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Keel kui märkide süsteem on minu jaoks piirav ning tähelepanu hajutav. Grammatika on 
minu suurim vaenlane. Oma teoste abil saan abstraktsemalt, läbi tunnete ja üldiselt 
sõnadeta öelda seda, mida ma verbaalselt väljendada ei suuda. Ühiskonnakriitika, 
identiteediküsimused, emotsioonid ja vaimne seisund on minu loomingus tähtsal kohal. 
Minu kunstipraktikat iseloomustab pikaajaline protsess ja paindlik lähenemisviis ning 
keskendumine erinevatele tehnoloogiatele.

Sageli kasutan fotot, videot, joonistust ja installatsiooni, aga ka teksti ja graafika 
trükitehnikaid. Minu jaoks on oluline olla pidevas arutelus loomeprotsessi käigus 
tõstatatud probleemi või teemaga. “Tätoka pahempool” on foto- ja videoinstallatsioon, 
milles käsitlen inimilu ülistamise ning idealiseerimise temaatikat. Vastandades erinevaid 
motiive, nagu soe ja külm valgus, mina ja mu õde, ning foto ja video tehnikad, räägin 
iluideaali poole püüdlemise tagajärgedest ja ka iseenda seisukohast antud teemal. 

Minu lõputöö “Cielle” on inspireeritud minu sisemaailmast. Tuginedes oma unenägudele 
ja nende kogumisele olen loonud puulõike seeria. Kasutades kaduva plaadi tehnikat, 
lõikasin neli erinevat plaati, millest igaüks nendest jutustab ühte minu meeldejäävamatest 
unenägudest. Installatsioonis moodustub tõmmistest unenägude kogum, mis 
iseloomustab unenägude ununemist, kaduvust ajas ning haaramatust. 
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“Cielle”

2020
Puulõige

Lõputöö “Cielle” on inspireeritud 
minu unenägudest ja nende 
kogumisest. Oma unenägude põhjal 
lõin puulõike seeria, milles 
kasutasin kaduva plaadi tehnikat. 
Kodustes tingimustes lõikasin 
kokku neli plaati, millelt trükkisin 110 
tõmmist.

Juhendaja Maria Erikson



Iga plaat keskendub ühele unenäole. Installatsioonis moodustub õhulistest tõmmistest 
unenägude kogum, mis oma kerguses meenutab udu. Teos on paralleel unenägude kadumisele, 
haaramatule olemusele ja nende moonutatud tähendusele meenutamisel, aga ka vihje 
unenägudes rändamisele. Eesmärk on luua külastajale minu unenägemise kogemuse tõlgendus 
ja luua võimalus jalutada minu unenägude pilves. 

Alles lähemale astudes on võimalik täpsemalt süveneda ja hakata nägema unes peituvaid 
lugusid, nendes korduvaid motiive ning nende tähendusi. Unenägude nägemine ja kogemine on 
oluline osa minu elust ning usun, et unenäod peegeldavad inimese vaimset olekut ja alateadvust. 
Oma krüptilisuses jätavad unenäod piisavalt tõlgendusruumi, mida kasutan eneseanalüüsiks. 

Teose nimi “Cielle” tuleneb samuti minu unenägudest. Korduv unenägu, kus ma oma 
vastsündinud poja nimeks panen alati Cielle. Nägin seda und uuesti vahetult enne lõputöö 
tegemise algust. Arvasin, et nimi on sobilik, kuna tõlgendan unes lapse saamist uue idee või 
projekti ettevõtmise ja selle realiseerimisena.

Installatsiooni näide: Link videole

https://www.youtube.com/watch?v=0cvkiHQMRG0








“Kodu.Kohver.Kodu”

Ingrid Nielsen, 
Liis-Marleen Verilaskja
2020

Videoinstallatsioon, projektsioon
3 min 34 sek
Link veebinäitusele

Elatud elust jäävad enamasti alles 
ainult fragmendid: fotod, esemed, 
kirjakatked, mis juba mõned 
aastakümned hiljem on 
minetanud oma tähenduse. Sisu 
selgitajat enam pole ja teised ei 
mäleta või tahavad mäletada muud. 
Üks kohver võõraste inimeste 
kirjavahetusega alustas rännakut 
ajas, kohas ja iseeneses. 
“Kodu.Kohver.Kodu” püüab 
vaatajale meelde tuletada, et ka 
tema elu on ühel hetkel vaid üks 
kild miljonite teiste kildude seas.

Juhendaja Eve Kask

https://noar.eu/et/olemata-naituste-olemus-kuidas-raakida-salapaigast-seda-reetmata/


Kuvatõmmis videost



Kuvatõmmis veebinäituselt



“Vana kaptenite maja” 

2020
Tekst seinal 84 x 60 cm 
Joonistus põrandal
Link veebinäitusele

Mäng mälestuste, teksti ja ruumiga. 
Külastus Käsmus elava arhitekti 
juurde, temaga päeva veetmine 
ning tema maja joonistamine, on 
installatsioonis ühe kogemusena 
kokku võetud. 

Juhendaja Eve Kask

https://noar.eu/et/olemata-naituste-olemus-kuidas-raakida-salapaigast-seda-reetmata/


Kuvatõmmis veebinäituselt



Kuvatõmmis veebinäituselt



“See pole labürint”

Brti Kikas, Mark Hiir, Riin Maide, 
Maria Izabella Lehtsaar, 
Liis-Marleen Verilaskja,
Hanneleele Kaldmaa

2020
Käsikirjutis
Digitrükk
1,435 x 26 m

“Linnad muutuvad neis kõndides 
millekski muuks: ühtegi tänavat 
mööda ei saa käia mitu korda, varjud 
ja valgused kasvavad ja kahanevad 
omasoodu. Eksime hommikust saati, 
kuigi see pole labürint. Ära lase lahti. 
Ära eksi ära. Ära ära eksi. See ei ole 
enam see koht, kuhu sa tulid.
Italo Calvino “Nähtamatute linnade” 
kombel näitame üht linna, kus me 
oma kursusega käisime, ent veelgi 
enam üht linna, kus me käisime oma 
kujutlustes. “See pole labürint” on 
kui fotoalbum ühest päevast mõnes 
uduses, unenäolises paigas.”

-Hanneleele Kaldmaa

Juhendaja Liina Siib













“80”

2019
Litograafia
59,5 x 89,5 cm
Heliinstallatsioon
4 h 16 min
Link helifailile

Selle tööga lähenesin litograafiale 
kui protsessile. Uurides 
tehnoloogia olemust oli minu 
eesmärk jäädvustada pindade 
vahelisest kokkupuutest tekkinud 
jäljendit. Tõmmised ei ole
illustratsioonid antud trükitehnikast, 
vaid kahe keha – kivi, lihvimisketas, 
valts, hape – kokkupuutel 
toimunud kivipinna muutuste 
salvestused paberil. 

Juhendaja Maria Erikson

https://soundcloud.com/liis-marleen-verilaskja-776397645/litograafia-ja-graafika-tookoja-helid










“Tätoka pahempool”

2019
Analoogfoto
58,3 x 38,4 cm
Videoinstallatsioon kineskoop-
televiisoriga
19 min 47 sek
Link videole

Teos, kasutades vastandlikke 
motiive, räägib ilust ja selle poole 
püüdlemisest.

Juhendaja Dénes Farkas

https://www.youtube.com/watch?v=lKiS4YcyWkA&feature=youtu.be




Fotod “Tätoka pahempool” 
fotoseeriast

2019
Analoogfoto, digitrükk
58,3 x 38,4 cm
38,4 x 58,3 cm

Modell Triinu-Liis Verilaskja







“Laamendamine 1”

2019
Videoinstallatsioon
20 min 26 sek
Link videole

Teos valmis endises Kraami 
projektiruumis toimunud näituse 
“Pehmed narratiivid” raames. 
“Laamendamine 1” on esimene 
samm veel loomisjärgus teoste 
sarjast, mille ainueesmärk on 
vallutada ja lammutada erinevaid 
galeriisid. 
 
Juhendaja Lilli-Krõõt Repnau

https://www.youtube.com/watch?v=SZBxwCtGkYo&feature=youtu.be








“Jumala käsi 1”
“Õde”

2019
Mustvalge analoogfoto
18 x 28 cm
17,5 x 25 cm

Juhendaja Reimo Võsa-Tangsoo







“ABC allumise raamat”
 
2019
Käsiladu, siiditrükk 
27 x 20 x 1 cm

Selle teosega kritiseerin meie 
haridussüsteemi. Raamat on üles 
ehitatud sarnaselt aabitsale ja 
koosneb koolis sageli kuuldud 
käsklustest. Valitud tehnika, milleks 
on käsiladu, on paralleel liikuvale 
aabitsale, mida minu kooli ajal 
meelsasti kasutati.

Juhendajad Eve Kask, 
Lennart Mänd







“Toxic Relationship”

2019
Metall, paber, tušš 
32 x 26 x 1 cm

Kunsntnikuraamat sümboliseerib 
toksilist suhet ning vihjab 
maailma keskkonnaprobleemidele. 
Raamat koosneb metalluksest ja 
ühest sulgkergest lehest, millel 
on loetletud OSHA (Occupational 
Safety and Health Administration) 
nimekiri toksilistest ainetest.

Juhendaja Eve Kask







“Acacia”

2019
Metsotinto, sügavtrükk
Plaadi suurus 6 x 9 cm

Juhendaja Joseph Thue Vasquez



“1343430 “

2018
Videoinstallatsioon
13 min 54 sek
Link videole

Aproprieeritud järgteos Kadi 
Estlandi “Kõrbelaulule”.  Estlandi 
vanaema kirjaga astub dialoogi 
tänapäeva noor oma päeviku 
sissekannetega. Noor kirjutab oma
praegustest probleemidest, milleks 
on identiteediküsimused, 
ühiskonna surved, seksuaalsus ja 
depressioon. 

Juhendaja Paul Kuimet

https://www.youtube.com/watch?v=DkuO4EXFQmo




“Rannailm”

2018
Performance Võrus
Link videole

Eesmärk oli inimesi ärgitada 
kasutama kohalikku randa, mis 
lõõmavatel suvepäevadel 
kahetsusväärselt tühi oli.

Juhendaja Liina Siib

https://www.youtube.com/watch?v=ItY0x5W0eGY&feature=youtu.be




“Tänavavaade”

2018
Sügavtrükk, ofort, reservaaž
akvatinta
Plaadi suurus
15,4 x 8,7 cm

Juhendaja Kadi Kurema





“Sisemine dialoog”

2017
Sügavtrükk, ofort, chine-collé
Plaadi suurus
16,3 x 12,4 cm

Juhendaja Kadi Kurema




