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Lapsest saati olen olnud vaimustunud kõikidest pisikestest asjadest, mis toimuvad looduseilmas. 
Eriti armastasin üht kevadet, kui sattusime peale suurele lombile kadakate vahel, mis oli täis puru-
vanakesi. Kogu lomp kahises liikumisest. Puruvanakesed on sellised imelised isendid, kes kasutavad 
seest tühjasid oksi ja kõrsi oma kestana, muidu on nad vist ujurputukad.

Uurimine ja avastamine on mu eluaegne kirg ning see on viinud juba varakult kodusest ja turvalisest 
eemale teistsuguse õhu ja fauna keskele. Oma parimaid rännakuid teen enamasti üksinda sest ük-
sinda olek annab väga isikliku ja kohese kontakti ümbritsevaga.

Mu looming on tihedalt eluviisiga kokku kasvanud – kasutan ära paljut tee pealt leitut nii ideeliselt 
kui füüsiliselt. Tihti võtan kuskilt midagi kaasa, et see kohavaim jääks minuga ja ma mäletaks. Tah-
an, et see mis satub minu kätesse ja nende läbi muutub säilitaks oma algse väärtuse või kasvataks ja 
tooks seda esile.

Töötan aeglaselt, millegi valmis saamine võib võtta aasta või rohkem, vaatan ja katsun oma lemmi-
kud objektid rahulikult läbi. Sketsid aga teen kiiresti, esimese vaimustuse ja puhangu palavikus ja ni-
hkes.

Hindan kannatlikkust, mida ehtekunst nagu hea ema õpetab – iga asi tahab oma aega, inimene ka.
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