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Oma teostes väljendan tunnet või tundeid, mis mind 
teatud hetkes haaranud on, mõnikord vähendades 
ümbritsevat müra või tuues esile mingit konk-
reetset müraallikat. Lihtsustatud kujul hetked on 
painajalikud ning kordusessehaaravad. 

Graafikatehnikad aitavad peegeldada korduste 
teemat olles ise paljundamis- ehk kordustepõhine 
kunstimeedium. Kunstis jään ma visuaalipõhiseks, 
sageli hoides minimalistlikku must-valget joont. 

Teoses “Keha poolt reedetud“ vastandun oma eel-
nevalt loodud kunstile, murdes lahti kordustest, 
milles seni mugavusest ja ka sunnist püsinud olen.
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Haridus
2012-... Eesti Kunstiakadeemia, vabade kunstide 
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Isikunäitused
2011 “Enesetõestus tulevikuks“ MÄSU galerii, 
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Grupinäitused
2015 “20:84” , Hobusepea Galerii, Tallinn
2014 “Error; maatiline tud juhul sest hetkest ale 
kliki,” Galerii Metropol 62, Tallinn
2013 “Märkmeid kohalikest valimistest.” BFM, 
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Keha poolt reedetud
2020 
tušijoonistus
84,1 x 59,4 cm
87,5 x 59,4 cm 
juhendaja: Grisli Soppe-Kahar 
 
Seeria koosneb 14-st tušijoonistusest 



“Keha poolt reedetud“ üksikteos seeriast “Keha poolt reedetud“ üksikteos seeriast “Keha poolt reedetud“ üksikteos seeriast



“Keha poolt reedetud“ vaade ühest teoste kombinatsioonist



Kokkupõrge
2019
linoollõige 
120 x 85 cm 
juhendaja: Tõnis Saadoja

Seeria koosneb 10-st linoollõikest



“Kokkupõrge“ Vaade ülespanekust



Korduste linn
2015 
digitrükk, animatsioon 
200 x 200 cm
kestvusanimatsioon
juhendaja: Elin Kard

Teos koosneb kahest 
digitrükist ja kahest
kestvusanimatsioonist

lingid animatsioonidele:
https://vimeo.com/427372184
https://vimeo.com/427372022

Digitrükk



kaader animatsioonist kaader animatsioonist kaader animatsioonist

kaader animatsioonist kaader animatsioonist kaader animatsioonist



digitrükk



Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist

Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist



Perspektiiv
2015
siiditrükk
29,7 x 42 cm

Seeria koosneb 4-st siiditrükist











Tundmatuse eel

2015
linoollõige
29,7 x 21 cm
juhendaja: Liina Siib

Teos koosneb 5-st linoollõikest







Ärevus
2014
animatsioon
1:24
juhendaja: Elin Kard

Helitaustaks on valjenev pinin

link animatsioonile:
https://vimeo.com/427372666



Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist

Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist Kaader animatsioonist


