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Kristjan Tammjärv                                          
27.05.1997 

Tallinn, Estonia, +372 58278288,  
kristjantammjarv@gmail.com  

Haridus / Education 

2018-2022  ba ehe ja sepise eriala, Eesti Kunsti akadeemia /  
BA Jewellery and Blacksmithing, Estonian Academy of Arts, 
Tallinn, Estonia 

Group exhibitions 

2022 “TASE’22”, Estonian Academy of Arts, Tallinn 
2021 “Disainiöö 2021” Põhjala Factory, Tallinn 
2021 “Mimikri” ArtDepoo Gallery, Tallinn 
2020 “Künnis” Kanuti Gildi Saal, Tallinn 

Tööd kogudes / Collections 

EESTI KUNSTIAKADEEMIA ehe ja sepise eriala Üliõpilastööde Fond 
/ EAA JEWELLERY AND BLACKSMITHING DEPARTMENT FOUNDATION 

Era kogud / Private collection  

mailto:kristjantammjarv@gmail.com


Kristjan Tammjärve tööd viivad vaataja absurdsesse maailma, 
mis on inspireeritud tööriistade tehnoloogiast, kodumaa 
loodusest, kaasaegse elu suminast ja vaikusest 
Teoseid Ühendab ainulaadsed metallitehnikaid erinevate 
meediumitega näiteks flokkimine, heli ja visuaal kunstiga,  
performatiivse kunstiga 
Nüüdisaja sepana rõhutab loomulikku ajakulgu, ökoloogilist 

jalajälge, kohalolu, individuaalset eksistensi ja liminaarsust. 



HEAD PROJECTOR / 2019



Adams apple 2021



Monolith



Surelik võit / Mortal Victory /2021 

Minu keha on siin, minu vaim, minu hing. 
Minu nimi, minu märk, käib nii nagu ta näib. 
Minu armid, minu valu, neist alles vaid jälg.  
Nüüd osa minust, saanud see on. 
Minu jalajälgedel. On inimsammude kõla, 
Ma kuulan ja kuulen, see on minu kõla. 
Minu ees on jäljed, võõrad. 
Neis jälgedes on midagi,  
Mida mööda ma sammuks, aga ei 
Kõnnin mööda enda radu. 
Kõigi teede pikkus ajas on võrdne,  
Kuid jälg on erinev. 
Minu oma käib nii … 



Nagi 2021



korravalvur/ 
Peacekeeper 2019 



heliriiul



/ 

The work of Kristjan Tammjärv leads the viewer into the 
absurd world inspired by tool technology, the nature of the 
homeland, the buzz of modern life and from the silence 
The works are united by unique metal techniques with various 
media, such as flocking, sound and visual art, performative 
art 
As a modern modern blacksmith he emphasizes the natural 
time, ecological footprint, presence, individual existence and 
liminality.

Lockless Keyes



Untitled 2022



Nälg näpistab / Hunger pinches 2022

Untitled 2 2020



Hingus 
/ 

Breath 
2021




