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Piiritletus
2021

Valjad on minu jaoks väga võimas sümbol. Piiramise, 
piiritlemise ja allutamise sümbol. Läbiajaloo on 
inimene soovinud oma tahtele allutada loodust, 
loomi, rahvaid – kuni teiste inimesteni välja.

Hobune on kodustatud ja inimese tahtele allutatud 
juba tuhandeid aastaid. Valjad on vahend, läbi 
mille ratsanik paneb hobuse oma tahtele alluma ning 
millega ta looma piirab ja valitseb, andes õigeid 
käsklusi.

Piiride seadmine võib olla nii negatiivne kui ka 
positiivne. Kui ratsanik tahab hobust oma tahtele 
allutada, ei pruugi see olla negatiivne. Hobune teeb 
tööd ning hiljem saab selle-eest tasuks süüa ja 
hoolitsust. Paraku saab ka piiraja ning võimu hoidja 
oma positsiooni kurjalt kasutada.

Teose viimistlus rõhub igipõlisele tahtele 
allutamisele ja piiramisele – igal skaalal. Nii 
inimeste oma keskel kui ka loomadega suheldes. 
Hobune on olnud inimkonna kõrval aastatuhandeid 
ning aidanud kaasa tsivilisatsioonide suurtele 
arengutele. Läbi transpordivõimaluste, põlluharimise 
ja palju muu.



Juhendaja: Nils Hint



Piiksuulised
2020

Olen pikki aastaid 
tegelenud hobustega, 
mistõttu tekkis mul 
huvi piiksuuliste 
vastu. Ühel
päeval vaatasin suures 
tehases tõenäoliselt 
valutehnikas valmistatud 
masstoodangul
põhinevaid suuliseid. 
Mõtlesin, et kuidas ja 
kas on võimalik neid 
mingil moel sepistades
imiteerida ning panin 
oma oskused proovile.



Jahinuga
2021

juhendaja: Rauno Paju





Kirved
2020-2021

Olen suur ajalooliste 
tööriistade huviline 
ning kirves on läbi 
ajaloo olnud
üks olulisemaid 
puutööriistu, mida 
on kasutatud sageli 
sõjariistana. Väga 
sügavat huvi on minus
äratanud viikingite 
aegsed tapperid ning 
nende valmistamise 
tehnoloogiad 
ajalooliste töövõtete 
läbi.



Juhendaja: Peeter Reeman



Iseomane valgusti
2022

Iseomane valgusti 
on valgusti, mis 
iseloomustab mind kui 
kunstniku ning minu 
töödes kajastuvaid 
iseloomujooni. 
Valgusti töötab 
kivisöe ning 
sepalõõtsa abil. 
Süte kohal ripub 
pirn, mis hakkab 
õrnalt hõõguma, kui 
lõõtsaga tööd teha.

juhendajad: 
Sander Haugas,
Veiko Liis





Ülemiste kraana
2022

Ülemiste linnaku 
ideekavandite konkurssi 
jaoks kavandasin valukopa. 
Teos oli inspireeritud 
ajaloolisest linnakust 
endast. Esimene 
mõttevälgatus hakkas lahti 
rulluma siis, kui sain 
teada linnaku Valukoja 
tänavast. Kuna ajalooliselt 
on linnak olnud suur 
tööstusrajoon ning seal 
on olnud suur valukoda 
ning tekkis mõte, et võiks 
valukopa uues võtmes 
keskkonda tagasi tuua. 

Teostuseks oli üks 
mõtetest rajada kopp tiigi 
äärde, kus see töötaks 
purskkaevuna. Kopast 
voolaks nirena välja vett, 
mis imiteeriks vedelat 
rauda. Samuti oleks 
teostuse puhul teretulnud 
kasutada vanu detaile 
valukodadest, mis ei ole 
enam töös.  

juhendajad: 
Oliver Soomets ja Nils Hint



Lintlihvi laud
2022

Vajadusest lintlihvi 
kuhugi kinnitada ning 
ühtlasi masinaga 
kaasnevaid varuosi 
hoiustada,
valmistasin selle jaoks 
spetsiaalse kapi, millel 
on tugevast terasest 
lauaplaat. Laua ja kapi
ühildamine teeb 
varuosade vahetamise 
kiireks ja 
ajasäästlikuks.





Kohtumine Bachiga
2022

Skulptuur räägib minu pikaajalisest huvist Bachi loomingu vastu, 
mille olen ühendanud enda suure kire, hõõguva rauaga. Teosesse 
on talletatud orelisonaadi BWV 528 teise osa kahe esimese takti 
meloodia. Skulptuuri näol olen raua abil loonud uue noodikeele.

Teos koosneb 19 lattrauast. Kaks esimest lattrauda tähistavad 
dieese ehk kõrgendusmärke. Järgnevad 17 latti tähistavad noote. 
Iga lati pikkus tuleneb antud noodi klaverikeele heliseva osa 
pikkusest. Mõõtsin nende kahe takti kõikide nootide keelte pik-
kused kontsertklaveril, et saada monumentaalne tulemus, aga et 
säiliks proportsionaalne suhe. 

Rütmi tähistamiseks olen kasutanud mulgustamise tehnikat ning 
dieeside tähiseks on lattide ülemises paremal nurgas asuv mul-
jutud ümar kausjas lohk. Dieesi kehtetuks muutev bekaar on 
tähistatud latil küljepealse muljumisega.

Tehniline info:

Teos kaalub umbes 353kg, materjali kogupikkus on 27,94m 

Juhendajad: Nils Hint ja Urmas Lüüs
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Sünnikoht Tallinn, Eesti, 1999

Haridus

2019-2022 BA, Ehte ja sepakunsti eriala, Eesti Kunstiakateemia, Tallinn, Eesti

Näitused

2021 “Mimikri”, ArtDepoo galerii, Tallinn, Eesti

2021 IX hooaeg, Voronja galerii skulptuuriaia näitus, Varnja küla, Peipsiääre vald, Eesti

2020 “Kaasnähtused”, ARS kunstilinnak, Tallinn


