teadmised kommertsgalerii töö põhimõ-
tetest, näituse tehniline teostamine ja graafiline disain kuraatori perspektiivist, 
projekti kirjutamine, eelarvestamine jne – ühesõnaga kõik see, mis puudutab 
kuratoorset käsitööoskust. Kuid kõige olulisem on see idiosünkraatiline viis 
kuidas kuraator leiab nii öelda oma hääle ja kuidas paneb kokku omandatud 
teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja oma isiklikud huvid.

Miks seda eriala õppida tasub?
Selle eriala õppimine ei tee kellestki kuraatorit, aga ta aitab ehk kuraatoriks 
saada. Ta õpetab kuratoorset mõtlemist ja oma tegevust kriitiliselt analüüsima, 
küsima õigeid küsimusi. See on peamine. 

Miks mina kuraatoriks hakkasin? 
Kui ma nägin 18. aastaselt esimese Saaremaa biennaali näitust “Ajaloo vabrik”, 
mida kureerisid Peeter Linnap ja Eve Kiiler, oli mulle enam vähem kohe selge 
millega ma tegeleda tahan. Nii nagu ütles üks olulisemaid kuraatoreid Harald 
Szeemann peale oma esimest näitust: “Ma sain aru, et see on minu meedium.” 
Minuga oli umbes sama lugu, aga see ei olnud minu näitus. Ma arvan, et mul 
ei olnudki muid valikuid; ma õppisin kunstiteadust, kuid teadustöö jaoks olin 
ma liiga kärsitu ning ma tahtsin olla asjade tegemise ja sünni juures, mitte neid 
ohutust kaugusest piidelda. Kunstnikega töötamine, teose ja näituse protses-
sis osalemine, selle protsessi mõtestamine on metsik ja raske, aga ka väga 
rahuldustpakkuv töö. Samas õpetati seda erialana tollal üksnes paaris kohas 
maailmas. Praegu on ainuüksi Helsingis kaks kuraatoriõppe programmi, ka Läti 
Kunstiakadeemias avati eelmisel sügisel kuraatoriõppe kava. Niisiis hakkab ta 
omandama mingeid distsiplinaarseid mõõtmeid, kuid neil ei tohiks lasta aka-
deemiliselt kivistuda.

Anders Härm 
Kuraatoriõppe suuna juht 

KURAATORI-
ÕPE

Kriitiline 
mõtlemine

Kuulun esimesse kursusesse, kes alustasid uuel 
kuraatoriõppe suunal. Ootasin mitmekülgset õpet, 
mis seoks omavahel teoreetilised teadmised, kriitilise 
mõtlemise, analüüsioskuse ja praktilised pädevused. 
Olengi saanud just seda: lugeda, kirjutada, käia ja 
vaadata, arutada ja ise luua! Lisaks õppejõududele, 
kes kõik on meie kunstiväljal erinevate alade profes-
sionaalid, on mulle palju andnud ka kursakaaslased, 
kes sattusid olema minust väga erineva spetsialisee-
rumissuuna, elukogemuse ja teadmistepagasiga. Meie 
uue õppekava ja väikese kursuse suurimaks plussiks 
pean seda, et oleme paljuski saanud ise oma õpet 
kujundada. Lisaks õppereisidele rahvusvahelistele 

kunstifestivalidele ja vabade kunstide magistranti-
dega koostöös loodud avalikele projektidele saime me 
enda kureerida ja hallata endise EKA Galerii näituse-
ruumid Tallinna Kunstihoone keldris. Meil kujunes koos 
vabade kunstide tudengitega väike initsiatiivgrupp, 
kellega 2018. aasta septembris alustasime üsna 
nullist, alates kontseptsiooni väljatöötamisest ja tiimi-
sisesest tööjaotusest kuni rahastuse ja kommunikat-
sioonini. Praeguseks oleme jõudnud EKA tudengitele 
avalikku väljundit pakkuva Vent Space student-run 
projektiruumi tegevuse korraldamise argipäeva. 

Kati Ots 
Kuraatoriõppe tudeng

Pildil: Vent Space avapidu ja Marta Vaariku performance LOVER.  
Foto: Kaisa Maasik
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Millega museoloogia eriala tegeleb?
Museoloogia õppesuuna eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, mida on tarvis 
töötamiseks kunsti-, arhitektuuri- ja disainimuuseumides (aga ka laiemalt kul-
tuuriväärtusi säilitavates muuseumides) erinevatel ametikohtadel: kuraatori, 
koguhoidja, haridus- ja publikuprogrammide looja, kommunikatsiooni- või aren-
dusspetsialisti, projektijuhina. Õppesuund annab praktilisi oskusi ja teoreetilisi 
teadmisi muuseumis töötamiseks ning ärgitab loovalt ja kriitiliselt mõtestama 
muuseumi rolli kaasaegsel kultuuriväljal. Õppetöö toimub tihedas koostöös 
Eesti Kunstimuuseumiga, aktiivselt on kaasatud ka Tartu Kunstimuuseum, Eesti 
Arhitektuurimuuseum ning Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum.

Miks seda eriala õppida tasub? 
Kunstimuuseum on kunstimaailma üks keskseid asutusi, mis pakub väga eri-
nevaid eneseteostusvõimalusi ning vajab alati kompetentseid ja mitmekülgsete 
teadmistega inimesi. Õppesuund annab võimaluse tutvuda erinevate muu-
seumitöö alalõikudega (kunsti kogumine ja säilitamine, muuseumiharidus ja 
kommunikatsioon, näituseprojekti ettevalmistamine ja läbiviimine) ning valida 
nende hulgast endale kõige paremini sobiv tegevusala. Kokkupuuted ja viljakad 
põimumised teiste kunstikultuuri teaduskonna erialadega – kunstiteadus ja 
visuaalkultuuri uuringud, muinsuskaitse ja restaureerimine, kuraatoriõpe – on 
seejuures väga soositud.

Miks mina museoloogia eriala valisin?
Ma valisin kunstimuuseumis töötamise, sest see võimaldab tegeleda kunsti ja 
kunstiajalooga väga erinevatel viisidel ning tasanditel. Muuseumis tehakse nii 
uurimistööd kui ka laiale publikule suunatud näitusi ja üritusi, antakse välja raa-
matuid ning katalooge, korraldatakse konverentse, seminare. Viimastel aasta-
kümnetel on muuseumid palju muutunud. Järjest vähem on kinnistunud tõdesid 
selle kohta, milline muuseum peab olema ning järjest rohkem võimalusi, milline 
ta võib olla. Selles muuseumi ümber mõtlemise protsessis on huvitav osaleda.

Anu Allas 
Museoloogia suuna juht

MUSEOLOOGIA Muuseumitöö 
omapärad

Minu EKA-s õppimise ajal museoloogia suunda polnud, 
küll aga aitasid muuseumitöö omapäradest aimu 
saada üks vastavateemaline loengukursus ja päris 
põhjalik, kolm nädalat kestnud muuseumipraktika. 
Juhtus nii, et bakalaureuse kraadi saades asusin 
tööle samasse kohta, kus esimese kursuse tudengina 
muuseumipraktikat läbisin – Eesti Kunstimuuseumi 
graafikakogusse. Tollal köitis mind koguhoidja töös 
võimalus puutuda igapäevaselt kokku kunstiteoste ori-
ginaalidega. Aja möödudes sain aru, et selles on palju 
rutiini, mis samas kunagi ei muutu automaatseks, vaid 
distsiplineerib ning nõuab erialaste teadmiste pidevat 
täiendamist ja süstematiseerimist. Koos sellega on 
minu puhul üsna loomulikult kaasnenud ka tegevuste 
laiendamine – olen koguhoidja tööd ühendanud kuns-

tikriitika ja teadusartiklite kirjutamise, näituste kuree-
rimise, raamatute koostamise ning konverentside-se-
minaride korraldamisega. Minu kui muuseumitöötaja 
kooliks on olnud Eesti Kunstimuuseum, aga väga 
rõõmustav, et tänapäeval saab seda õppida EKA-s.

Elnara Taidre 
Eesti Kunstimuuseumi graafikakogu hoidja

Näitusevaade “Mõeldes labürindist. 50 aastat Tallinna graafikatriennaali”. 
Foto: Stanislav Stepaško
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Millega kunstiõpetaja erialal tegeletakse?
Meie eriala on mõeldud neile, kes lisaks isiklikule loomingulisele tegevusele 
soovivad õppida mõtestama kunstiprotsesse ja töömeetodeid ning neid eri 
vanuses õppijatele vahendama. Kasuks tuleb ka huvi selle vastu, mis on 
õppimine ja mil moel on võimalik seda toetada. Meie õppetöö toimub väikeses 
grupis, mis võimaldab individuaalset lähenemist ja tihedat arutelu. Püüame kas-
vatada kolleege, kellega oleksid tihedad sidemed ka pärast eriala lõpetamist. 
Õppekava on kokku pandud koostöös Tallinna Ülikooliga ja selle raames oman-
datakse oskused ja teadmised koolis töötamiseks. Lisaks on meil praktikad nii 
muuseumis, üldhariduskoolis kui ka huvikoolis.

Miks tasub õppida kunstiõpetajaks?
Kunstiõpetajaks tasub õppida juba seepärast, et avastada õppija iseendas. 
Õppeaineid läbides omandatakse ka lai valik seostatud teadmisi ja oskusi kuns-
titeooriates ning -praktikas, psühholoogias, haridusteadustes, humanitaarias ja 
kommunikatsioonis.

Miks mina selle eriala valisin?
Ma olen mõelnud kunstist kui eri eluvaldkondi läbivast distsipliinist. Juba 
noorena olen püüdnud näiteks matemaatika ja kunstiõppe vahel leida pigem 
seoseid kui neid vastandada. Võib-olla tulenes see sellest, et käisin pidevalt 
nii kunstikoolis kui ka matemaatikavõistlustel ning püüdsin enda jaoks selgeks 
mõelda, miks just need küljed minus tugevad on. Kunstiõpetajaks õppimisel 
nägin ma võimalust tegeleda noortega ja just selle õppeaine raames, mida pean 
kooli kontekstis kõige rikkalikumaks ning võimalusterohkemaks. Minu kitsam 
uurimishuvi on leida viise, kuidas toetada ja teadvustada neid eluks vajalikke 
oskusi, mis arenevad läbi kunstilise tegevuse. Olen ka ise sama osakonna 
vilistlane ning püüan tudengitele pakkuda samavõrd mitmekesist ja mõjusat 
õpikogemust kui ise EKAst sain.

Helen Arov  
Kunstihariduse osakonna juhataja

KUNSTI-
ÕPETAJA

Intensiivne 
arenguparadiis

Kaks aastat kunstiõpetaja eriala magistriõpet oli 
intensiivne arenguparadiis. Mulle meeldis, kuidas ühes 
aines õpitut sai teises rakendada ja vastupidi. Tööd 
oli palju – sai süveneda huvitavatesse erialastesse 
tekstidesse, arutleda meeldivas seltskonnas. Põnev 
oli, tihti jäime palju kauemaks jutustama, kui kavat-
sesime. Tegime nii uurimistöid kui ka oma unikaalset 
vaatenurka põimivaid esseid, saime luua tunnikavasid, 
neid testida ja siis toetavas ringis analüüsida. Nautisin 
õppejõudude professionaalsust ja samas soojust, inim-
likkust, personaalset lähenemist. Kursusekaaslastelt 
oli ka palju õppida ja väikesed õpirühmad võimaldasid 
seda kõike. Tundsin, kuidas kasvan erialaselt ja ka 
üldiselt, inimesena.

Olen kunsti loomisest, mõtestamisest ja vahen-
damisest jätkuvalt vaimustuses. Mu selja taga on 
kaks aastat haridustegevust Sally Stuudio kunstikoolis 

ja Tallinna Kunstihoones ning silm särab, et jätkata! 
Sallys annan igas vanuses lastele kunstitunde. Kuns-
tihoones viin läbi eesti- ja ingliskeelseid haridusprog-
ramme kõigile. Iga paari kuu järel avatakse uus näitus 
uute teoste ja seega uute haridusvõimalustega. See, 
kuidas luua keskkond tõhusaks ja huvitavaks õppimi-
seks nii, et külastajad saaksid võimalikult autentse 
ning inspireeriva näitusekogemuse, on väga loomin-
guline meeskonnatöö. Kõige rohkem naudin kohtu-
misi gruppidega, nende säravaid silmi ja põnevaid 
vaatenurki.

Minni Hein  
Kunstiõpetaja eriala vilistlane

Pildil: Kunstihoone publikuprogramm Tallinna Fotokuu peanäitusel 
“Visuaalkurnatus”, 2017
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Millega muinsuskaitse ja konserveerimise erialal tegeletakse?
Tegeleme kõige laiemas mõttes nii füüsilise kui ka vaimse pärandi väärtusta-
mise, hoidmise ja kaitsmisega. Olgu selleks siis ajalooliste hoonete, maastike, 
kunsti- või tarbeesemete, aga ka nendesse kätketud mälu ja mälestuste säili-
tamine. Kitsamalt õpetame nii arhitektuuri- kui ka kunstimälestiste uurimise ja 
konserveerimise teoreetilisi printsiipe ning praktilisi oskusi.

Miks seda eriala õppida tasub?
See on erakordselt põnev, vaheldusrikas ja suure missiooniga eriala. Iial ei 
tea, millises mõisas, kirikus või muuseumis sa ennast järgmisel päeval leiad ja 
millise kunstiteosega tõtt vaatad. Igapäevaselt on see pigem hobi kui rutiinne 
töö, mis ei lõppe siis, kui pastakas, pintsel või skalpell käest kukub. Kes tunneb 
endas tõelist soovi erialal tegutseda, leiab selleks võimaluse. Kui aga peale 
lõpetamist viib tee erialast eemale, siis pärandi tundmine avardab igal juhul 
ümbritseva maailma tajumist.

Miks mina selle eriala valisin?
Tol ajal polnud Eestis võimalik konserveerimist veel õppida, seetõttu oli see 
minu kui noore inimese jaoks keeruline valik. Lõpetanud ülikooli kunstiajaloo-
lasena, oli ajendiks intuitiivne soov leida oma kunstihuvile praktiline väljund 
ning teha ära midagi silmaga nähtavat, käega katsutavat ja maailma paremaks 
muutvat. Hiljem kasvas see märksa teadlikumaks arusaamaks, et konservaato-
rina saab teha palju rohkem kui vaid ajalooliste kunstiteoste parandamine. Selle 
kaudu saab näha ise ja näidata teistele meid ümbritsevat aega ja ruumi täiesti 
uues valguses.

Hilkka Hiiop  
Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala professor

MUINSUSKAITSE 
JA KONSER-
VEERIMINE

Maailm  
ühes majas

Provintsist pärit poisina oli EKA minu jaoks kui maailma 
avastamine. Oma rolli selles mängis ka Tallinna linn, 
mis mõjus kõikehõlmavalt. Lisaks „liivakastile“ oli 
Tallinn meie kursuse jaoks ka nagu üks suur õpik, 
seda nii erialaselt kui ka elu tundma õppimisel. Veetsin 
EKAs kokku 9 aastat, mille sisse jäi samuti Kaitseväes 
veedetud aeg. Olin tegev ka üliõpilasesinduses, võtsin 
osa akadeemia nõukogu tööst. Kuna elasin õpingute 
ajal kooli ühiselamus Gonsiori tänaval, olin oma kooli- 
ja õpingukaaslastega praktiliselt 24/7 koos. EKA oli nii 
meie kodu, kultuurimaja, baar kui ka diskoteek. Sain 
tegeleda mitmete põnevate projektidega, näiteks EKA 
soome-ugri ekspeditsioonid, mitmesugused erialased 
praktikad. Nii BA kui MA lõputööd tegin oma kodukoha, 
Ida- Virumaa teemadel. Meil oli palju vabadust, seda 
tuli ainult hoida ja targalt kasutada.

Praegu on mu igapäevaelu töine ja huvitav. Juba 
tudengina töötasin mitmetes ettevõtetes, hiljem siirdu-
sin tööle Muinsuskaitseametisse ja sealt Narva Linna-
valitsusse, kus töötan muinsuskaitse inspektorina. Eriti 
hea meel on mul selle üle, et olen saanud kogu aeg, 
isegi tudengina, teha erialast tööd.

Madis Tuuder  
Muinsuskaitse ja restaureerimise eriala vilistlane

Pildil: Kaarli kiriku apsiidi fresko puhastamine, 2013



64 65KUNST

• Kaasaegne kunst (MA, MA eng)
• Kunst BA (installatsioon / skulptuur, graafika, 

maal)
• Fotograafia (BA)
• Animatsioon (BA, MA eng) 
• Stsenograafia (BA, MA)

Vabad kunstid on ühiskonna avangard. Uued maail-
mad saavad tekkida siis, kui osatakse leida uus pilk 
nende nägemiseks. Kaasaegne kunst peab pidevat 
debatti ümbritseva maailma ja iseenese olemuse 
üle ning ühiskond järgneb tasapisi kunstis kujutletud 
uutele reaalsustele. Vabade kunstide teaduskond on 
ideaalne õppimiskeskkond loomingulistele, vaba mõt-
telennu ja analüüsiva pilguga üliõpilastele.

Õppekavale Kunst BA ja MA ootame õppima 
noori kunstnikke, kes huvituvad ideedest ja kujundi-
test, nii tänasest mõtte- kui ka visuaalsest maailmast 
ning oskavad oma tööle tõsiselt pühenduda. Pakume 
kaasaegset kunstiharidust, mis hõlmab individuaalset 
lähenemist, põnevaid diskussioone ning juhenda-
mist parimate kohalike ja rahvusvaheliste kunstnike, 
kuraatorite ning kunstikriitikute poolt. Õppekaval Kunst 
BA saab õppida graafika, installatsiooni ja skulptuuri 
ning maali erialasuunal. Magistriõppekava Kaasaegne 
kunst (MAKK) keskendub kunstniku autoriprojektile, 
mida toetab kogu õppekava. Üliõpilane saab igal 
semestril valida juhendajaks professori, kelle kuns-
tipraktika on erinevast valdkonnast (installatsioon/
skulptuur, graafika, maal, foto, uusmeedia). Paralleelne 
rahvusvaheline õppekava Master of Contemporary Art 
(MACA) pakub õppimisvõimalust ingliskeelsetele üliõpi-
lastele. Foto BA õppekava keskendub kaamerapõhisele 
kaasaegsele kunstile. Animatsiooni BA ja MA õppekava 
fookuses on autorifilmi loomine, osaletakse arvukatel 
rahvusvahelistel festivalidel. Animatsiooni magistri-

taseme õppekava on rahvusvaheline ja õpe toimub 
inglise keeles. Stsenograafia õppekava (MA, BA) 
valmistab ette lavakunstnikke ja filmikunstnikke ning 
pakub võimalust koostööks teatrite, filmistuudiote ja 
muusikaasutustega. 

Ära kahtle kandideerimast, kui sulle on oluline:
• Autorile keskenduv juhendamine oma ala parima-

telt ekspertidelt
• Mitmekülgne programm, mis pakub nii teoreetilisi 

tööriistu kui ka praktilist treeningut
• Võimalus oma arenguks vajaliku õppekava koos-

tamisel ise valikuid teha 
• Osalemine näitustel ja nende arendamisel, 

koostöö galeriide ja muuseumitega 
• Mõtlev ja analüüsiv keskkond kaasaegse kunsti 

üle diskuteerimiseks

Siin on koht, kus sul on võimalik teha midagi olulist 
iseendale ning ühiskonnale ja kus sinu looming saab 
avaneda.

Kirke Kangro  
Vabade kunstide teaduskonna dekaan

VABADE  
KUNSTIDE 
TEADUSKOND
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Millega kaasaegse kunsti erialal tegeletakse? 
Kaasaegne kunst tõstatab ühiskonnas olulisi küsimusi, loob uusi tähendus-
ruume, avastab alternatiivseid vaatenurki ning tajukogemusi. Tegeledes nii 
ühiskondlike kui isiklike teemadega, suhtleb kunstnik aktiivselt oma kaasajaga. 
Teose formaadipiirid on avatud, kunstnik ei pruugi eelistada ühte kindlat kuns-
timeediumit ning võib kombineerida ning eksperimenteerida erinevate sisuliste 
ja vormiliste lahendustega. Kaasaegne kunst on vaba platvorm, mis tõstatab 
diskussioone, liigub sõltumatult erinevates ühiskonna diskursustes, pakub maa-
ilmavaatelist mitmekesisust.

Miks seda õppida tasub?
See on kohtumispaik, kus arendada oma praktilisi või teoreetilisi teadmisi, ana-
lüüsida ning mõtestada oma kunstipraktikat ja loomeuurimust. Kombineerides 
iseseisvat tööd omaalgatuslike teemagruppidega, praktilisi meistriklasse teoo-
riaga, klassikalisemaid loenguid grupikriitika sessioonidega, õppereise ja näi-
tuste korraldamist, on kaasaegse kunsti õppekava keskmeks iga kunstitudengi 
individuaalne autoripositsioon. Visuaalse kultuuri mõtestamine, sotsiaalse 
närvi teritamine, mitmekesine dialoog ja konstruktiivse kriitika praktiseerimine 
aitavad noorel kunstnikul leida oma publiku ning saavutada vajalikud oskused 
ja meetodid oma ideede genereerimiseks, teostamiseks ja edastamiseks.

Miks sina sel erialal tegutsed?
See on ainus eriala, mis ei sea mulle piiranguid teemade ega meediumite näol. 
Kaasaegse kunsti kuraatori ja kunstnikuna on mul võimalus seada küsimuse 
alla ühiskonnas sissekäidud ideid ja väärtusi, manipuleerida reaalsust, milles 
elan. Õppekava juhina näen oma peamist panust tudengite ja kunsti- ja kultuuri-
väljal tegutsevate inimeste kokkuviimisel, uute koostöövormide algatamisel ning 
igasuguse nõu ja jõuga toetamisel. Kutsun külla erinevaid tegijaid ja mõtlejaid, 
ning loon ambivalentsemat ruumi ja aega endale ja teistele.

Margit Säde 
Kaasaegse kunsti õppekava juht

KAASAEGNE 
KUNST

Koht 
loometööks

Foto: “Poolakas”. Autor: Sigrid Viir
Raamitud pigmentfoto, 114 × 78 cm, 2016 
Osa seeriast “Snapshot Photos on the Moon, Black Holes Filled with Sugar Cubes, 
Snowball as a Noble Gift, Polish Apple in a Lift”

Küsimusele kuidas oli EKAs õppida, ei oska 
ma vastata ilma, et see liiga magusaks 
muutuks. Endise üliõpilasena ei tule mulle 
meelde midagi mille üle nuriseda. Kodutööd 
olid meeltmööda, pimikus veedetud öötunnid 
asendamatu kogemus, loengud sisukad ja 
vahel väga ootamatult kulmineeruvad, õppe-
jõud asjalikud eksperdid, sööklas hea toit ja 
kursakaaslasteks maailma parimad kursa-
kaaslased. Mulle meeldisid EKAs veedetud 
aastad väga. Hetkel osalen Helsingis HIAP 
residentuuriprogrammis. Istun oma stuudios 
Suomenlinnas ja kuulan kuidas tuul ulub. 
Mõnusaks vahelduseks on see, et midagi 
muud peale ulgumise ja klaviatuuri klõbina ei 
kosta. Mõtted ja teod on aprilli lõpus avaneva 
EKKMi näituse juures ja see on peamine resi-
dentuuris osalemise eesmärk.

Sigrid Viir 
vilistlane ja kunstnik
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Millega animatsiooni erialal tegeletakse?
Animaosakonnas koolitatakse animafilmitegijaid. Võiks ka öelda: animafilmide 
režissööre, kuid see ei ole lõplik tõde. Režissöör on tegelane, kes annab filmile 
selle lõpliku olemuse, stiili, rütmi, hingamise ja heal juhul ka selle raskesti kir-
jeldatava kihistuse, mis teeb filmist hea filmi. Vahel ka väga hea filmi. Kooli ajal 
teevad meie bakalaureuseõppe tudengid kaks lühifilmi. Nad mõtlevad välja loo 
ja loovad – joonistavad, ehitavad – tegelased, panevad nad liikuma ning värvi-
vad, maalivad, möllavad arvutitega, monteerivad, helindavad. Loomulikult, et 
kõige sellega hakkama saada, õpetatakse neile kõike eelnevat ja veel enamatki. 
Kolme õppeaasta lõpuks on bakalaureuseõppe vilistlasel valmisolek teha filmi 
üksi või siis meeskonna liikmena. Ideaalis võiksid nad suuta joonistada veel 
koomikseid ja illustreerida raamatuid.

Miks seda eriala õppida tasub?
Töö on väga vaheldusrikas – vahepeal on põnev, siis igav, siis läheb uuesti 
põnevaks jne. Kui sinu tehtud film on edukas, võib sellele järgneda mida iganes. 
Võid sattuda üllatavatesse kohtadesse, kohata veelgi üllatavamaid inimesi. Ja 
ühe eduka filmi järel võid kohe teha teise, äkki veel edukama. Asja teeb huvita-
vaks see, et ka vastupidine ei ole välistatud.

Miks mina animatsiooni eriala valisin?
Ühel hetkel tundus, et see on väga hea eriala. Pikapeale aga sai selgeks, et 
parim. Ja selle teadmisega ei olnud enam mõtet eriala vahetada.

Priit Pärn  
Animatsiooni osakonna külalisprofessor

ANIMATSIOON Rikastavad 
võimalused

See oli vaimselt väga rikas aeg. Tallinnaga kodunemine 
võttis omajagu aega, kuid peagi olin ma sellesse linna 
juba armunud. Animatsiooni osakonna õpikeskkond 
oli soe ja toetav. Mul oli mitmeid toredaid õppejõude, 
minu stsenaariumi kirjutamise oskusele aitasid ehk 
kõige enam kaasa Priit ja Olga Pärn. Sain palju oskusi 
ja inspiratsiooni ka väljastpoolt animatsiooniosakonda, 
näiteks õppisin anatoomilist joonistamist ja graafikat. 
Samuti õppisin palju ka oma toredatelt kaastudengitelt.

Pärast lõpetamist veetsin Eestis veel ühe väga 
produktiivse aasta, tehes animatsioone teiste filmidele 
ja teatritele. Mulle meeldib tellimustöid teha – lavasta-
mise meeletu vastutusrikkuse kõrval mõjub see nagu 
puhkus. Olen käinud oma lõputööks tehtud filmiga 
„Penelope“ mõnel rahvusvahelisel festivalil ning viima-
sel kevadel viibisin ka kahekuulisel Erasmuse praktikal 
Poolas. Nüüd olen ma tagasi Soomes, kuid annan 

EKAs ka TVPainti kursust. Tahaksin osalise ajaga edasi 
õpetada ning koguda julgust uue filmiga tegelema 
hakkamiseks.

Heta Jäälinoja  
Animatsiooni eriala vilistlane

Pildil: „Penelope“, 4 min, 2016, joonisfilm, režissöör: Heta Jäälinoja,  
heli: Horret Kuus
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Millega fotograafia erialal tegeletakse?
Õpetame fotograafiliste väljendusvahendite abil kunsti. Meie õppekava sisaldab 
nii teoreetilisi kui ka praktilisi aineid, mille käigus omandatakse fototehnilised 
baasoskused ja visuaalne lugemisoskus ehk võimekus pilti analüüsida ning 
mõtestada. Fotograafia kujunemislugu on nabanööri pidi seotud kunstiga, seega 
paneb meie programm olulist rõhku nii kontseptuaalsele mõtlemisele kui ka 
foto eksponeerimisele ruumis, samuti tema suhetele teiste kunstivormidega – 
filmikunsti, skulptuuri, installatsiooni, graafika ja maaliga.

Meie peaeesmärk on maailmas ja kitsamalt ka ühiskonnas, inimeses 
endas toimuvaid protsesse peegeldada ning mõtestada. Soovime taasluua 
vaimset sfääri, kus on koht mitmekesisusel, alternatiivsetel ja eksperimentaal-
setel formaatidel. Kunstiakadeemia fotograafia õppekava on ainus omataoline 
Eestis, kus saab õppida fotot nii bakalaureuse- kui ka magistritasemel. EKAs 
oleme muuhulgas ka kaamerapõhise kunsti alaseks kompetentsikeskuseks, 
kus leidub nii analoog- kui ka digitaalpimik, fotostuudio ja -tehnika ladu.

Miks seda eriala õppida tasub?
Fotograafia bakalaureuse eriala annab hea baashariduse, mida saab raken-
dada eri fotograafia ja (visuaal)kultuuriga seotud aladel – meie vilistlased tööta-
vad kunstnikuna, haridus- ja arhiivindusvaldkonnas, ajakirjanduses, samuti arhi-
tektuuri, moe- ja reklaamifotograafidena. Meil on väike ja ühtehoidev osakond. 
Kahekümne tegevusaasta jooksul on välja kujunenud traditsioonid – näituste 
tegemine, õppereisid ja muidugi ka peod.

Miks mina selle eriala valisin?
Sattusin EKAsse üsna juhuslikult. Olin enne Tallinna Sidekoolis (praegune 
Tallinna Polütehnikum) fotot õppinud ja tahtsin edasi areneda. Tuleb välja, et 
sattusin õigel ajal õigesse kohta, kus lisaks tehnilistele oskustele rõhutati ka 
vaimsuse ja kriitilise mõtlemise olulisust.

Marge Monko  
Fotograafia eriala professor ja osakonna juhataja

FOTOGRAAFIA Silmiavardav 
keskkond

EKAs õppida oli põnev ja silmaringi avardav. Õppimine 
muutis mind kindlasti empaatilisemaks ning tolerant-
semaks. Samas ka julgemaks. Toonane fotoosakonna 
professor Marco Laimre oli meile nii kubjas, rokk-
staar kui isa ka – iga roll vastavalt vajadusele. EKA 
fotograafia osakond andis hea tehnilise põhja ja aeg-
ajalt meenutan praegugi mõningaid harjutusi. Väga 
meeldis, et meil oli rohkesti tööd tekstiga. Nii lugemist, 
tekstianalüüsi kui ka kirjutamist. Photoshopi kasuta-
mist saab tänapäeval YouTube’ist ka õppida, analüüti-
list mõtlemist aga mitte.

Praegu läheb mul päris mõnusalt – olen leidnud 
oma kutsumuse arhitektuurifotograafias. Töötangi 
täiskohaga vabakutselise fotograafina. Kes on vaba-

kutselise eluga kokku puutunud, teab, et see ei ole 
üheksast viieni töö, on oma võlude ja valudega. Peale 
töö kasvatan ka lapsi, putitan kodu ja püüan erialaselt 
aina edasi areneda. Samuti rohkem aega võtta, et 
tegeleda isiklike projektide ja eksperimenteerimistega. 
Seda vabadust eksperimenteerida ja luua soovitan 
tudengina maksimaalselt ära kasutada.

Tõnu Tunnel  
Fotograafia eriala vilistlane

Pildil: Tõnu Tunnel, digifoto, EKA uue õppehoone sisehoov / KUU arhitektid
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Millega graafika erialal tegeletakse?
Meie erialal on seosed paljundus- ja trükkimistehnoloogiatega ning graafi-
lise disainiga. Lisaks kuuluvad graafika valdkonda ka joonistus, piltjutustus, 
koomiks ja muud teksti- pilti ühendavad teosed. Tänapäeval on lisandunud eri 
digitaalsed lahendused. Saame rääkida graafikast kui mitmusest. Eestis on 
graafika õpetamisel paarisaja-aastane traditsioon, 20. sajandil hakkasid oma 
loomingus kasutama graafikat kui kunstilist väljendusvahendit mitmed eesti 
kunstnikud, kellest kuulsaim on ehk Eduard Wiiralt. Tallinna graafikatriennaal, 
iga kolme aasta järel toimuv rahvusvaheline graafika suursündmus, sai eelmisel 
aastal 50aastaseks.

Miks seda eriala õppida tasub?
Graafiline väljendusviis on pidevalt ajas muutuv nähtus ja graafikakunst-
niku käsutuses peitub lai arsenal eri tehnikaid, et oma sõnumit täpsemalt ja 
tundlikumalt väljendada. Oluline on konteksti tajumine ja kommunikatsioonile 
mõtlemine. Graafikaga tegeleja peaks olema suuteline vahendama eri kogemusi 
ja emotsioone kaalutletult ning rakendama tehnoloogist protsessi oma idee 
huvides. Graafikamaailm on lõputu, alati meie ümber ja valmis meid kõnetama 
ning üks lihtsamaid ning demokraatlikumaid viise, et oma sõnumit maailmale 
kuuldavaks teha.

Miks mina graafika eriala valisin?
EKAs on graafika olnud seotud nii rakendusliku kui ka kunstilise suunaga. Ajal, 
mil mina olin graafikatudeng, mahtusid graafika alla nii plakat, raamatukujun-
dus, vabagraafika kui ka fotoõpe. Mina valisin graafika eriala, sest ma tahtsin 
tegeleda kunstiga. Praeguseks on see EKAs jagunenud graafika ja graafilise 
disaini erialaks.

Liina Siib  
Graafika eriala professor ja õppetooli juhataja

GRAAFIKA Väärtuslik 
võrgustik

EKAs on turvaline keskkond, kus oma ideedega kat-
setada ja praktilisi kogemusi saada. Sealjuures on 
kõige kasulikumad teised inimesed ja nende tagasi-
side. Säärast loomingulistest inimestest koosnevat 
võrgustikku, millele EKA juurdepääsu võimaldab, on 
omaette olles raske leida. Olenemata erialast, arendab 
ja motiveerib just arutelu professionaalide ning kaas-
tudengitega. Kriitiline mõtlemine ja ideede analüüs on 
kõige alus. Valitud tutvused jäävad kestma ka peale 
akadeemia lõpetamist.

Peale EKA lõpetamist on mul erialast tööd 
jagunud. Ma illustreerin, teen kujundustöid, annan 
EKAs tunde ja tegelen ka enese kui kunstniku  
praktikaga.

Ann Pajuväli  
Graafika eriala vilistlane

Pildil: Noore Kunstniku preemia võitnud Ann Paljuvälja installatsioon  
2017. aasta lõputööde näitusel TASE, 2017
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Millega installatsiooni ja skulptuuri erialal tegeletakse?
Installatsiooni ja skulptuuri erialal tegeletakse objekti, ruumi ja nende omava-
heliste suhetega. Kui traditsioonilisteks skulptori väljendusvahenditeks võib 
pidada vormi, mahtu ja materjali, siis installatsioonikunstniku fookuses on 
eelkõige ruum. Kõik seal kohalolev saab osaks teosest ning jagatud ruumili-
sest kogemusest. Selline praktika annab kunstniku kätte sisuliselt piiramatud 
võimalused erakordsete ruumiliste keskkondade loomiseks. Need võivad mater-
jalidena kasutada muuhulgas ka heli, valgust ja kõige salapärasemal moel ka 
aega. Skulpturaalsest ja installatiivsest kunstist võime ka rääkida kui kõige 
levinumast kunstivormist avalikus ruumis arhitektuuri kõrval. Nüüdisaegsete lin-
nakeskkondade osaks on arvukad skulpturaalsed ja installatiivsed lahendused, 
mis kõik kujundavad, vormivad ja mõtestavad meie ühist avalikku ruumi.

Miks seda eriala õppida tasub?
Esiteks on skulptuuri õppides võimalik omandada rida praktilisi oskusi, millest 
võib ka erialaväliselt kasu olla. Skulptor teab, kuidas asjad füüsilises maailmas 
koos püsivad. Eelkõige aga on skulpturaalne ja installatiivne kunst suurepärane 
vahend maailma mõtestamiseks, olgu siis tegu iseenda kunstnikupraktikaga või 
panusega ühisesse avalikku ruumi.

Miks mina installatsiooni ja skulptuuri eriala valisin?
Skulptuuri eriala avastasin enda jaoks juba varem, Tartu Kunstikoolis käies. 
Seetõttu polnud mul kunstiakadeemiasse õppima asudes eriala valikul mingeid 
kõhklusi. Skulptuuri juures meeldib mulle kõige enam vahetu kokkupuude 
materjali ja loodava objektiga, selle kohalolu. Installatiivse kunsti juures aga 
vabadus mistahes meediumispetsiifilistest piirangutest, võimalus panna ruum 
rääkima ja vaataja sellega suhestuma.

Taavi Talve  
Installatsiooni ja skulptuuri dotsent ning õppetooli juhataja

INSTALLATSIOON  
JA SKULPTUUR

Kunstnikuks 
kujunemine

EKAs õppimine oli minu jaoks väga intensiivne ja 
arendav kogemus. Tudengina omandasin vajalikud 
oskused ja teadmised kunstnikuna toimimiseks. Arvan, 
et EKAs õppides tuleb ise oma elu huvitavaks teha – 
lihtsad ja mugavad valikud tuleks ära unustada. Ükski 
õppejõud ei saa ega ka tohiks tudengit kunstnikuks 
sundida, ikka ise peab tahtma ja selle nimel töötama.

Peale EKA lõpetamist olen järjepidevalt tegele-
nud omandatud erialaga. Mul on tänaseks olnud üle 
kümne isikunäituse Eestis ja välismaal. Näitusetegevus 
on kujunenud minu olulisimaks kunstilise eneseteos-
tuse ja eneseväljenduse vormiks. Kui ma peaksin 
ennast kuidagi ametialaselt määratlema, ütleksin, 

et olen vabakutseline kunstnik. Teenimiseks olen 
teostanud mitmeid ja küllaltki eriilmelisi tellimustöid. 
Töötamine vabakutselisena ei taga küll stabiilset sis-
setulekut, kuid pakub sõltumatust ja professionaalselt 
huvitavaid ülesandeid.

Jass Kaselaan  
Installatsiooni ja skulptuuri eriala vilistlane

Pildil: Vaade installatsioonile „Majakas“, 2015. Autoritehnika. Autori foto.
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Millega maali erialal tegeletakse?
Maal on orgaaniline osa kaasaegse kunsti süsteemist. See on ülimalt mitmeke-
sise ajaloo ning võtetepagasiga valdkond. Maali õppimine tähendab nii üldiste 
ja universaalsete kunstiteadmiste ja -oskuste omandamist kui ka konkreetse-
malt maalikunsti võimaluste avastamist kujutamisoskuste, samuti tehnilises ja 
kontseptuaalses plaanis.

Maaliõppe üks eesmärk on põhiliste kujutamisoskuste omandamine natuu-
ristuudiumi, erinevate teema- ja kompositsioonikäsitluste kaudu. Oluline on n-ö 
manuaalse mõtlemise oskuse arendamine – silma ja käe koostöö. Toetame 
üliõpilase arengut iseseisvaks, pädevaks ja huvitavaks kunstnikuks. Sealjuures 
on oluline orienteerumisoskus rahvusvahelises nüüdiskunstis ning kursisolek 
sellega seotud intellektuaalse diskursusega. Teostuses on oluline suutlikkus 
vahendeid valida ning realiseerida oma kavatsusi professionaalsel tasemel 
teoste, kunstiprojektide ja -näitustena.

Miks seda eriala õppida tasub?
Digiajastul jääb maali eeliseks elav puudutus – kunstniku vahetu kokkupuude 
materjaliga, loomeprotsessi ainulaadne isiklikkus. Katsetamise ja vigadest õppi-
mise meetod on ürgselt inimlik oma emotsionaalses ebakorrektsuses.

Massiloengute, valikvastustega testide ning distantsõppe võidukäigu ajal 
on maali õppimine Eesti Kunstiakadeemias kahtlemata personaalne ja eksklu-
siivne. Erialases õppetegevuses on valdav töövorm individuaalne juhendamine, 
õpilase vahetu kontakt õppejõudude kui isiksustega, kes esindavad erinevaid 
kunstnikupositsioone ning -praktikaid tänases Eesti ja rahvusvahelises kunstis.

Jaan Toomik  
Maali õppetooli juhataja, professor

MAAL Tee  
iseendani

Õpingute ajal mõjus esimene poolaasta väga veidralt, 
nagu kunstikooli jätkuna. Olin oodanud, et astun 
justkui kohe kunstimaailma uksest sisse, kuigi endal 
polnud erilist aimu, kuidas see reaalselt välja peaks 
nägema või mis konkreetselt juhtuma peaks. Eks see 
suuresti tähelepanuvajadus oli, mis kannustas, aga 
teisalt ka abstraktne soov mingi tuumani jõuda, nagu 
see tuntud kunstnike eeskujul paistis. Kuid koha-
peal selgus, et käibel olevad tähelepanuavaldused ei 
sobinud mulle üldse. Ja siis algas sisulisem töö. Mul 
haakis õnneks üsna ruttu, et see, mida õppimiseks 
nimetati, oli tegelikult harjutused iseendani jõudmi-
seks. Samuti, et saavutused kunstis, kus on palju 
meistreid, nõuavad arvestatavaid vaimseid pingutusi. 
Algul on ju kõik mõtted nii läbipaistvad, et enne kui 
nendes midagi huvitavat näha jõutakse, muutuvad nad 

igavaks. Ma mäletan, et mul oli selge idee juhinduda 
impulssidest, millest reeglina mööda vaadati. Kõvasti 
oli abi ka õppejõududest, kelle tegevus kunstnikena 
imponeeris ja seniste arusaamade piire avardas.

Arvan, et praegu läheb mul hästi. Haridus, mille 
ülikool annab, on nagu keeleõpe – õpid sõnu, lauseid 
moodustama ja kehtivat grammatikat, aga edasi saab 
liikuda üksnes isiklike ideede ja keeleuuenduse kaudu. 
See soov kestab.

Tõnis Saadoja  
Maali eriala vilistlane

Pildil: Tagasi aeda III. Guašš paberil, õli lõuendil. 2009.
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Millega stsenograafia erialal tegeletakse?
Õpitakse mängimist, õigemini läbimängimist. Stsenograaf ehk kunstnik-lavas-
taja on see, kes teatri- või fimilavastuses teeb vaatajale nähtavaks kujutlusliku 
maailma ning kehtestab kõigele seal leiduvale visuaalsed mängureeglid, luues 
lugude jutustamise tingimused. Lood võivad pärineda ühtviisi nii kirjandusklas-
sikast kui ümbritsevast igapäevaelust, või tekkida hoopis tööprotsessi käigus. 
Sihipära ja mõjususe huvides mängib stsenograafiatudeng lugudes toimuvat 
korduvalt läbi. Teeb seda nii üksi kui teisi kaasates. Ta katsetab ja kontrollib. 
Tema ideeilm muutub aegamisi materiaalseks – kavandite, makettide, jooniste, 
fotode, installatsioonide ja etendamiste kaudu. 

Miks seda eriala õppida tasub?
Stsenograafia eriala eeldab koostöötegemise oskust ja süvenemisvõimet. 
Teemadena hõlmab see tervet inimelu oma keerukuses. Samaaegselt tegeleb 
stsenograafia nii üldistamisega kui detailidega, sidudes kokku aega ja ruumi, 
kostüüme ja tekstuure, valgustust ja vaatenurki. Stsenograafina oled sõltuvu-
ses tehnika ja tehnoloogiate kasutusoskusest. See töö on sulle, kui soovid olla 
osaline lavastusprotsessis, teha filme ning kujundada stuudioid ja sõnumeid. 
Samuti omandatakse stiliseerimise ja visualiseerimise oskused.

Miks mina stsenograafia eriala valisin?
Gümnaasiumis õppisin kolm aastat kunstikallakuga klassis. Olin sattunud sinna 
mõneti juhuslikult, mitmete kokkulangevuste tulemusena, kuid kooli lõpuks oli 
tekkinud juba kindel soov minna mõnd kunstiala edasi õppima. Olin kuulnud 
stsenograafia erialast, mis on huvitav just selle poolest, et sisaldab ja ühendab 
eneses paljusid teisi erialasid. Taoline mitmekülgsus ja avatus tunduski sobivat 
kitsa spetsialiseerumisotsuse edasilükkamiseks. Omas ajas küll naiivsevõitu 
arusaam on osutunud ka üksjagu prohvetlikuks. Maailm ja ka kunst on muutu-
mas üha “stsenograafilisemaks”, liikudes läbipõimumiste suunas.

Erki Kasemets 
Stsenograafia eriala professor ja osakonna juhataja

Mitmekesine 
õpe

EKAs oli põnev õppida. Stsenograafia on niivõrd 
huvitav ning mitmekesine eriala, mistõttu igav ei 
hakanud kunagi. Eelkõige aitas see avastada mul 
iseennast. Sain teada, kui suur on minu töövõime, vas-
tupidavus ning kannatlikkus.

Pärast BA lõpetamist olen tegelenud erialaste pro-
jektidega. Ühe tööna oli mul võimalus ehitada makette 
Eesti Ajaloomuuseumile. Makettides kajastuvad Eesti 
interjööride näited 20. sajandi eri perioodidest. Vaata-
mata suurele vastutusele, võiks isegi öelda, et see oli 
erialaselt unistuste töö.

Joanna Juhkam  
Stsenograafia eriala vilistlane

STSENOGRAAFIA

Pildil: Joanna Juhkami makett 1920ndate ehitusühingu  
Oma Kolle korterelamust, 2018
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Millega uusmeedia erialal tegeletakse?
Uusmeedia erialal tegeletakse eksperimentaalse tehnoloogilise kunstiga. 
Viimastel aastatel on järjest enam fookuses heli. See on kaasaegses kunstis 
küllaltki iseenesest mõistetav distsipliin, mille suhtes aga kunstnikel enamjaolt 
praktilised oskused ja kontekstitunnetus puuduvad. Meie osakond annabki või-
maluse keskenduda audiovisuaalsete teoste puhul ka helile ning tegeleda oma 
projektiga, milleks võib olla heliinstallatsioon, tee-ise-instrument või näiteks 
interaktiivsed arvutipõhised lahendused.

Miks seda eriala õppida tasub?
Seda eriala, nii nagu vabades kunstides sisalduvaid erialalasid tervikuna, tasub 
õppida selleks, et avardada oma silmaringi ja omandada konkreetseid tehnilisi 
oskusi, saada teadmised kaasaegse kunsti kontekstist, kuhu n-ö oma jalad 
maha panna. Iga tudeng on individuaalne ja seda üritame ka oma osakonnas 
võimalikult palju meeles pidada. Meilt saab julguse tehnoloogiaga eksperimen-
teerida.

Miks mina uusmeedia eriala valisin?
Avastasin helikunsti, kui eksperimenteerisin improvisatsiooni ja helitehnoloo-
giatega, ning mida rohkem sellesse süvenen, seda enam see distsipliin end mu 
jaoks avab. Heli on meiega pidevalt seotud ja justkui endastmõistetav valdkond, 
aga selles toimivad väga sügavad ja inimestele omased füüsilised ja tajuprot-
sessid.

Raul Keller  
Uusmeedia eriala professor ja osakonna juhataja

UUSMEEDIA Piiritu  
areng

Kõigepealt meenuvad välisprojektid, kuhu oli EKA 
kaudu end võrdlemisi lihtne sokutada. Need kestsid 
tavaliselt nädala või kaks, olid intensiivsed ning 
õpetasid tõenäoliselt kõige enam. Magistrantuuri ajal 
jõudsin käia Baltimaades, Norras, Austrias, Itaalias, 
Islandil, Inglismaal, korduvalt Soomes, lisaks veetsin 
vahetusüliõpilasena pool aastat veel Šveitsis. Rahvus-
vaheline kogemus andis EKAs õpetatule laiema pers-
pektiivi ning näitas mitmekülgseid loomepraktikaid.

Praegu tegutsen vabakutselisena. See võimal-
dab mul olla loominguliselt aktiivne, teha näituseid 
ja osaleda projektides. Samas kohustab see ka 
arendama ellujäämisstrateegiad. Mu tegemised on 

läinud ruumiliselt üsna laiahaardelisteks. Viimase isi-
kunäituse tarbeks tegelesin kosmilise field-recording’u 
ning kaugfotograafiaga, kui salvestasin tühermaadel 
satelliitide signaale. Järgmiseks haun plaani horisont 
kaotada-kustutada.

Taavi Suisalu  
Uusmeedia eriala vilistlane

Pildil: Taavi Suisalu, Kaugautoportree, 2016, foto / interaktiivne 
animatsioon
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• Arhitektuur ja linnaplaneerimine
• Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud 
• Kunst ja disain 
• Muinsuskaitse ja konserveerimine

EKA doktorikoolis toimub kraadiõpe neljal õppekaval. 
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud on klas-
sikaline humanitaarteaduslik suund, mille raames 
mõtestatakse nii eri perioodide kunsti kui digitaalse 
pöördega ühe olulisemaks muutuvat visuaalset mater-
jali laiemalt. 

EKA doktoriõppe eripära teiste ülikoolidega võr-
reldes seisneb kogu maailmas jõuliselt esile tõusnud 
loome- ja praktikapõhises uurimuses, mida on võima-
lik viljeleda kolmel õppekaval. Arhitektuuri ja linna-
planeerimise ning kunsti ja disaini õppekavades on 
uurimustöö üks osa loomingulisest protsessist, mille 
raames küsitakse olulisi küsimusi loomingu suhtest 
avalikkusega ja selle mõjust ühiskonnale. 

Doktoritöös on oluliseks nii loomingulise töö 
produkt kui ka selleni jõudmise protsess ja sellega 
seotud uudsed teemapüstitused ning lahendused. Siin 
uuritakse loomingu suhet avalikkusele ning vastupidi, 
avalikkusest saadud tagasisidestamise mõju loomin-
gulisele tööle. 

Disainerite ja arhitektide praktikapõhine suund 
on samuti peamiselt suunatud innovatsioonile ja uue 
väärtuse loomisele läbi probleeme lahendava disaini. 
See toimub teenuste ja süsteemide laiema kontsep-
tualiseerimise abil ning uudsete rakenduste näol. 

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava 
ühendab omavahel praktilist ning teoreetilist uurimis-
tööd, hõlmates pärandiloomet laiemalt. Siin käsit-
letakse praktilist restaureerimist ning materjali- ja 
tehnoloogiauuringuid, rakendades traditsioonilisi uuri-
mismeetodeid koos kaasaegsete kommunikatsiooni- ja 
pildindustehnoloogiatega.

DOKTORIKOOL
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Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Arhitektuur on pidevas uuenemises pakkudes sellisena 
Eesti ühiskonnale ja majandusele võimalusi enese-
refleksiooniks ning innovaatilisteks protsessideks. 
Erialased süvauuringud on vajalikud nii arhitektuuri-
hariduse edasiviimiseks kui ka eriala enda arenguks. 
Need protsessid toimuvad rööbiti ühiskonna tehno-
loogilise ja kultuurilise võimekuse muutumisega ning 
koostöös teiste valdkondadega.

Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli arhitektuuri 
ja linnaplaneerimise õppekavale ootame kandidaate, 
kellel on magistrikraad arhitektuuri, linnaplaneerimise, 
urbanistika, sisearhitektuuri või maastikuarhitektuuri 
erialal. Doktoriõpingud on suunatud eelpoolnimeta-
tud valdkondade loomingu, ajaloo, teooria ja filosoofia 
arendamisele ja reflekteerimisele, jagunedes kaheks 
õppesuunaks: traditsiooniline arhitektuuriajalugu 
ja –teooriapõhine uurimistöö ning eksperimentaalne 
loomepõhine uurimistöö. 

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppe 
eesmärk on luua uusi professionaalseid teadmisi, 
ühendamaks ruumi valdkonda laiemalt kaasaegsete 
ühiskondlike probleemidega. Arendame, tutvustame 
ja kasutame uusi teadmisi, oskusi ja professionaalset 
kogemust selleks, et elukeskkonda säästvalt aren-
dada. Loome uusi professionaalseid teadmisi ja oskusi 
koostöös teiste uurimisvaldkondadega. Samuti peame 
oluliseks rahvusvahelist koostööd. Doktoriõppes aren-
dame ja loome meetodeid ning strateegiaid mille abil 
ruumi valdkonna uurimistegevust edasi viia. 

Jüri Soolep 
Arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava 
juht

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringud

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute doktoriõp-
pes tegeldakse peamiselt individuaalse uurimistööga, 
mis võib ulatuda kunstiajaloo- (arhitektuuri-, disaini-, 
tarbekunsti-) teemadega tegelemisest kuni kaasaegse 
kunsti ja visuaalkultuuri (film, igat laadi keskkonnaku-
jundus jm) uuringuteni. Seni on EKA kunsti ja visuaal-
kultuuri instituudi doktorandid valdavalt huvitunud 
siinses kultuuriruumis toimunust ja toimuvast. See 
ongi meie spetsiifika – kusagil mujal eesti kunsti ja 
visuaalkultuuri sellises mahus ei uurita. Doktorantuuri 
eesmärk on valmistada ette kõrgtasemel kunstitead-
lasi akadeemilise uurimistöö ja kõrgkoolis õpetamise 
jaoks, kuid muidugi ka muuseumide ja galeriide ning 
teiste kunsti-visuaalkultuuri valdkonnaga tegelevate 
keskuste tarvis.

Krista Kodres  
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute 
doktoriõppekava juht

Raamatukogus konutamine meeldib mulle väga
Pean doktoriõpet üheks oma põhitegevuseks. Olen 
senise töö edenemisega üsna rahul. Üldiselt tundub, 
et doktoriseminarist kui sellisest igakuisest rühma-
teraapiast, kus kohtutakse kaasdoktorantidega, ja 
doktoritööst endast on küll ja rohkemgi veel, et asjaga 
töö kõrvalt edasi liikuda. Teisalt olen EKAs ise õpeta-
nud ülikooli lõpetamisest alates, aastast 2000. Selles 
mõttes on jälle tore 15aastase pausi järel olla taas ka 
teisel pool auditooriumit. Kui ülikooli ajal ma iseendast 
kui teadlasest eriti midagi ei arvanud – mul oli selleks 
liiga vähe kannatlikkust ja püsivust ning ma tahtsin 
peaasjalikult näituseid teha –, siis praegu meeldib 
mulle see raamatukogus konutamine väga.

Paralleelselt doktoriõppele olen EKAs lektor ja 
kunstiteaduse eriala magistrantuuri kuraatoriõppe 
suuna juht. Eriala avasime 2017. aastal ja esimes-
tel üliõpilastel algab teine semester. Samuti tegime 
Kumus koos Eha Komissaroviga ette näituse pealkir-
jaga „Salatoimikud“, mis esitleb Eesti 90ndate vähe 
tuntud kunsti. Osalen ka Anu Allase, Sirje Helme ja 
Viktor Misianoga Ida-Euroopa 90ndate konverentsi 
ettevalmistamisel. Lisaks katsun kirjutada iga kuu 
kolumni internetiväljaandele Edasi.org.

Anders Härm  
Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri eriala doktorant

Kunst ja disain

Kunsti ja disaini doktoriõpe on 4-aastase nominaal-
ajaga õppimisvõimalus kunsti, disaini ja nendega 
külgnevatel aladel tegutsevatele professionaalidele. 
Sageli kardetakse, et doktoriõppes peab kunstnik või 
disainer loobuma oma erialasest tugevusest ja õppima 
töötama ainult sõnade ja teooriatega. Rahvusvaheline 
käsitlus loomepõhisest uurimusest lähtub eeldusest, 
et erialaseid oskusi ja teadmisi on võimalik raken-
dada uurimistööks, mis loob uusi teadmisi, aga mille 
tulemus ei ole alati verbaalne. Seepärast koosneb EKA 
loomepõhine doktoritöö kuni kolmest loomeprojektist, 
mis on suunatud uurimisprobleemi süvenemisse, ning 
neid kontekstualiseerivast tekstiosast. Doktoriõpe ei 
tegele enam erialase õppega, vaid annab erialapro-
fessionaalidele võimaluse süveneda huvipakkuvasse 
teemasse. Loomepõhine uurimus on osa Eestis ja 
Euroopas tunnustatud artistic research’i ja practice 
based research’i teadussüsteemist.

Liina Unt  
Kunsti ja disaini doktoriõppekava juht

Palju võimalusi iseseisvateks tegemisteks
Doktorantuur EKAs oli loov ja pakkus palju võimalusi 
iseseisvateks tegemisteks, mis minule sobis suure-
päraselt. Praegu olen loovjuht kahes rahvusvaheli-
selt tegutsevas ettevõttes – Aus Design ja Upmade, 
vanemteadur Eesti Kunstiakadeemias, kus juhin 
Jätkusuutliku Disaini Laborit, ja peakunstnik Tallinna 
Linnateatris.

Reet Aus  
Kunsti ja disaini doktoriõppe vilistlane

Muinsuskaitse ja konserveerimine

Muinsuskaitse ja konserveerimine on interdistsipli-
naarne eriala, mis tegeleb kultuuripärandi hoidmise 
ja vahendamisega. Kultuuripärand on üks kultuuri 
avaldumisvorme, minevikku tänapäevaga ühendavate 
aineliste ja vaimsete väärtuste kogu. Pärandi hulka 
kuuluvad ajaloolised hooned ja kunstiteosed, aga ka 
ehitustraditsioonid, kombed ja pärimused. Konservee-
rimine hõlmab pärandi uurimist, säilitamist, restau-
reerimist ja tutvustamist. Muinsuskaitsel on oluline 
roll jätkusuutliku arengu ja kultuurilise mitmekesisuse 
tagamisel. Kultuuripärand on taastumatu ressurss, 
mille väärtustamine ja hoidmine on üks keskkonna-
teadliku ühiskonna alustalasid. Eriala vilistlased on 
leidnud rakendust restauraatorite ja konservaatoritena 
muuseumides ja eraettevõtetes, muinsuskaitseamet-
nike, pärandi uurijate ja populariseerijatena.

Anneli Randla  
Muinsuskaitse ja konserveerimise 
doktoriõppekava juht

Nautisin lugemist
Täiskasvanuna, samal ajal töötades, on teist kõrg-
haridust omandada küllap pisut teistmoodi kui otse 
koolipingist tulnuna, kuid õppetöö korraldus võimaldab 
seda hästi. Seminaride ja arutelude käigus õppimine 
sobib mulle ja muinsuskaitse õpe ka pakub seda 
rohkelt. Iseseisvast tööst nautisin enim lugemist, võib 
isegi öelda, et magistriõpingud tõid raamatud mu ellu 
tagasi. EKA lõpetamine võimaldas asuda tööle õpitud 
erialale Muinsuskaitseametis, mille juht ma parajasti 
olen. Jätkan praegu ka õpinguid EKA doktorikoolis. 
Akadeemiline ettevalmistus avaldab olulist mõju 
samuti igapäevaste praktiliste otsuste tegemisele ja 
nende kvaliteedile.

Siim Raie  
Muinsuskaitse ja konserveerimise eriala 
doktorant
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EKA avatud akadeemia on suurim elukestva kunstiõppe keskkond Eestis, kus 
saab aastaringselt osaleda erineva mahuga täienduskoolitustel. 

EKA avatud akadeemia kunsti-, disaini ja arvutikursuste mahud varieeru-
vad ühe päeva kestvatest töötubadest kuni mitmeaastaste erikursusteni. Meie 
missioon on pakkuda kõrgel tasemel elukestva täiendusõppe võimalusi nii 
noortele kui ka täiskasvanud tegijatele.

Rahvusvaheline suveakadeemia
Teaduse- ja loomevaldkondi ühendav rahvusvaheline suveakadeemia tegeleb 
innovaatiliste lahendustega disainimise protsessis. Rahvusvahelise suveaka-
deemia lektoriteks on Eesti Kunstiakadeemia ja partnerülikoolide juhtivad õppe-
jõud, teadurid ja kunstnikud.

Eelakadeemia
Eelakadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest 
huvitatutele süsteemset eelõpet, mis annab hea stardi sisseastumiseksamiteks.  
Eelakadeemias saab huvipakkuva erialaga põhjalikumalt tutvuda, avastada, 
kuidas selle õpetamine EKAs toimub ja arendada loovtegevuseks vajalikke 
oskusi. Lisaks aitab eelakadeemia luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio.

Tagasiside
•  “Sain eelakadeemiast hulgaliselt informatsiooni sisseastumise kohta, 

parema arusaama disainist ja head tagasisidet” — Sandra Kuum, õpilane
• “Õppisin kursuse käigus tundma enda jaoks uusi tehnikaid, samuti arvuti-

programmide kasutamist. Tänu sellele täienes mu portfoolio olulisel 
määral.” — Anete Pedaru, õpilane

• “Kursusel meeldis teooria ja praktika hea vaheldumine, väga korralik 
konspekt ning käed külge õppemeetod. Juhendaja oli väga pädev, tundis 
teemat ja oskas seda edasi anda. Kursusel jagati ka väga korralik kons-
pekt.” — Merle Lang, raamatupidaja BigBankis

• “Kursusel jäin enim rahule selle tempo ja infomahuga. Juhendaja Joakim 
Kuusemaa oli rahulik, kannatlik ning pädev.” — Sergei Kibus, režissöör, 
operaator ja monteerija

• “Operatiivne värk! Leidsin õige asja ja sain, mis tahtsin väga mõistliku 
hinna eest. Kursus andis piisava ülevaate tarkvarast, et seda ise edasi 
kasutada. Juhendaja oli asjalik, tundis tarkvara ja oskas selgitada.”  
— Jaanus Tiit, Green Forest OÜ, juhatuse liige

Lisainfo: koolitus@artun.ee 
www.artun.ee/avatud-akadeemia

AVATUD  
AKADEEMIA

Ettevõtetele ja organisatsioonidele
EKA osakonnad ja uurimisrühmad on koostööpartneriks mitmesuguste aren-
dusprojektide läbiviimisel. Meie arendusalane tegevus ja teenused põhinevad 
teadustööl, kasutades uusimaid valdkondlikke teadmisi ja arengusuundi.
• Lahendame toote- ja teenusearendusalaseid väljakutseid
• Nõustame tootmise ja tehnoloogia osas
• Aitame protseduuride parendamisel ja tööstusarenduse osas
• Teostame rakendusuuringuid, pakume konsultatsioone ja koolitusi

Võta ühendust:
Ingela Heinaste
Ettevõtlussuhete koordinaator
ingela.heinaste@artun.ee

Tudengile
• Kas minu heast ideest võiks saada tulutoov ettevõtmine?
• Kuidas ettevõtlusmaailma siseneda?
• Kuidas koostada äriplaani?

Neile ja paljudele teistele küsimustele saab vastuse ülikoolide vahelises 
äriideede arendusprogrammis STARTERtallinn (https://starteridea.ee/
STARTERtallinn/). EKA tudengitele on osalemine tasuta! 
Liitu üksi või terve tiimiga ja katseta oma ideest ärini jõudmist!

Maria Jäärats 
Arendus- ja teadusosakonna juhataja
tao@artun.ee
Jälgi infot: 
https://www.facebook.com/ETstartertallinn/

ETTEVÕTLIK 
EKA

ETTEVÕTLIK EKA
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Vahetusõpingud ja rahvusvaheline koostöö
Eesti Kunstiakadeemia tudengitel on võimalus välismaal õppida ja taotleda 
selleks stipendiumit mitmete rahvusvaheliste programmide ning võrgustike 
kaudu. Kõige levinum, Erasmus+ elukestva õppe programm, võimaldab igal 
õppetasemel viibida vahetusõpingutel või praktikal kokku 12 kuud. Sealjuures 
võib praktikat sooritada nii õpingute ajal kui ka aasta pärast lõpetamist vilistlas-
praktika näol.

Eesti Kunstiakadeemial on partnerülikoolid rohkem kui 40 riigis üle 
maailma, nii Euroopas, Aasias kui ka Ameerikas ja Austraalias. Euroopasise-
selt võimaldab Erasmus+ stipendium õppimist partnerülikoolides ja praktikat, 
mida saab tudeng sooritada enda valitud erialaga haakuvas institutsioonis. 
Erasmus+ üleilmse õpirände projekt annab tudengile võimaluse õppimiseks 
partnerülikoolides väljaspool Euroopat. Erasmus+ programm on äärmiselt popu-
laarne nii tudengite kui ka töötajate seas. Välismaal õppimine või enesearen-
damine on väärtustatud osa õppetööst. Lisaks loob rahvusvaheline kogemus 
hea pinnase jätkata pärast õpinguid konkurentsivõimelisena tööturul, kus lai 
silmaring ja kogemustepagas muutub järjest olulisemaks. 

EKA kuulub mitmetesse rahvusvahelistesse kunsti- ja disainiülikoolide 
võrgustikesse. NORDPLUSi võrgustike raames saab kandideerida lühiajalistele 
intensiivkursustele, mida korraldavad võrgustiku partnerülikoolid. Lisaks saab 
programmi raames kandideerida ka lühiajalisele praktikale või õpingutele. 

Programm jaguneb mitmeks erialavõrgustikuks: 
• Disainierialad, sisearhitektuur ja mööblidisain – CIRRUS; 
• Vabad kunstid – KUNO; 
• Uusmeedia ja tegevuskunst – DAMA; 
• Arhitektuur ja linnaplaneerimine – Nordic Academy of Architecture.

VAHETUS ÕPINGUD  
JA RAHVUS-
VAHELINE 
KOOSTÖÖ

KONKURSI  
TINGIMUSED  
2019/2020  
ÕPPEAASTA 
VASTUVÕTUKS

SAISis avalduse esitamine:
17. juuni – 1. juuli

Kohapeal avalduste esitamine:  
1. juuli, Põhja pst 7

Korraga saab kandideerida kahele õppekavale
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Bakalaureuseõpe

Õppekava Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused 
(riigieksamid)

Vestlusele kaasa Sisseastumiseksamid:  
kohapeal toimuvad

Max konkursi 
punktide arv 

Arhitektuur ja  
linnaplaneerimine  
Integreeritud õpe

20 1. Eesti keel min 30 punkti või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
3. Lai matemaatika või füüsika min 50 punkti 10p

Pingereas läheb arvesse ainult matemaatika/füüsika riigieksam. 
Matemaatika testi saab teha ka kohapeal.

Lisapunktid medaliga lõpetamisel: kuldmedal 2p, hõbemedal 1p

Vestlusele võib kaasa võtta varasemaid  
ruumilisi-loomingulisi töid või portfoolio

1. Linnaehituslik kompositsioon 10p

2. Erialakompositsioon 1 ja 2 10p

3. Linnavaate joonistamine 10p

10 + 10 + 10 + 10 

Sisearhitektuur 12 1. Eesti keel min 30 punkti või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud kuid pingereas arvesse ei lähe.

Portfoolio 1. Vestlus 10p

2. Erialaülesanne 1 10p

3. Erialaülesanne 2 10p

4. Erialaülesanne 3 10p

10 + 10 + 10 + 10

 
Magistriõpe

Õppekava Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused Vestlusele kaasa Konkursi tingimused Max konkursi 
punktide arv 

Arhitektuur ja  
linnaplaneerimine
4. kursusele 

5 TTK rakendusarhitektuuri rakenduskõrgharidusõppe või  
arhitektuuri bakalaureuseõppe lõpudokumendid

Portfoolio väljaprint A3 formaadis 1. CV
2. Motivatsioonikiri
3. Portfoolio 
4. Vestlus

10 

Making Space
Tasuline ingliskeelne õpe

7 1. Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
2. Inglise keel B2 tasemel

Portfoolio 1. CV
2. Portfoolio 10p

3. Essee magistritöö teemadest 5p

4. Video 5p

5. Vestlus 10p

10 + 10 + 10 

Sisearhitektuur 7 Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon Portfoolio 1. CV
2. Portfoolio 10p

3. Essee magistritöö teemadest 5p

4. Video 5p

5. Vestlus 10p

10 + 10 + 10 

Urbanistika
Tasuline ingliskeelne õpe

10 1. Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
2. Inglise keel B2 tasemel

1. CV
2. Motivatsioonikiri
3. Portfoolio
4. Vestlus

10 

ARHITEKTUUR Arhitektuuriteaduskonna 
õppekavad
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Bakalaureuseõpe

Õppekava
Eriala

Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused 
(riigieksamid)

Eelvestlusele kaasa Sisseastumiseksamid: 
kodus ettevalmistamiseks

Sisseastumiseksamid:  
kohapeal toimuvad

Max konkursi 
punktide arv 

Graafiline disain 15 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

Portfoolio, kus on võimalikult 
palju ja mitmekesiseid töid: 
(disainikatsetused paberil ja 
veebis, illustratsioonid, fotod, 
animatsioonid ja videotööd, 
muusikalooming, erinevad 
visandid jms), samuti tahame 
kuulda läbimõeldud põhjen-
dusi erialavalikule.

1. Ankeet
2. Erialaülesanne 1 10p

3. Erialaülesanne 2 10p

4. Erialaülesanne 3 10p

5. Vestlus, erialaülesannete esitlus 10p 10 + 10 + 10 + 10

Kujunduskunst
Tasuline sessioonõpe 
Vormi- ja keskkonnadisain  
Ruumikujundus  
Moestilistika  
Meediagraafika

40 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

3. Motivatsioonikiri (lisada SAISis 
avaldusele)

Kuni 10 tööd (joonistused, 
maalid, fotod, eskiisid jne). 

1. Erialaülesanne 1 10p 2. Vestlus (portfoolio, motivatsioonikiri) 10p 10 + 10

Meediagraafika 
Tasuline venekeelne õpe

15 1. Võõrkeel min 30 punkti
2. Vene keel B2 tasemel

Riigieksam peab olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe

Kuni 10 tööd (joonistused, 
maalid, eskiisid, fotod).

 1. Joonistamine 10p

2. Erialaülesanne 1 10p

3. Erialaülesanne 2 10p

10 + 10 + 10

Moe-, aksessuaari- ja  
tekstiilidisain
Moedisain
Aksessuaaridisain
Tekstiilidisain

20 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

Umbes 10 enda tehtud tööd 
(eskiisid, figuurivisandid, 
joonistused, maalid, fotod, 
enda loodud või õmmeldud 
esemed, vms). Tööd võib 
esitada ka mappi kogutud 
portfooliona. 

1. Ankeet
2. Erialaülesanne 1 10p

3. Erialaülesanne 2 10p

4. Erialaülesanne 3 10p

5. Vestlus 10p

10 + 10 + 10 + 10 

Tarbekunst ja disain 
Klaas
Keraamika
Ehe ja sepis

20 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

Vähemalt 10 varasemalt 
tehtud tööd (joonistused, 
maalid, eskiisid, erialased 
katsetused/ideevisandid, 
fotod, maketid).

1. Erialaülesanne 1: ankeet 10p 2. Erialaülesanne 2: 2D kompositsioon 10p

3. Erialaülesanne 3: 3D kompositsioon 10p

4. Erialaülesanne 4: vestlus 10p

10 + 10 + 10 + 10

Tööstus- ja  
digitootedisain
Tööstusdisain
Digitootedisain

15 1. Eesti keele min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

Portfoolio, kus on maksimaal-
selt 12 varasemalt tehtud 
tööd (joonistused, maalid, 
eskiisid, erialased katse-
tused/ideevisandid, fotod, 
maketid). 

1. Ankeet (ei ole hindeline)
2. Erialaülesanne 1: disainiülesanne 10p

3. Erialaülesanne 2:  
mahuline kompositsioon 10p

4. Erialaülesanne 3:  
disainiülesanne 10p

10 + 10 + 10

DISAIN Disainiteaduskonna
õppekavad
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Magistriõpe
Õppekava
Eriala

Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused Vestlusele kaasa Konkursi tingimused Max konkursi 
punktide arv

Disain ja rakenduskunst
Ehte- ja sepakunst
Graafiline disain
Keraamika
Klaasikunst ja -disain
Moedisain
Nahakunst, aksessuaari ja köitedisain
Tekstiilidisain

30 Bakalaureusekraad või sellele  
vastav kvalifikatsioon

Võimalusel paberkandjal portfoolio 1. CV
2. Ankeet 5p

3. Portfoolio 10p

4. Vestlus 5p

10 + 10 

Disain ja rakenduskunst
Tasuline ingliskeelne õpe
Ehte- ja sepakunst
Keraamika
Klaasikunst ja -disain
Moedisain
Nahakunst, aksessuaari ja köitedisain
Tekstiilidisain

15 1. Bakalaureusekraad või sellele  
vastav kvalifikatsioon

2. Inglise keel B2 tasemel

1. CV
2. Ankeet 5p

3. Portfoolio 10p

4. Vestlus 5p

10 + 10 

Interaktsioonidisain  
Tasuline ingliskeelne õpe

12 1. Bakalaureusekraad või sellele  
vastav kvalifikatsioon

2. Inglise keel B2 tasemel

1. CV
2. Motivatsioonikiri 5p

3. Varasemate tööde näidised 5p

4. Kodune eksamiülesanne 10p

5. Vestlus 10p

10 + 10 + 10 

Tootedisain 5 Bakalaureusekraad või sellele  
vastav kvalifikatsioon

1. Portfoolio 
2. Magistritöö esialgne kavand
3. Vestlus

10 

Disain ja tehnoloogia tulevik 
Ingliskeelne õpe

EKA ja TalTech ühisõppekava.
Vastuvõtt toimub TalTech-i kaudu

DISAIN Disainiteaduskonna
õppekavad
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Bakalaureuseõpe
Õppekava
Eriala

Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused  
(riigieksamid)

Vestlusele kaasa Sisseastumiseksamid:
kohapeal toimuvad

Max konkursi 
punktide arv

Kunstiteadus ja  
visuaalkultuuri uuringud

12 1. Eesti keel min 30 punkti või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti 5p

2. Võõrkeel min 51 punkti või B1 tase
Pingereas läheb arvesse eesti keele riigieksam.

Vestlusel peaks sisseastuja olema valmis 
vastama küsimustele, mis võivad puudutada 
nii sisseastumiseksamil kirjutatud esseed  
kui ka laiemat silmaringi:
1. Eesti ja üldkunsti ajalugu 
2. Tänapäeva kunst, arhitektuur ja 

visuaalkultuur 
3. Üldkultuurilised küsimused
4. Sisseastuja kunsti- ja kultuurikogemused 

ning arusaam oma tulevasest erialasest 
tegevusest

1. Essee 10p

2. Vestlus 10p

5 + 10 + 10 

Muinsuskaitse ja  
konserveerimine
Arhitektuurimälestised
Kunstimälestised

10 1. Eesti keel min 30 punkti või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti 5p

2. Võõrkeel min 51 punkti või B1 tase
Pingereas läheb arvesse eesti keele riigieksam.

Näiteid loomingust (joonised, joonistused, 
maalid, fotod, käsitöö, enda teostatud praktilise 
restaureerimistöö dokumentatsioon)  
ja/või varem teostatud uurimuslikust tööst  
(referaat, ettekanne vms.). Tööd võivad olla 
varem teostatud või tehtud spetsiaalselt  
sisseastumise tarbeks.

1. Erialaülesanne 1 10p

2. Erialaülesanne 2 10p

10 + 10 + 10

Magistriõpe
Õppekava
Eriala

Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused Vestlusele kaasa Konkursi tingimused Max konkursi 
punktide arv

Kunstiteadus ja  
visuaalkultuuri uuringud
Kunstiteadus
Kuraatoriõpe
Museoloogia

14 Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon Materjale oma senise erialase tegevuse kohta: 
ilmunud kunsti- ja kultuurikriitika tekstid, 
kuraatoriõppe suunale spetsialiseeruda 
plaanival sisseastujal portfoolio kureeritud  
ja/või kavandatavate näitustega.

1. CV 
2. Kirjalik tekstinäidis
3. Bakalaureusetöö
4. Vestlus

10

Muinsuskaitse ja  
konserveerimine
Arhitektuuri konserveerimine
Muinsuskaitse ja 

konserveerimine
Museoloogia

12 Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon Portfoolio 1. CV 
2. Magistritöö kavand 
3. Portfoolio ja/või bakalaureuse lõputöö
4. Vestlus

10

Kirjandus-, visuaalkultuuri 
ja filmiteooria 
Ingliskeelne õpe

EKA ja Tallinna Ülikooli ühisõppekava.
Vastuvõtt toimub Tallinna Ülikool kaudu

Kunstiõpetaja  EKA ja Tallinna Ülikooli ühisõppekava.
Vastuvõtt toimub Tallinna Ülikool kaudu

TEADUS Kunstikultuuri teaduskonna 
õppekavad
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Bakalaureuseõpe
Õppekava
Eriala

Vastuvõtu  
ülempiir

Konkursi eeltingimused 
(riigieksamid) Eelvestlusele kaasa

Sisseastumiseksamid:
Kodus ettevalmistamiseks

Sisseastumiseksamid:
Kohapeal toimuvad

Max konkursi 
punktide arv

Animatsioon 9 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

5–10 joonistust vabalt valitud 
tehnikas ja teemal; kui on, 
siis katsetusi animatsiooni või 
filmi vallas. Lisaks koomiks, 
täpsustused kodulehel

1. Ankeet 2. Erialaülesanne 1 10p

3. Erialaülesanne 2 10p

4. Erialaülesanne 3 10p

10 + 10 + 10

Fotograafia 8 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

Fotoportfoolio 1. Erialaülesanne 1: essee 10p

2. Erialaülesanne 2: fotoseeria  
“Inimesed tänavalt” pildistamine 10p

3. Erialaülesanne 3:  
kunstiprojekti analüüs,  
vestlus, portfoolio 10p

10 + 10 + 10

Kunst
Graafika
Installatsioon ja skulptuur
Maal 

22 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud 
kuid pingereas arvesse ei lähe.

3. Essee (lisada SAISis  
avaldusele) 10p

5 iseseisvalt tehtud tööd  
(joonistused, maalid,  
fotod 3D töödest, eskiisid,  
erialased katsetused) ja/või 
visandiplokk.

1. Ankeet 2. Erialaülesanne 2:  
loominguline ülesanne 10p

3. Erialaülesanne 3:  
loomingulise ülesande esitlus 10p

10 + 10 + 10

Stsenograafia 7 1. Eesti keel min 30 punkti 
või eesti keel teise keelena 
min 75 punkti

2. Võõrkeel min 30 punkti
Riigieksamid peavad olema sooritatud kuid 
pingereas arvesse ei lähe.

10–15 tööd (joonistused, 
maalid, eskiisid ja kindlasti 
erialased katsetused)

1. Ankeet 2. Erialaülesanne 1: teater 10p

3. Erialaülesanne 2: film 10p

4. Erialaülesanne 3:  
erialaülesannete esitlus 10p

10 + 10 + 10

KUNST Vabade kunstide teaduskonna  
õppekavad
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DOKTORIKOOL
Doktoriõpe
Õppekava Vastuvõtu  

ülempiir
Konkursi eeltingimused Konkursi tingimused

Arhitektuur ja  
linnaplaneerimine

2 Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 1. Doktoritöö projekt/kavand
2. CV
3. Portfoolio või kaitstud magistritöö

4. Motivatsioonikiri
5. Juhendaja akadeemiline CV  

(juhul, kui väitekirja eeldatav juhendaja  
ei ole Eesti Kunstiakadeemia töötaja)

Kunst ja disain 2 Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 1. Doktoritöö projekt/kavand
2. CV
3. Loomepõhise doktoritöö puhul portfoolio  

(soovi korral ka kaitstud magistritöö),  
tekstipõhise doktoritöö puhul kaitstud magistritöö

4. Motivatsioonikiri
5. Juhendaja akadeemiline CV  

(juhul, kui väitekirja eeldatav juhendaja  
ei ole Eesti Kunstiakadeemia töötaja)

Kunstiteadus ja  
visuaalkultuuri uuringud

2 Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 1. Doktoritöö projekt
2. CV

3. Motivatsioonikiri
4. Kaitstud magistritöö

Muinsuskaitse ja  
konserveerimine

2 Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon 1. Doktoritöö kavand
2. CV
3. Kaitstud magistritöö

4. Juhendaja akadeemiline CV  
(juhul, kui väitekirja eeldatav juhendaja  
ei ole Eesti Kunstiakadeemia töötaja)

Magistriõpe
Õppekava Vastuvõtu  

ülempiir
Konkursi eeltingimused Konkursi tingimused Max. konkursi 

punktide arv

Animatsioon
Tasuline ingliskeelne õpe

7 1. Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
2. Inglise keel B2 tasemel

1. CV
2. Magistritöö projekt 

3. Portfoolio
4. Vestlus

10

Kaasaegne kunst 16 Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
Viimase kolme aasta jooksul EKA BA Kunst õppekava Cum Laude lõpetanud  
võetakse vastu ilma konkursita, piisab avaldusest SAISis.

1. CV
2. Portfoolio 10p

3. Motivatsioonikiri ja magistritöö projekti kirjeldus 5p

4. Vestlus 5p

10 + 10

Kaasaegne kunst
Tasuline ingliskeelne õpe

6 1. Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon
2. Inglise keel B2 tasemel

1. CV
2. Portfoolio 10p

3. Motivatsioonikiri ja magistritöö projekti kirjeldus 5p

4. Vestlus 5p

10 + 10

Stsenograafia 6 Bakalaureusekraad või sellele vastav kvalifikatsioon 1. CV
2. Magistritöö projekt 
3. Vestlus

10

KUNST Vabade kunstide teaduskonna  
õppekavad
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Vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemia eestikeelsetele 
õppekavadele algab juunikuus ning rahvusvahelis-
tele õppekavadele märtsis. Vastuvõtutingimused ja 
-kuupäevad võivad aastati erineda, mistõttu on  
ajakohase informatsiooni saamiseks hea jälgida 
teavet kodulehel www.artun.ee/sisseastumine.

Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega 
õppes on tasuta. Rahvusvahelistel õppekavadel õppi-
mine on tasuline.

Lisaks sisseastumisavalduse esitamisele peavad 
sisseastujad läbima vestlused ja enamasti on vajalik 
ka eelnevalt valminud tööde (portfoolio) esitamine. 
Bakalaureuseõppesse kandideerijad peavad sooritama 
ka sisseastumiseksamid oma valitud õppekava juures.
Eksamid on erialati erinevad, täpsem info: 
www.artun.ee/sisseastumine.

SAISis avalduse esitamine:
17. juuni – 1. juuli

Kohapeal avalduste esitamine:  
1. juuli, Põhja pst 7

Korraga saab kandideerida kahele õppekavale

Tule tutvu EKA, siinsete erialade ja inimestega  
lähemalt!
AVASTA EKA programm on mõeldud gümnaasiumi- 
ja kutsekoolinoortele, keda huvitavad arhitektuuri, 
disaini, kunsti ja kunstiajaloo valdkonnad. Külasta-
takse stuudioid, ateljeesid, arhitektuuri- ja disainibü-
roosid, korraldatakse loenguid ja praktilisi töötubasid, 
läbiviijateks EKA õppejõud, tudengid ja vilistlased.
Vaata lähemalt: www.artun.ee/avasta

Tule tudengivarjuks! 
Võimalus veeta päev EKA tudengi varjuna ning teada 
saada, mida kujutab endast õppimine Eesti Kunsti-
akadeemias ja milline on tudengi argipäev. 
Vaata lähemalt: www.artun.ee/tudengivarjuks

Eelakadeemia kursused aitavad valmistuda sisse-
astumiseks. 
Vaata lähemalt: www.artun.ee/eelakadeemia

VASTUVÕTT Eesti Kunstiakadeemia 
Põhja puiestee 7
Tallinn 10412
+372 626 7301 

artun@artun.ee 
www.artun.ee

Leiad meid sotsiaalmeediast: 
Facebook.com/Eestikunstiakadeemia 
instagram.com/estonian_academy_of_arts

Koostanud: EKA kommunikatsiooniosakond 
Kujundus: Stuudio Stuudio 
Fotod: EKA arhiiv, osakondade ja vilistlaste kogud
Kaanefotod: Tõnu Tunnel
Trükk: Tallinna Raamatutrükikoda
Tallinn 2019

http://www.artun.ee/sisseastumine
http://www.artun.ee/sisseastumine
http://www.artun.ee/avasta
http://www.artun.ee/tudengivarjuks
http://www.artun.ee/eelakadeemia
http://www.artun.ee
http://www.artun.ee
http://instagram.com/estonian_academy_of_arts
http://instagram.com/estonian_academy_of_arts
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