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Eesti Posti jõulupostmargi konkursi võitis Krista Leesi.
Sametpindne jõulumark ilmus 17.10.2019.

TEEMA
VÄLISNÄITUS

Krista Leesi
biennaalil Madriidis
Krista Leesi

17. septembrist kuni 3. novembrini
toimus Madriidis kaheksas WTA
(World Textile Art) tekstiilibiennaal
“The Sustainable City”.
WTA organisatsioon tegutseb aastast
1997, peakorter asub Miamis USA-s.
WTA biennaalid on seni toimunud USA-s
ja Lõuna-Ameerika riikides.
Konkursile oodati töid viies kategoorias.

Baiba Osite
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Igal kategoorial oli oma rahvusvaheline
žürii. Esitasin tööd kahes kategoorias:
minitekstiil ja suureformaadiline tekstiilikunstiteos interjööri, mõlemas kategoorias õnnestus pääseda näitusele.

https://madrid2019.wta-online.org/
the-winners-of-the-biennial/

Kategoorias suureformaadiline tekstiilikunstiteos interjööris pälvisin tööga
Herringbone / Water-essence of life žürii
äramärkimise.

Fotodel mõned kohtumised kolleegide ja nende teostega. Fotograaf Heino
Prunsvelt.

Natalia Tsvetkova

Biennaaliga kaasnes kataloog, tihe avamisürituste ja konverentsi programm
17. - 22. september.

Krista Leesi
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Peeter Kuutma vaibad.

Peeter Kuutma
Kootud
geomeetria
Ventspilsis (Läti)
Läänemere rannikulinnas Ventspilsis
avati 5. detsembril 2019. a
tekstiilikunstnik Peeter Kuutma
põimevaipade näitus.
XIII sajandil Saksa ordu poolt rajatud
Liivimaa piiskopilossis esitleti 11 vaipa
Eesti kunstniku loomingust. Vana
arhitektuuri rustikaalsus sobis hästi
Kuutma käekirjaga.
Peeter Kuutma näitus “Kootud geomeetria”
jääb avatuks 2020. aasta jaanuari lõpuni.

Näituse avamisel.
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Ehalill Halliste
Pae peal

8. detsember 2019 – 9. veebruar 2020
Uue Kunsti Muuseumis
Ehalill Halliste gobelääninäitus “PAE PEAL” Eesti rahvuskivi
lõikepindade ainestikul.
Paelahmaka põues mu jalge all on merikarpide kohin.
Kuid ainult vaikust, mis palgel tal, ma peoga siluda tohin.
/Ellen Niit. Paekivi laul. 1965/
Ehalill Halliste kujutab miljonite aastate jooksul merede põhja
ladestunud paepindu ja kannab Eesti rahvuskiviks nimetatud
paekivi struktuurid ja mustrid oma gobeläänidesse. Tegemist
on meeleoluka dokumentatsiooniga, mis annab edasi selle kivimi üllatavalt mitmekesist koostist ja koloriiti.
Mõni aeg tagasi otsis kunstnik väärilist ideed kalli vaimuinimese mälestusmärgi tarvis paekivi käsitlevatest trükistest. Lisaks
otsitule leidis Ehalill innustava ainese oma vaibaloominguleeesti paekivide lõikepinnad. PAAS ehk paekivi on karbonaat
kivimite (lubjakivi, mergel, dolomiit) rahvapärane nimetus
eesti keeles.
Ehalill Halliste (1948) õppis aastatel 1971–1976 Eesti Riiklikus
Kunstiinstituudis tekstiilikunsti. Peale pikki aastaid töötamist
nii ARSis kui õpetajana on ta alates 2002. aastast vabakutseline. Hallistet on ohtralt pärjatud erinevate tunnustustega,
muuhulgas on ta Valgetähe teenetemärgi kavaler.
4. mail 1992. aastal kinnitati paas ehk lubjakivi Eesti rahvuskiviks. Seda just Lasnamäe ehituspae võimsa esiletõusu tõttu
Põhja-Eesti pankrannikus, kus seda rahvakeeli paekaldana teatakse. Paemurdjad on erinevatele paekihtidele aastasadade
jooksul ka otsekohesed ja siirad nimed andnud nagu folkloor
ikka: “nutukord”, “kollalõug”, “ratsatäkk”, “papa ja mamma”,
“mamma tussualune”, “tige seitsmene”, “tolline nahk”, “mädakord” jne.
Kalle Suuroja: Kiviaabits/Eesti kivimid 2004
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Ehalill Halliste annab irtervjuud ERRile

Paekivi on eesti rahvuskivi, mis oluliselt rikastab meie maa
loodust ja kultuuri. Ilma selle rikkuseta poleks meil kirikuid,
mõisaid, linnaelamuid ega paljusid teisi paehooneid sellisena
nagu nad praegu on. Paeehitised on meid ümbritseva keskkonna endastmõistetav osa, eriti Põhja-Eestis. Selle osa olulisust tajume enamasti alles ajalooga silmitsi seistes, oma kodu
ehitades või otsides meenet, mis võiks olla Eesti märk.
Helle Perens: Paekivi Eesti ehitistes 2003

Kivimites olevad elujäljed juhatavad vaatajat Maa ajaloo saladuste juurde, kunagi tärganud elu lätetele. Sellest lättest välja
voolanud elujõe teises otsas on inimene ise.
Rein Raudsepp
Uue Kunsti Muuseum
Esplanaadi 10, Pärnu
www.mona.ee
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Ehalill Halliste ja Mark Soosaar näituse avamisel.

Ehalill Halliste näitusetegevus
2019
2019 juuli – august, Atla mõis
PASSAGEN II (2018 Passagen
I Kaiserslautern, Saksamaa)
Kaasautor Marianne Seyl
Meediakajastus: Raplamaa
sõnumid. Kultuurielu, 10. juuli 2019.
“Saksa delegatsiooni külaskäiku jääb
meenutama NÄITUS ATLA MÕISAS”
Siim Jõgis

2019 22. august - 15. september,
Tartu Kunstimaja
VEEST VÕETUD, TULEST TULNUD
Gobeläänid + keraamika (Helle
Videvik)
Meediakajastus: Sirp. Kunst, 6.
september 2019
“Eestimaa kivid, liiv ja vesi” Krista
Piirimäe

2019 august - detsember
Etnograafiliste gobeläänide sari
TANU ALL (11 vaipa 80x80cm)
Märjamaa rahvamaja Ly Galerii
2019 detsember – 9. veebruar
2020 Pärnu Uue Kunsti Muuseumis
isiknäitus PAE PEAL
19 gobelääni (á 150x150cm) Eesti
rahvuskivi lõikepindade ainesel.

Vaade näitusesaali.
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Mariann Kallas.
Jagatud mälestused
1–20. november 2019
Vabaduse galerii

Kuidas sinust sai tekstiilikunstnik ?
Tore küsimus. Küsida on kergem kui vastata.
Eeltöö kujunes pikaks ja küpsemine kestab edasi-edasi... Niikaua kui sa ei vii oma ideed iseseisvalt lõpuni materjali (pean
silmas õppeaega ERKI-s), siis pole tegemist veel loomingu ega
kunstiga. Viimased õpiaastad kinnitasid suuna.
Kas sul on eeskujusid, kes on mõjutanud sinu loomingulisi
suundumusi?
Eeskujud olid loomulikult kõik õppejõud ERKI päevilt. Aitäh
neile! Sealt ka tõdemus, et oma käekiri tuleb ise leida.
Mida meenutaksid ajast kui töötasid ERKIs?
Meenutades tööd ERKI-s, siis see oli mulle kui täiendõpe, aga
kahetsen, et liiga kauaks jäin.
Parim kogemus samal ajal oli töö ARSis autoritiraaži-kunstnikuna. Kavandamine mulle meeldis ja kudusin oma ateljees.
Kuidas jagada aega nii, et jõuaks samaaegselt tegeleda nii
kohustuste kui ka loominguga? Sinu töövõime ja ajaplaneerimisoskus on imetlust väärt.
Kõik me teame oma vaba aja väärtust. Kõik, mis perest üle
jäi see läks minu lõimede-lõngade sisse. Kodune õhkkond oli
positiivne, koduste toetus oli alati olemas. Olin ju juba õpiaastatel pereinimene ja laste ema. Nüüd, kus olen pere laiali jaotanud, siis toetus jätkub teisel tasemel. Mul on tore pere.
Olen katsetanud ja proovinud siidimaali, trükki, põimevaipa.
Gobeläänitehnika sai aga kohe lemmikuks. Nimetan seda lõn-
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Mariann ja sinine gobelään.

gadega maalimiseks ja parimaks enese väljendamiseks. Igal
vaibal on oma lugu sees, aga jätan aega ja ruumi ka vaatajale
oma mõtteid luua.
Oled töötanud ka kindlustusfirmas. Mida on õpetanud sulle
erialaväline töö ja suhtlus. Kuidas hindad seda kogemust?
Tõsi, olen ka erialavälist tööd teinud olude sunnil. Tegelikult
panin ennast proovile – kas suudan. Raskelt läks, aga hakkama
sain. Uusi kogemusi pole vaja karta. Olen alati seda meelt, et
me võiks kõik omada kunsti kõrvalt ka teisi oskusi või eriala.
Äkki sul on midagi, millest rääkida tahaksid, aga ma ei oska
küsida?
Ootamatult märkasin, et olen 40 aastat (1980. esinesin iseseisva tööga Tarbekunstinäitusel olles ise III kursusel) oma rajal püsinud. Minu vaipades on värvigammadest lähtuvalt palju
erinevaid perioode, aga näen, et ikka pöördun tagasi sinise
juurde.
Vaiba valmimine on nagu oma lapse sünd, oled ise kaitsetu
teda kaitstes. Minu uskumise järgi ei tohi töövahendid peale järjekordse vaiba mahavõtmist tühjaks jääda. Uus kavand
sünnib juba valmiva vaiba mahavõtmisel. Küll aga tunnen
seda, et varematel aegadel oli mul kõik – kaks telge ja kaks
gobeläänraami korraga töös, siis nüüd püüan üks korraga, et ei
jääks poolikut tööd minust lõpetamata.
Mariann Kallast küsitles Sigrid Huik
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Näitusekülaliste ring ümber tantsupeovaiba.

Näituse Jagatud mälestused (1-20. november 2019) avamisel Vabaduse
galeriis. Kolleegi õnnitlevad Sigrid Huik ja Peeter Kuutma.
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Elna Kaasik
Tagasivaade
Elna Kaasik on muutuste teel, 24 aastat
ARSi maja 1. korrusel töötanud kunstnik
on kindlasti üks legendaarsemaid majalisi. Nii väärikat ajalugu omavad vaid vähesed. Elna ei lahku majast, vaid siirdub
korrus ülespoole, jätkamaks oma tegevust uutes tuultes. Seda sammu tähistab
ta väljapanekuga ARS Showroomis.
Elna Kaasik: “Toon näitusele viimasena
valminud põimevaiba ja meenutan fototriipudel pikka loometeed ARSi maja
ateljees. Algab töö uues ateljees, kas ka
uues loomevõtmes? Vaibakangastelg ei
mahu enam ateljeesse ja jääb oma aega
ootama. Põimetehnikas villane põrandavaip on üks ARSi sümbolitest, mida
toodetud selles majas aastakümneid
ja nüüd on see traditsioon lõppenud.
Aeg muutub ja “iga lõpp on uue algus”
– alanud on koostöö vaibafirmaga Tekero. Võimalus disainida põimevaiba kavandeid moodsate vaibatehnoloogiate
jaoks on intrigeeriv väljakutse”.
Elna Kaasik on olnud seotud ARSi majaga alates keskkooli lõpetamisest (1976),
kui ta alustas töötamist tekstiiliateljees
teostades oma esimesed autoritiraažis
tööd. Vahepeal õpingud ERKI-s ja suunamisaeg vabrikus “Keila”. 1988–1995
töötas Kaasik dekoratiivkudumise atljee
kunstilise juhina ja pärast ARSi lagunemist juba oma firmaga Viru Vill. Praegu
teostab autor oma loomingut üksi autorifirmas Elnadisain.

Fotod FB

Elna Kaasik. FB
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Krista Leesi TUBA
26.10.2019-12.01.2020
ETDM

25. oktoobril avati Eesti Tarbekunsti- ja
Disainimuuseumis järjekordne näitus
sarjast TUBA.
Näitustesarja “Tuba“ seekordseks kunstnikuks on kutsutud Krista Leesi. Muuseum alustas sarjaga möödunud aastal
eesmärgiga kutsuda kaasaegseid kunstnikke ja disainereid
suhestuma oma kogudega, argikeskkonda moel või teisel kujundanud esemelise materjaliga. Projekti käigus valmivad installatiivsed keskkonnad, mis põhinevad muuseumikogudest
pärineval impulsil ning mida täiendavad kunstniku valitud materjalid ja märksõnad.
„Kui muuseumilt tuli ettepanek teha kogudest lähtuv näitus,
olin just otsimas võimalust oma värskelt disainitud mööblikanga kasutamiseks ka tegelikkuses. Muuseum pakkus ühe võimalusena kanga kasutamiseks välja restaureerimist vajava diivani, mööblivabrikus Standard toodetud mudel M-222, autor
Are Kala. Sellega oli heeringatega – herringbone (eestikeelne
kangatüübi nimetus kalasaba) – kanga kasutamine otsustatud.
Lendorav pääses kangale tänu visuaalsele sarnasusele pepitamustrilise kangaga (pepita ruut, tuntud ka kui hanejalaruut),“
selgitab Krista Leesi.
Tutvudes kogudega muuseumide infosüsteemis MuIS, jäid
kunstnikule kohe alguses silma Amandus Adamsoni puitehistöö, maalikunstnik Karl Pärsimäe robustne, arhailine painutatud puidust tugitool, Arseni Mölderi 1960. aastate algusest
pärit dekoratiivsed puidust linnuskulptuurid. Sealt sai alguse
huvi eheda, argikeskkonnas traditsiooniliselt juba laialt kasutust leidnud puitmaterjali ja selle erinevate käsitluste vastu.
Projektile “Tuba“ uute teoste loomiseks pakkus Leesile inspiratsiooni muuseumi ümbritsev väline keskkond, aga ka igapäevane elu aastal 2019. Tähelepanu pälvisid veel sarnaste mo-

tiivide ja tehnikate kasutamine erinevate autorite loometöös
läbi aegade. Nii on kunstnik enda ideede põhjal kokku seatud
tuppa kaasanud veel näiteks Tamara Vaskova, Mall Tombergi,
Minni Patuse, aga ka Anton Kooviti, Nils Hinti jpt teoseid. Krista Leesi koondatud materjalil aastatest 1870 kuni 2019 põhinev “Tuba“ on intrigeeriv eklektiline kooslus, mis annab aimu,
et oodatakse külalisi ja tuleb meeldiv koosviibimine.
Krista Leesi on tekstiilidisainer ja -kunstnik, kellel lisaks omanäolisele tekstiilikunsti praktikale on ka pikaajaline õpetamise
kogemus Eesti Kunstiakadeemias. Oma kontseptuaalse loominguga eristub ta tekstiilikunsti maastikul selgelt, olles ühtlasi keele mitmetähenduslikkuse uurija (raamatu “tekkSTIILIkunsti SÕNAraamat“ autor). Ta lõpetas 1993. aastal Eesti
Kunstiakadeemia, on osalenud arvukatel grupi- ja ühisnäitustel aastast 1992 nii Eestis kui ka mitmetes välisriikides, tema
esimene isikunäitus toimus 1999. aastal. Leesi on samaaegselt
tegelenud nii teravmeelse unikaalloomingu kui ka praktiliste
väikeseeriatega. Ta on võitnud mitmeid konkursse, sealhulgas
ka selleaastase Eesti Posti jõulumargi konkursi. Mitmed tema
teosed kuuluvad Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogusse. Lisaks võib Leesi töid näha Hiina Rahvusliku Siidi Muuseumi (Hangzhou, Hiina), Contextile Contemporary Textile Art
Bienniali (Guimaraes, Portugal) ning World Textile Arti (Miami,
Florida, USA) kogudes. www.kristaleesi.ee
Näituse graafiline kujundus: Leesi Prunsvelt Disain
Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.
Tänu: Heino Prunsvelt, Leelo Leesi, Mari-Leen Leesi, Aivi Valliste, Kati Sihvre, Tekero OÜ, Serireklaam OÜ, Pixmill Estonia
OÜ, I.D. Kangas OÜ, Ruffler OÜ, Tondi Mööbel OÜ, Aledan OÜ
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Ljudmilla Swarczewskaja näituse avamisel Uue Kunsti Muuseumis

Tere kallid kolleegid!
Kirjutan paar sõna oma juubelinäitase puhul,
mis toimus 19 oktoobrist kuni 17 novembrini
2019 Pärnu Uue kunsti muuseumis ja kandis
nime “Piiramatu silmapiir”.
Ekspositsioon koosnes kaheksast gobeläänist
ja 20 kollaažist segatehnikas, kasutasin
omaloodud kangamustreid.
Tahan tänada oma sõpru ja endisi kollege
Pärnu linakombinaadist, “Vikero tekstiilist”
ning oma endisi õpilasi ja üliõpilasi, kõiki neid,
kes mind näituse puhul õnnitlesid.
Ljudmilla Swarczewskaja

Ljudmilla
Swarczewskaja
Piiramatu
silmapiir
19.10–17.11.2019
Uue Kunsti Muuseum
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Ljudmilla Swarczewskaja näituse pealkiri “Piiramatu silmapiir” lähtub tema soolonäitusest Perugias (Itaalis), mis toimus
15.12.2018 -13.01.2019 SCD Textile & Art galeriis, ja näituse
kuraator tekstiilikunsti ekspert Barbara Pavan kirjutas nii:
Ljudmilla Swarczewskaja, Eesti kunstnik, põimib traditsioonilise seinavaiba baltikumi käsitöökoolkonna innovatiivse kunstilise figuuriga ja täiesti isikupärase stiiliga.
Tema töödes on lõpmatud silmapiirid või jooned, pigem võiks
öelda, et tema tööd on silmapiiritud: joonte hulk, mis üksteisega ristuvad, loovad multitasandid, kus erinevad inspiratsiooniallikad juhivad vaataja pidevalt oma pilgu piire ületama.
Kunstniku pilk viib alati mujale ega võta omaks eelnevalt kehtestatud ruumi, aja, vormi, sisu, materjalide piire.
Aga kunstniku loovuse horisondi laius sõltub otseselt tema
isikliku “vaatenurga kõrgusest” ja kui see, kes valib “vertikaalne marsruudi” ohtliku tee, võib näha kaugemale.
Nüüd oma näitusel Uue Kunsti Muuseumis pakub Ljudmilla Swarczewskaja vaatamiseks 3 gobelääni, mis on teostatud
umbes 20 aastat tagasi ja koos nendega on eksponeeritud viimastel aastatel loodud vaibad ja kollaažid segatehnikas ja see
lubab näha kunstniku loomingut perspektiivist.
Kollaažide uus tsükkel on valmistatud kangaste eskiiside fragmentidest ning käsitsi töödeldud paberiliikidest hiina tuši, guaši, akvarelli ja kuldse ning hõbedase liimi kasutamisega.
Need eksperimendid paberiga andsid võimaluse luua ebatavalisi faktuure ning näidised provotseerisid abstraktsete kompositsioonide loomist.
Kõiki uusi töid ühendab peaaegu monokroomne värvigamma,
samas aga tekitab kõrget emotsionaalset pinget faktuuride
kontrastsus ja motiivide dünaamika.
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Ükskõik mis tehnika ja materjali kunstnik kasutab ja millises
žanris tegutseb, tema peamine põhimõte on järgida harmoonia seadusi.

mondo Bacci, jt. Samuti soovib ta tänada järgmisi Itaalia kunstitegelasi: Maria Mancini, Maria Bissacco, Barbara Pavan jt.,
kes andsid tema loomingule kõrge professionaalse hinnangu.

L. Swarczewskaja tunnistab, et selle eest võlgneb ta tänu suurte kaasaja heliloojate Alfred Schnittke, Arvo Pärdi, Sofia Gubaidulina, Giya Kancheli loomingule.

Näitust toetavad Ida ja Henri Binsztok
Uue Kunsti Muuseum

Samuti on inspireerinud Itaalia sõjajärgse põlvkonna abstraktsionistid: Afro Libio Basaldella, Tancredi Parmeggiani; Ed-

Ljudmilla Swarczewskaja

11

NÄITUS

55. KOILIBLIKAS / 2019

Tallinna Lennujaam
avatud ala II korruse galerii
Tallinn Airport
open area 2nd floor gallery

KAIRE
TALI

“Tallinn–Haanja–Tallinn”

1 .1 O . – 3 O .1 1 . 2 O 1 9

seinatekstiilid
wall hangings

info ja kontakt / info and contact:
Mario Tammoja
e-mail: mario.tammoja@tll.aero
Kaire Tali
e-mail: kaire.tali@gmail.com

Kaire Tali

Kaire Tali
Tallinn–
Haanja–
Tallinn
1.10 kuni 30.11.2019 rippus Tallinna
Lennujaama eresinise seinaga galeriis
Kaire Tali tekstiiliseeria “Tallinn Haanja - Tallinn”.
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Näitus oli pühendatud viimaste aastate
Võrumaa avastamise retkedele. Päriselt tallinlane – siin sündinud, elanud
ja koolides käinud – aga saatus ja juhus
on mulle võimaldanud just lõuna Eestis kõikvõimalikke olukordi kus unustad
pealinnas mõneks ajaks oma tööd ja tegemised. Ootad põhjust või võimalust ja
lähed ära “lõunasse”. Kuulatad tuttavate
võrokeste omakeelset vatramist, imetled looduse ürgset ilu ja kogud endasse lihtsate hetkede mälestusi. Mäletan
Ilmamäe tammeringis sügavmusta tähistaeva all kõmisenud šamaanitrummi. Olnud märtsipäikeses pimestatud
Tamula jääminekust. Võidelnud varakevadise suurveega kärestikusel Võhandu
jõe süstamatkal. Vaadanud talvepäikeses kuppelmaastike lõputuid hiilgavaid
lumevälju. Südasuvises täiskuu valguses

kujutanud ette kuidas keset kruusateed
seisangi võimsate energiasammaste keskel. Ja vähemalt kord aastas tuleb imettegevas suitsusaunas ka ära käia!
Emotsioone endas kandes saavad mõnedest neist vahel teosed ... Kõige palavamal suvepäeval tikid tumedale kangale
lumepalle. Jaanuaris meenutad augustikuise tammeringi tähistaevast.
Kaire Tali
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Maija-Liisa
Kruus ja
Kaire Tali
Kahekesi
kahel
korrusel
Keila Kultuurikeskuses avati
2.12.2019 Maija-Liisa Kruusi ja
Kaire Tali seinatekstiilide näitus
"Kahekesi kahel korrusel".
Idee selliseks väljapanekuks tekkis aasta
tagasi. Üht vaibanäitust avades selgus,
et Maija-Liisa – kes kultuurikeskuses
kunstielu korraldab – polegi seal oma
töid kunagi näidanud. Aga võiks! Nii otsustasimegi, et selle talve näituseks saavad seintele pehmed ruumitekstiilid.

Maija-Liisa Kruus ja tema töö

Maija-Liisa värvilised tööd ning Kaire
mustvalged on kokku sobitatud erinevatest kangastest, läbi õmmeldud nii käsitsi kui masinaga. Mõneti sarnased, aga
samas ka väga erinevad. Täpid, triibud,
ägedad värvid ja kaunid trükimustrid
ning müstilised numbrid muutsid Keila
kultuurikeskuse justkui õdusaks seikluspargiks.
Maija-Liisa oma ideest ja uutest töödest:
"Päästan ja säilitan ilusaid trükikangaid
– õmblen neid igatpidi kokku – et mitte
väikesteks tükkideks lõigata nagu lapitehnikas on kombeks. Võiks mõelda, et
see on lapitehnika laisemal moel, aga
tegelikult väga töömahukas."
Näitus jääb avatuks kuni 2. märtsini
2020.
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Hetk enne
homset.
STUUDIO 100:
Aet Ollisaar ja
Madis Liplap
6.– 24.09.2019
Hop galerii, Tallinn
Kuidas jäädvustada jäädvustamatut?
Hetke, tunnet, päikeselaiku seinal, naeratust, taeva peegeldust? Joonistada?
Pildistada? Vajutada mällu ja siis hiljem salajastest soppidest üles kaevata,
kui õige aeg käes? Näitus “Hetk enne
homset“ sündis kahe aasta jooksul ko-
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gunenud vestlustest ja vaikimisest,
ühiselt ja eraldi veedetud ajast Tartu
Aparaaditehase kolmandal korrusel.
Aet Ollisaar: Mõtlesin lähenevale näitusele Aparaaditehase suviselt kuumas ja
päikeselises ateljees, ise samal ajal kirglikult kududes tulipunast gobeläänvaipa.
Imetlesin aastatega kogutud kangasugasid: mõned neist puidust ja mõned kuldselt helkivast vasest. Puidust sugades
on kohalike meistrite käte puudutus,
vasksetelt leidub tootjate märgistusi ja
viiteid omaaegsetele vabrikutele. Neid
käes hoides uitas mõte kudujatele ja
kõigile kangastele, mille lõimed soa vahelt on läbi voolanud, piivahesid painutanud ja läikima löönud. Kes olid need
kudujad? Millised olid need kangad?
Millal need kangad kooti? Olen neid
sugasid kolmekümne aasta jooksul kogunud, leidnud, saanud kingituseks,
ostnud põnevat kaupa täis olnud vanakraamipoest Remo Tartus 1990ndate
alguses. Mõne soa varasemat elu oskan

aimata, teiste lood tulevad neid vaadates ja käes hoides iseenesest. Olen neid
endaga kaasas kandnud läbi ateljeede
ja elupaikade. Hoidnud ja mõelnud.
Madis Liplap: … no ma vaatan siin üle
oma laua “stuudiokaaslase poole“ peale
ja siis tekib mõtteid, et niidid on sassis,
lõngad on sõlmes… Igapäevaselt jooniseid tehes tõmban sirgeid jooni “oma
poole peal“, aga nii me vastastikku mõjutame teineteist ja temal on nüüd niidid
– jooned sirgemad …. Igapäevaaskeldamisest on saanud HETK ENNE HOMSET.
Stuudio 100 on loominguline keskkond,
mis seob kahte autorit – Aet Ollisaart ja
Madis Liplapi. Igapäevaselt Kõrgemas
Kunstikoolis Pallas töötavatele õppejõududele on stuudio kujunenud kohaks,
mis tasakaalustab võidujooksu ajaga.
See on koht, mis annab tagasi rahu ja
selguse – hetke enne homset.
Aet Ollisaar
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Foto Aet Ollisaar

Eva Mustonen
KUMUS
ETEKLi liige, Pallase tekstiiliosakonna
vilistlane ja külalisõppejõud Eva Mustonen KUMUs näitusel “Sisse-sisse, uks on
lahti!”
Näitus toob kokku kolm kunstnikku:
Edith Karlsoni, Eva Mustoneni ja Mary
Reid Kelley. Näituse pressiteade selgitab, et pealkiri pärineb Eesti legendaarse teleseriaali “Õnne 13“ tegelaselt
kingsepp Johanneselt: selline usaldus
tundmatu suhtes on midagi, mis mõjub
aastaid pärast teleklassika kullafondiks
muutumist ootamatult päevakajaliselt
ja poliitilise seisukohavõtuna, väärides
just sellisena meelde tuletamist. Kumu
uue näituse kontekstis on see samavõrra absurdne ja ilma igasuguste garantiideta kutse kõverpeeglis keskkonda, mis

püüab igapäevasest või isiklikust tõukudes võtta üldisemat seisukohta kaasaja
neurooside ja pingete kohta.
Eva Mustoneni ekspositsioonis kutsuvad näituseruumi püstitatud majakesed koos autobiograafiliste tekstidega
kiikama autori intiimsesse ruumi. Autor
esitab küsimusi, kuid ei vasta neile, kogu
ekspositsioonis hõljub segu kohalolekust ja hüljatusest. Mitmed objektid on
tuntud varasematest väljapanekutest,
kuid uues koosluses saavad need kohati
hoopis uue tähenduse.
Eva Mustoneni (1986) installatsioonid
jutustavad isiklikku laadi lugusid kodususest, naiseks olemisest ja väikestest
argistest situatsioonidest. Kasutades
lugude edasi andmiseks erinevaid aeganõudvaid käsitöövõtteid, veidi nihkes
või ebastandardseid isetehtud objekte
ja päevikulaadseid tekste, räägib ta teemadest nagu nähtamatus, ebamugavus
või allasurutus: Xenast on alles vaid rin-

nahoidjad, koduperenaise on lamp alla
neelanud, kohvioad pekslevad kinnises
anumas, jäädes välisilmelt muutumatuks. Materjalidest kombineerib Mustonen traditsioonilisi käsitöövõtteid, puidutööd ja kasutatud asjade kauplustest
leitud mööblit, kodutarbeid ja tekstiile.
Töötades reeglina intuitiivselt ja isikliku
ainesega, haakub tema looming eelkõige feministlike kunstipraktikatega.
Mustonen on lõpetanud Tartu Kõrgema
Kunstikooli tekstiili eriala (BA 2010), Göteborgi Ülikooli (HDK) tekstiilikunsti erialal (MA 2012) ja Eesti Kunstiakadeemia
skulptuuri ja installatsiooni erialal (MA
2018). Teda on autasustatud aasta noore tekstiilikunstniku preemiaga (2014) ja
ta on pälvinud Eduard Wiiralti stipendiumi (2017).
Rohkem infot näituse kohta: https://
kumu.ekm.ee/syndmus/edith-karlsonmary-reid-kelley-eva-mustonen/
Aet Ollisaar
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Milvi Thalheim

Milvi Thalheim

Milvi Thalheimi tekstiilikunsti iseloomustab jõuline lakoonilisus nii kujundite vormis kui ka värvikäsitluses. Talle on
iseloomulikud geomeetrilises võtmes
lahendatud kangad.

21.09-9.10.2019
Saaremaa Kunstistuudios.

Näituse raames viis Milvi läbi tekstiili
trüki õpitoa.

Värvikillud
tekstiilil

Näitust kajastas ajakirjanik Ene Kallas Saaremaa ajalehes Meie maa.
Vt:
https://www.meiemaa.ee/index.
php?content=artiklid&sub=6&artid=88762

Anu Raua vaibakavanditest on väljapanek Heimtali muuseumis.
Näha saab ka Anu akvarellvisandeid joonistavatest tudengitest.
Näituse kujundasid Marilyn Piirsalu ja Kadi Pajupuu. Plakati
joonistas Kadi.
16
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Imbi Kruuv
VAATLEJAD
Pihkva reisi
lugu

Anne Tootmaa ja Silvi Lepparu

NÄITUS
See, mis kunagi oli argiselt tavaline, võib
aja möödudes muutuda erakordseks.
Mõned mälestused mattuvad pimedusse ja teised tõusevad erilisse valgusesse,
särasse või saavad kuldsed raamid. Mälu
joonistab ja käsi värvib.
On aasta 1968, ma olen 10-aastane. Isal
on suuremat sorti mootorpaat, millega
võtame ette sõidu Pihkvasse. Meid on
11 inimest: 4 suurt ja 7 väikest. Sõidame
mööda Emajõge, üle Peipsi ja Pihkva järve, Velikajat pidi Pihkvasse. Seda võib nimetada perereisiks, kus kõigil omad rollid: tädi Maret on laevakokk, tema mees
onu Kaarel peab logiraamatut ja pildistab, isa sõber onu Ruts on tüürimees
ja minu isa on kapten. Tädipoeg Reimo
pole enam niiväga laps sest käib juba
Tallinna Merekoolis ja 17 pole ju enam
laps. Tema on tüürimehe abi, tuuker, kes
käib vajadusel Peipsi põhjas pottide küürimiseks liiva toomas. Reimo on justkui
vanema venna ideaalkuju – pikk, nägus,
uljas ja veidike uje. Mina ja kõik see laste
kamp oleme õdede lapsed. Ema 3 õde
on kõik esindatud oma võsukeste kaudu. Oleme enam-vähem samaealised,
tüdrukud Kai, mina, Riti, Reet 10-11-12
ja poisid Andrus ja Valdur on 14-ne tuuris. Meie oleme madrused. Madrused
mängisid kaarte ja kulli. Paadi välisküljel
on umbes 10cm laiused kõndimisservad

ja mööda neid servi saab joosta ahtrist
vööri ja ringiratast tagasi. Enne magama
jäämist räägime hirmujutte punasest
käest. Elame-magame paadis, kaldas
käime slepi paadiga piima ja kartuleid
ostmas ja Lüübnitsas mingitel sugulastel külas, kus ollakse ka heinateol abiks.
Kuskil on mingid suvepäevad ja mingid
varemed ja liivakarjäärid. Pihkva sadam
on otse Kremli müüri ääres. Reimo näitab oma uljust ja ronib mööda müüri
üles nagu orav. Meie, jõnglased, oleme
vaimustuses ja hirmul üheaegselt. Onu
Kaarel paneb kogu reisist kokku suurepärase albumi, mille sain peale isa surma (2016) enda valdusesse.
On aasta 2018. olen jälle Pihkvas. 50
aastat on möödunud lapsepõlve reisist.
Sõidan kohale liinibussiga, kaasas on
jalgratas ja visandiplokk, et ringi tuuseldada ja sirgeldada. Käin kloostrites ja kirikutes, sõidan mingi lõbusõidu paadiga
Velikaja peal, hulgun niisama.
Pihkva on paik, mis avab ennast aeglaselt, aga temasse on võimalik armuda.
Seal olles, kirikutes ja kloostrites joonistades, tajun korraga, et mitte mina pole
vaatleja, vaid mind vaadeldakse.
Näitus VAATLEJAD on Pihkva reisi lugu,
mis algas 50 aasta eest ja pole veel lõppenud…
Imbi Kruuv

Metsik ilu
Anne Tootmaa, Anna Sui ja Silvi Lepparu näitus “Metsik ilu”
toimus Kesk-Eesti Kunstigaleriis pART Põltsamaal 18. august –
28. september 2019.
Näitusest: Tänapäeva tehnikaühiskonna mugavustsoonis
muutume järjest tundetumaks. Me ei tunne enam midagi,
isegi mitte valu. Meeldetuletuseks on loodud kunstiteosed,
kus valu tekitajad, põhjused ja tagajärjed on tähtsusetud, uurimise all aga on seisund ise, tema olemus ja valu avaldumisvormid Tööd annavad aimu autorite läbielatud meeleolude
registrist ja pakuvad vaatajale kaasaelamisvõimalusi jaatuse
või eituse kaudu.
Minu tööde kontseptsioon:
Aja hetk on sähvatus, millel on oma kiirus ja värv. Aeg on
pidevas liikumises peegeldades valguse kiirgust erinevates
värvides. Värvid kujundavad tundeid ja emotsioone. Kogu
eksistents on üks valguse hetk.
Anne Tootmaa
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Salevere Salumäe
Loovkoja
SIIDIMAALI PÄEVAD
Kuumvahamaali (kuumbatik) töötuba
üheks suviseks nädalavahetuseks, reede õhtust pühapäeva lõunani (ca kell
15.00).

KURSUS
Ilme Rätsep on
korraldanud
kuumvahamaali kursusi
Salevere Salumäe
Loovkojas.
Nüüd esitab ta
kolleegidele väljakutse:
tulge maalima!

Maalimine toimub 90 x 90 cm suurusele
siidrätikule, kuuma vaha ja auruvärvidega. Osaleja saab tavaliselt valmis kaks
tööd, esimene on puhas tehnikaga tutvumine, teine juba loomingulisem otsing.
Keskkond on rahulik, perenaine toidab
maitsvalt ja tervislikult. Ööbimine on
mugav. Vaata lisaks: http://www.kodade.ee/loov-ja-kulastuskeskus/
MIKS TULLA:
Kuumvaha maalitehnika on küll töömahukas aga põnev ja erinevaid võimalusi
pakkuv. Kunagi ei ole võimalik lõpptulemust täpselt prognoosida. Tegijaid on
vähe ja selle tehnika regulaarset õpet ei
toimu. Meeldiv puhkus ja uued teadmised.
LISABOONUSED:
Kaasa on vaja võtta ainult soov maalida.
Kõik vajalikud materjalid: siid, värvid,
raamid, vaha, pintslid, värvide kinnitamine jne on olemas. Minul juhendajana
on pikk kogemus ja õpetajageen. Lisaks
sellele olen konkreetne ja otse ütlemisega, mis tavaliselt tagab ka tulemuse.
HIND:
Ööbida saad kohapeal 2–4 kohalistes
uutes mugavates kämpingutes, õhtul
ka saunatada ja soovijaile toimub lisaks
väikene matk ümbruskonna inspireerivas looduses. Ööbimistasu koos sauna
ja söögiga on ühe inimese öö kohta 35
eurot, kokku 70 eurot.
Kes soovib, võib kaasata sõpru või pereliikmeid loodusesse seiklema, ruumi
ja tegevust jagub. Lemmikloomad on
lubatud.
Nädalalõpu kursus koos öömaja, söögi
ja ühe maali materjaliga maksab kokku
218.00 eurot.
Ilme Rätsep
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Tsaritsõno muuseumi vaibakollektsiooni tutvustava kataloogi esitlusel oli
teiste seas hea meel näha mitut autorit, kelle looming raamatu kaante
vahel. Suur tänu (vasakult) Merike Männi, Peeter Kuutma, Kaie Tilk ja
Ehalil Halliste! Erilised tänud Yulia Kiselevale, kes Moskvast raamatut
tutvustamas käis ja autoritele nende eksemplarid tõi. Raamatuga saab
lähemalt tutvuda muuseumi raamatukogus!
Kai Lobjakas, ETDM
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RAAMAT

Vaibakataloog
Tsaritsõni muuseumi
kogudest
Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi
PRESSITEADE
8. novembril esitleti Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumis
Moskvas asuva Tsaritsõno muuseumi kogusse kuuluvaid 20.
sajandi unikaalseid autorivaipu tutvustavat vaibakataloogi,
millesse on kaasatud ka mitme eesti autori looming.
Nõukogude perioodil jõudis kõrgelt hinnatud eesti tarbekunsti mitmetesse suurtesse muuseumidesse üle tollase riigi,
üheks neist oli tollane Riiklik Dekoratiivtarbekunstimuuseum.
ETDMil on pikka aega olnud huvi Eestist väljapoole liikunud
ja riiklikult tellitud teoste vastu ning suur heameel selle üle,
nüüd on võimalus osa neist laiemalt tutvustada.
Tsaritsõno muuseumil on mitmekülgne kollektsioon, millesse kuulub ligi 60 000 museaali 2. aastatuhandest e.Kr kuni
käesoleva sajandi alguseni. Kollektsiooni tuumiku moodustab nõukogude perioodi, eriti 20. sajandi teise poole tarbekunst. Sellesse kuulub märkimisväärne hulk eesti autorite
teoseid 1960-1980. aastateni, muuhulgas Mari Adamsonilt,
Leesi Ermilt, Elgi Reemetsalt, Bruno ja Mall Tombergilt, Kaie
Tilgalt, Merike Männilt, Peeter Kuutmalt, Ehalill Hallistelt jt.
Tegu on valdavalt tollase NSVL kultuuriministeeriumi poolsete
tellimustöödega ja ostudega näitustelt.
1984. aastal asutatud muuseumi kollektsioonist on planeeritud välja anda erinevaid kaasatud erialasid tutvustav sari.
Sarja esimeses väljaandes on fookus tekstiilil, ettevalmistamisel on ülevaade keraamikast, mis valmib 2020. aastal.
Projekti teadusliku ja metodoloogilise komitee juht on muuseumi direktor E. B. Fokina.

Tsaritsõno muuseum on kunagise Riikliku NSVL Rahvaste
Dekoratiivtarbekunstimuuseumi järeltulija. Muuseum asub
Katariina Suurele ehitatud lossis ja pargis ning on üks suurmaid muuseume Moskvas. Lossikompleks on üks väheseid
neogooti stiilis ehitatud losse Venemaal. Kompleksi arhitektideks on Vassili Baženov ja Matvei Kazakov.
1979. aastal sai Tsaritsõnost ajalooline mälestusmärk ning sellest sai ametlikult muuseum. 1990. aastatel alustati ulatuslike
renoveerimistöödega, mis lõppesid 2007. aastal.
Muuseumile kuulub mahukas kollektsioon. Püsiekspositsioonis
on kaasatud nõukogude perioodi tarbekunst ja slaavi rahvaste
käsitöö, vene ehtekunst 16.-20. sajandini, arheoloogilised leiud
ja skulptuurid. Aasta läbi toimuvad ka ajutised näitused, mis on
keskendunud erinevatele perioodidele Venemaa ning Tsaritsõno
ajaloos. Kollektsiooni keskmeks ja väärtuslikumaks osaks on mahukas nõukogude perioodi tarbekunsti tutvustav osa.

Bruno Tomberg. Regatt, 1980
21
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Edite ja Merike –
sõbrad ja kolleegid
Riia tarbekunsti ja disainimuuseumis
avatakse 18. detsembril Edite
Vignere Paulsi ülevaatlik isiknäitus
Coffee Cantata. Läti läbi aegade
ühe võimsama tekstiilikunstniku
80-juubeli puhul koostatud väljapanek
jääb avatuks 1. märtsini 2020. Edite
soovis, et näituse kataloogis oleks
ka intervjuu Merike Männiga – kaht
tekstiilikunstnikku ühendab nii
mõndagi...

22

Merike Männi: “Edite on mulle justkui
õde – eluaegne sõprus on olnud vastastikune”.
K.T. Teame Eestis Edite Vignere-Paulsi
loomingut hästi, sest tema suurejoonelised teosed olid alati ka Tallinnas
toimunud Balti tarbekunsti triennalidel
eksponeeritud. Kuidas temaga isiklikult
ja lähemalt tutvusid?
M.M. Lätis Dzintars`is korraldati sotsialismimaade ning üleliiduline tekstiilikunstnike ühistöötamine ja esinduslik
sümpoosion. Iga osalev kunstnik pidi
kohapeal valmis kuduma 1m2 suuruse vaiba. Seda kuud aega annab mäletada! Milline elav seltsielu – tegime
päevad läbi hoolega tööd ja õhtuti pidasime pidu. Nii palju toredaid inimesi
tegutses koos. Komisjon tuli lõpuks ja
vaatas kõigi teosed üle ning paremaid
premeeriti 1975. aastal sõiduga Prantsusmaale, Lausanne`i esimesele vaibakunstitriennalile. Edite ja mina saimegi
sellise preemiareisi ja ma ma ei unusta
neid päevi iialgi. Tollal oli ju Euroopasse reisimine väga keeruline, selle sõidu
korraldas Moskva. Asjaajamine oli tülikas, täna tundub see kõik justkui unenägu. Kogu reis oli seda toredam, et grupp
koosnes tekstiilikunstnikest.

K.T. Meile sattusid siin kätte vaid mõned juhuslikud ajakirjad kus Lausanne`i
uhkeid näitusi piltidelt imetlesime. Aga
seal kohal käimine andis kindlasti uusi
impulsse?
M.M. Minule kindlasti sest tundsin edaspidi suurt vabadust teha täpselt seda
mis tahtsin. Ka Edite katsetas pärast Lausanne`i mitmeid ruumilisi tekstiililahendusi. Kogu tema looming ongi üks suur
eksperiment! Ainult mahukad tellimustööd panid talle teatavad raamid.
K.T. Teie vaibalooming on suhteliselt
erinev, kuidas Editet kunstnikuna iseloomustaksid?
M.M. Sündinud talent! Ta on niivõrd maruandekas ja imetlusväärselt töökas, et
polegi kedagi vastu panna. Vaipa kududes
joonistas ta ainult lõime peale visandi, ei
teinud mingit kavandit. Edite isa ehitas
talle viimase peale väga hea gobeläänitelje. Ta ongi kõik oma teosed ise kudunud.
Ükskõik, millega Edite tegeleb – ikka on
tulemus huvitav ja hea. Tundlik ja sügav
loojanatuur – temas on nii palju soojust
ja armastust. Kunstnik, kes on osanud pidevalt eksperimenteerida ja üllatada. Tal
on ürgset kunstivaistu ja nii mitmeid huvisid... muusika, poeesia, kaunid kunstid.
Tegelikult on tal hoopis moekunstniku
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diplom! Muidugi olid ajad teised ning kui
praegusega võrrelda ja meenutada – kui
suured tööd meil ikkagi olid...
K.T. Lisaks teie omavahelisele sõprusele
ja perekondlikule läbikäimisele on Editel Eestis ka näituseid olnud?
M.M. Jaa, Estonia talveaias ja siis need
suured Balti tarbekunstitriennaalid. Editele väga imponeeris meie tekstiilikunst.
Ta alati kiitis, et oleme siin Eestis nii palju ajast ees ja lätlastele eeskujuks.
K.T. Eluaegne sõprus tähendab teile
mõlemale ilmselt palju...
M.M. Edite on armastatud ja auväärne
kunstnik, tõeline staar. Aga inimesena
soe ja hooliv, lausa emalikult hoolitsev.
Kui õhtul hilja heliseb telefon siis tean,
et see on Edite. Saadame kaarte. Kohtumised on emotsionaalsed. Tal on elus olnud palju läbielamisi aga andekas looja
väljendabki seda oma loomingus.
K.T. Kas Edite Riia näitusele on plaan
sõita?
M.M. Tahan muidugi minna ja küllap lähengi!
Merike Männil käis külas Editest juttu
rääkimas Kaire Tali.

RAAMAT

Kadri Viirese raamat
EKA uurimisreisidest

25. septembril esitleti EKA aulas Kardi Viirese koostatud raamatut “Kaugelt
näeb lähemale. EKA uurimisreisid soome-ugri rahvaste juurde 1978–2012”
Rahva Raamatu tutvustus:
Eesti kunstiülikooli tudengite õppereisid soome-ugri rahvaste juurde said nelja aastakümne eest alguse ülikooli toonase õppejõu Kaljo Põllu ideest. Koos
sõideti välitöödele hantide, manside, karjalaste, vepslaste, maride, udmurtide ja teiste hõimurahvaste juurde, uuriti nende elulaadi ja jäädvustati rahvakunstiesemeid. Siinsesse raamatusse on koondatud tolleaegsete tudengite
– praeguste tuntud kunstnike – tekste ekspeditsioonide meenutustega, iga
aasta kohta üks. Lugusid kaunistavad ilmekad illustratsioonid, mis kujutavad
kohalikke olusid ja hõimurahvaste markantsemaid esindajaid, aga ka ekspeditsioonide käigus loodud joonistused. Iga reisi täpne teekond on näha päevikutekstile lisatud kaardil. Saateks ja selgituseks on retkedes juhendajatena
osalenud lisanud viis üldistavat artiklit.
Raamatu lehekülgedele on nii sõnas kui ka pildis jõudnud tuhandete kilomeetrite taha tundmatusse sattunud tudengite ehe emotsioon. Et sattuti
tavapärasest keskkonnast hoopis teistsugusesse maailma, tekkis kohtumistel
hõimurahvastega uudseid ja tavatuid olukordi, mis enamasti liigitusid koomiliste juhtumuste hulka, kuigi paraku tuli ette ka traagilist. Tihtipeale olid neil
ekspeditsioonidel osalenud üliõpilased üldse esimesed eestlased, keda kohalikud elanikud kohtasid, sageli oli see kontakt ka meie üliõpilastele esimene
kokkupuude soome-ugri rahvastega.
Raamatus on talletatud noist aegadest pärit autentsed tekstid, fotod ja joonistused, mis aitavad säilitada sidet hõimurahvastega ning iseennastki meie
kiiresti muutuvas maailmas kindlamalt leida.
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Annely Sootna, Merike Lond, Marika Hallang Foto Toomas Huik

Kohtumisõhtu ARSi kudujatega
25. novembril 2019 õhtupoolikul toimus ETEKLi juhatuse
initsiatiivil ja ETDMi lahkel toel kohviõhtu kunagiste ARSi kudujatega: Marika Hallang, Merike Lond, Anu Sergo, Annely
Sootna. Kohtumisõhtul osalesid küsijatena ETEKLi juhatus ja
ETDMi poolt Helen Adamson ja Kai Lobjakas ja Ajaloomuuseumist Marju Raabe. Pilte tegid Toomas Huik ja Marilyn Piirsalu.
Kohtumisõhtu oli väga huvitav, teemad liikusid ümber kudujate osalusel tehtud tööde (flossavaip Adamson-Ericu kavandi
järgi, Põldroosi kavandi järgi Linnahalli vaiba kudumine, Presidendilossi Vapivaip). Vaatasime fotosid ja slaide ning trükiseid,
mida kudujad olid kaasa toonud.
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Marika Hallang rääkis ajast, kui kudumisateljee oli veel Pikal
tänaval, kuidas kooti sõlmitud ja vahelekootud rüiusid, koeripsi. Sirje Reitavi kavandite järgi esimesi gobelääne. Gobelääne
kudus Erna Ruus. Marika meenutas Pika tänava töökoja põlengut ja kuidas tekstiilid pärast suitsu järgi haisesid. Marika
Hallang rääkis ka kuidas Linnahalli vaipa kooti Pirita Purjespordikeskuse endises juuksurisalongi ruumis. Marika töötas ka
ERKI teljeruumi meistrina.
Anu Sergo tuli ARSi Raja tänava ateljeesse 1983, kudus narmasvaipu, Erika Tammpere kavandatud lavaeesriideid.
Kohtumisel kõneldu salvestas Toomas Huik helifailina.
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JUHATUSE TEATED

Va
bad
us

Kohvilauas.

Foto Marilyn Piirsalu

Kai Lobjakas. Foto Toomas Huik

ETeKLi aastanäitus
VABADUS toimub Tartus
galeriis Noorus
23. märtsist 18. aprillini
2020.

Vabadus kui takistuste ja piirangute puudumine, samas kohustused ja reeglid ei jäta meid maha. Vabadus millestki, vabadus
millekski. Väljendusvabadus. Vaba, kui lind või lindprii. Priius,
kallis anne, taeva kingitus! Uka-uka mina prii!
Ootame töid, mis seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga
kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu. Seekord ei ole töö
valmimise aeg piiratud, kuid teos ei tohi olla varasematel aastanäitustel eksponeeritud. Töö maksimaalne suurus võib olla
3 x 3 meetrit. Näitusel osalemiseks ei pea olema EteKLi liige.
Näitusele kandideerimiseks tuleb saata 25. veebruariks täidetud ankeet ja foto tööst aadressile tekstiilikunst@gmail.com
märksõnaga VABADUS või tuua paberkandjal galeriisse Kunstiaken, Vene tn. 20.
Töö kontseptsiooni kirjeldus võib olla kuni 750 tähemärki (koos
tühikutega) ja lisatud foto(d) ei pea olema trükikõlbulik(ud),
kuid esitatud materjal peab andma žüriile tööst ettekujutuse.
Näitusel osalemise otsustab ETeKLi juhatuse poolt kokkukutsutud žürii. Žürii otsusest teavitatakse kandideerinud kunstnikke meili teel.
Ankeedi saadame liidu liikmetele meilitsi ja seda saab ka
ETeKLi kodulehelt alla laadida.
Loomingulist vabadust soovib ETeKL-i juhatus

Näitus TEGIJAD

Uue Kunsti Muuseumis Pärnus
15.04- 26.05. 2020
ARSi töötõend. Foto Marilyn Piirsalu

See on ETeKLi juhatuse poolt korraldatav näitus, kuhu
kutsutakse esinema kõik Eesti Tekstiilikunstnike Liidu
tunnustuse Aasta Tekstiilikunstnik pälvinud autorid. Publiku
ette jõuab ülevaade tekstiilikunsti paremikust läbi mitme
aastakümne. Aasta Tekstiilikunstnikku on valitud alates 1996.
aastast ja selle tunnustuse on pälvinud Elna Kaasik, Mare
Kelpman, Peeter Kuutma, Krista Leesi, Maasike Maasik, Lylian
Meister, Aet Ollisaar, Kadi Pajupuu, Ene Pars, Erika Pedak,
Katrin Pere, Tiina Puhkan, Ülle Raadik, Anu Raud, Kaire Tali,
Milvi Thalheim. Lisaks varem tunnustuse pälvinud autoritele
kutsutakse näitusele esinema 2019 aasta parimad kolmes
kategoorias. 2019. aasta preemiasaajad kuulutatakse välja
näituse avamisel.
Näitusega kaasneb näitusel osalejaid ja ETeKLi preemiaid
tutvustav väljaanne.
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Hageri kiriku roheline altarikate. Autor: Ehalill Halliste (2011. a.)

Kirikutekstiil Eesti kirikutes.
Ajalehe “Eesti Ekspress” 6. novembri numbris ilmus Karin Pauluse artikkel “Naivism ja uuslihtsus. Kunst Eesti kirikutes”. See
on ajendatud Tallinna Jaani kiriku vitraažikonkursist ja uutest
vitraažakendest. Kuulusin ise selle konkursi žüriisse ja arutlemisainet oleks akende teemal üksjagu. Kuna see teema on nii
mahukas, siis siin ja praegu ma vitraažidele ei pühendu. Minu
rõõmuks puudutas Karin Paulus oma artiklis päris pikalt ka kirikutekstiilide teemat. Seda, et keegi kirikutekstiilide üle avalikult arutleda võtab, on ikka üliharva. Õigupoolest ei ole seda
olnudki. Sellest siis mu rõõm, et kirikutekstiilidele on tähelepanu pööratud. Karin Pauluse kirjutatus oli palju sellist, mis
mind asjade üle mõtlema ja arutlema paneb.
Artikli esilehel võib lisaks pealkirjale lugeda: “Eesti kirikud on
täis vitraažikunstnik Dolores Hoffmanni ja tekstiilikunstnik
Anu Raua naivistlikku loomet”. Samalaadne mõte on artikli
lõpuosas: “/.../ eelistati Tartu Jaani kirikus, nagu ka paljudes
teistes Eesti pühakodades, hoopis Anu Raua gobelääne.”
Dolores Hoffmani puhul on tõesti nii, et tema loomingut on
väga paljudes Eesti kirikutes. Anu Raua puhul seda küll öelda
ei saa. Eestis on ka mitmeid teisi tekstiilikunstnikke, kes on kirikutesse tekstiile valmistanud.
Aga paneme tõsiasjad ritta:
Luterlikke kirikuid ja kabeleid on Eestis 178. Eesti tekstiilikunstnike loomingut on ka katoliku, metodisti ja babtisti pühakodades.
13 Eesti tekstiilikunstnikku (sh Anu Raud) on loonud 140 kirikutekstiili 17 Eesti kirikusse.
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Anu Raud on loonud 13 kirikutekstiili 5 Eesti kirikusse
Kolmes kirikus on Anu Raua vaibad kõrvuti mõne teise tekstiilikunstniku loominguga. Nii näiteks on Tallinna Jaani kirikus mitte
ainult Anu Raua vaip, vaid ka Ilme-Anu Neemre seinatekstiil, Tiina Puhkani altari- ja kantslikatted ja Kerttu Variku stoolad.
Anu Raud on loonud viis seinavaipa ja ühe liturgiliste katete
komplekti (8 altari- ja puldikatet Tartu Jaani kirikusse). Kui me
räägime kirikutekstiilidest, siis ikkagi esmalt altari- ja kantslikatetest. Seinavaibad (kui ei ole just tegemist altaripiltidega) on
liturgilises mõttes teisejärgulised tekstiilid. Kahtlemata ei ole
need kirikuruumis tähtsusetud, kuid kirikuliste pilgud on siiski
suunatud altarile.
Seega ei saa kuidagi öelda, et Eesti kirikud on täis Anu Raua
loomingut. Ma arvan, et meil on põhjust rõõmsad olla, et meil
on olemas vähemalt see üks komplekt Anu Raua loodud liturgilisi tekstiile. Tartu Jaani kiriku praegusesse lakoonilisse ja selgesse interjööri sobivad tema loodud liturgilised katted väga
hästi. Viis seinavaipa 178 (ja enama) kiriku kohta ei ole samuti
liiga palju.
Minus tekitab küsimust, et miks tundub Anu Raua tekstiile kirikutes palju olevat. Lastes silme eest läbi teiste Eesti tekstiilikunstnike kirikutekstiili-loomingut pean tõdema, et neid küll
Anu Raua tööde pähe võtta ei saa. Ehk on põhjus, miks tundub, et Anu Raua töid on kirikutes palju, selles, et Anu Raud
on pea ainuke tekstiilikunstnik, kes on üldtuntud. Paraku olen
kogenud, et ka kunstiringkondades ei teata meie tekstiilikunstnike loomingust kuigi palju.
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KIRIKUTEKSTIILID

Teiste tekstiilikunstnike loodud kirikutekstiilide kohta kirjutab
Karin Paulus: “Üldiselt hakkab silma, et ka muidu üsna põnevaid autoritehnikaid viljelevad kunstnikud eelistavad pühakotta ilmselt nii sisemise politseiniku sunnil kui ka tellijale mõeldes turvaliselt ontlikult vormistatud gobelääni.”
Ma ei oska öelda midagi kunstnike sisemise politseiniku kohta. Küll aga saan ma rääkida tellijast so. kogudustest. Luterliku kiriku altari- ja kantslikatted on kas tikitud või siis lihtsad
ühevärvilisest kangast katted pealeõmmeldud paelast risti ja
narmastega. See on kogudustele harjumuspärane.
Eesti luterlikes kirikutes laialdaselt levinud kattetüüp.
Pärast aastakümnete pikkust pausi hakkasid 1990. aastatel
tekstiilikunstnikud osalema kirikutekstiilide valmistamisel. Esimene taasiseseisvumisjärgne liturgiliste katete komplekt on
kaunistatud tikandiga – 1992. aastal võeti Haapsalu toomkirikus kasutusele Maasike Maasiku kavandatud tikitud tekstiilid.
Edaspidi on olnud pigem küsimus, et kas kogudused võtavad
nende jaoks uudse gobelääni omaks või eelistavad harjumuspäraseid tikitud altari- ja kantslikatteid. Kunstnikud ja kirikuõpetajad on julenud riskida ja kogudused on loodud tekstiilid
omaks võtnud. Siinkohal tuleb küll mõelda sellele, et koguduseliikmed on 21. sajandi inimesed ega ela eraldatult muust
maailmast. Nad on kaasaegsed, oskavad tänapäevast head
kunsti hinnata küll ega oota, et kirikutekstiilid oleks tehtud samas stiilis nagu aastakümneid tagasi.
Tõsi on, et enamus tekstiilikunstnike loodud kirikutekstiilidest
on gobeläänid. Samas on Tiina Puhkan näiteks täiendanud
enda gobelääntehnikas altari- ja kantslikatteid tikandi ja helmestega. Aune Taamal on soome koguduse ruumides oleva
altaritekstiili (altaripildi) loonud oma autoritehnikas. Kerttu
Varik kasutab Tallinna Jaani kiriku stoolade kaunistamiseks tikandit.
Altari- ja kantslikatete puhul tuleb arvestada valmistamistehnika valimisel ka sellega, et need tekstiilid peavad olema
vastupidavad. Liturgilist värvi katted ei ripu aastakümneid
ühe koha peal, vaid neid vahetatakse. Kasutamise käigus võivad nad määrduda ja kuluda. Katted ei saa olla liiga õrnad ja
õhukesed ning peavad olema puhastatavad. Näiteks võrreldes
maalitud siidiga (mida mitmed tekstiilikunstnikud loovad) on
gobeläänid palju vastupidavamad. Ja muidugi on tehnika valikul oluline roll kiriku sisekujundusel. See seab oma piirid. Kui
tuleb õige aeg ja koht, siis küllap valivad tekstiilikunstnikud ja
kogudused ka muid tehnikaid peale gobelääni.
Edasi kirjutab Karin Paulus: “Täielikku abstraktsust peljatakse,
motiividest sekundeerivad ristile sageli taimed ning autorid
püüavad dramaatilisematest “pinnamoodidest” hoiduda.”
Ristile ei sekundeeri Eesti tekstiilikunstnike kirikutekstiilides
mitte ainult taimed, vaid ka muud kristlikud sümbolid. Kui
vaadata taas Eesti luterliku kiriku tekstiilide üldist pilti, siis tuleb tõdeda, et kasutatud sümbolite hulk on olnud üpris väike.
Põhiline on ikkagi olnud ladina rist. Eesti tekstiilikunstnikud on
sümboleid oluliselt julgemalt kasutanud. Päris abstraktseks
minna – kas sel on mõtet? Kas see kannab enam endas sõnumit? Kirikukunsti esmane roll on ikkagi sõnumi kuulutamine.
Aga vastupidiselt – konkreetsete piiblilugude kujutamine koos

Tallinna soome koguduse saali altaripilt.
Autor: Aune Taamal (2009. a.)
kirjakoha tekstiga (mille eest Karin Paulus oma artiklis vitraažide puhul hoiatab) oleks Eesti luterlikus kirikutekstiilis midagi
uut, erandlikku ja värsket.
Sugugi ei ole ma nõus Karin Pauluse väitega, et Tiina Puhkani (ja ka Riste Laasbergi) tekstiilid on vaguralt mahedad. Eks
see muidugi oleneb vaatajast. Tulel ja kibuvitsadel näiteks
võib olla erinevate inimeste jaoks väga erinev sõnum. Kristlase jaoks on see sõnum oluliselt tugevam. Tuli ei ole lihtsalt
tuli ja kibuvitsad ei ole lihtsalt taimed. Kui ka kirikutekstiilid on
ilusad, siis ei ole need ainult ilusad.
Karin Paulus jätkab: “Tendentsina on näha, et olevikku peljatakse ning tänasest olustikust sniti võtmise asemel kasutatakse pigem tanukirja.” Olevikku ei peljata aga silme ees on igavik. Kirik tegeleb igavikuliste küsimustega. Tekstiile luues tuleb
arvestada, et neid kasutatakse aastakümneid. Meie kirikutes
on praegu kasutusel ka saja aasta vanuseid tekstiile. Kiriku põhisõnum ei muutu ja täna kaasaegsed tekstiilid peavad olema
kaasaegsed ka aastakümnete pärast.
Ses osas olen ma Karin Paulusega nõus, et Tiina Puhkani ja Riste Laasbergi tekstiilid on tundlikud. Kirikutekstiile ei saagi ilma
tundlikkuseta teha. Kui kiriku sõnum ei puuduta kunstnikku,
siis ei ole tal ka midagi edasi anda. Eks see ole üks põhjus, miks
meil Eestis ei ole just palju neid kunstnikke, kellelt kirikukunsti
tellida. Suurepärane kunstnik ei pruugi olla suurepärane kirikukunsti looja.
Kokkuvõtteks – meie tekstiilikunstnikud on kirikutekstiilide
vallas head tööd ja ma usun, et nad loovad ka edaspidi meie
kirikutesse kauneid ja kõnekaid tekstiile.
Karin Paulusele olen ma väga tänulik, et ta selle teema üles
võttis ja oma arvamust jagas.
Marju Raabe. Autori fotod.
https://kirikutekstiilid.blogspot.com/
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Möödunudsuvine
workshop
Heimtalis
Nagu juba traditsiooniks on saanud, siis
ka sel suvel augusti kuus, kogunesime
Anu Raua juurde, et teha midagi koos.
Plaanis oli taimedega trükkimine, aga
see tegemine lükkus edasi järgmisesse
aastasse. Rõõmustasid need, kes sel aastal tahtsid, aga tulla ei saanud. Kurvastajaid ei olnud, sest Anu juures on alati
huvitav, tore ja tegevusetuse üle kurta ei
saa.
Niisiis kogunesime Kääriku tallu 15. augustil juba varakult ja olime valmis Anu
poolt pakutud ideid elluviima. Ja ideedest Anul juba puudust ei ole! Lisaks igapäevastele toimetustele saime hakkama
kahe suurema ülesandega. Esiteks kujundasid ja sisustasid Kadi ja Marilyn aidast Anu “aidapoe”, mis sai ootamatult
tore ja funktsionaalne ja me kõik saime
uhkust tunda tulemuse üle.
Ülejäänud seltskond sai ülesandeks sorteerida ja korrastastada tekstiilikunstnik
Regina Guli pärandvara, mis oli saadetud suurtes kottides Anu heinaküüni.
Nii lihtsalt juhtus, et tänu Anu Raua
tegutsemisele ei visatud neid asju ära,
mida tekstiilikunstnikud veel kasutada
saaksid, vaid toodi Kääriku tallu. Sorteerisime põhimõtte järgi, uued materjalid
mida saab kasutada, materjalid, mida
saab taaskasutada, materjalid mida
enam üldse kasutada ei saa ja siis veel
materjalid, mis võiksid pakkuda huvi
muuseumile. Ei saaks öelda, et see oli
kerge töö, aga vajalik kindlasti.
Kokkuvõtteks võib öelda, et need kolm
päeva möödusid kiiresti, aga tõhusalt.
Meeldejäävad hetked lisaks ühistegemistele on vihtlemine vallamaja uues
saunas, öine muuseumikülastus ja superkuu öises taevas.
Sigrid Huik
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Regina Guli pärandvara tuuldumas.
Aet Ollisaar.

Talgulised, silmad kissis. Vasakult Sigrid Huik, Aet Ollisaar,
Anu Raud, Kadi Pajupuu; seisavad: Sirje Raudsepp, Tuuli Reinsoo,
Marilyn Piirsalu.
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PREEMIAD
Eesti ettevõtlike naiste
assotsiatsiooni (EENA) autasud.
Aastate naine on Anu Raud
(pildil keskel); Aasta naise tiitli
sai Emöke Sogenbits – Hanza
Mechanicsi Tartu ja Narva tehase
juht (paremal); Aasta nooreks
naisettevõtjaks sai Mari-Liis Lind
– Tech Sisters ja Digigirls algataja
(vasakul).

Anu Raud valiti
aastate naiseks
15. novembril 2019 Eesti ettevõtlike
naiste assotsiatsiooni 27.
sünnipäeva puhul asetleidnud galal
valiti aastate naiseks Anu Raud.

Anu Raud ütles intervjuus, et saatus on
talle andnud ülesandeks tegeleda tudengitega. On hindamatu panus tudengite maailmapildi kujunemisele, et Anu
juhendab Viljandimaal Kääriku talus igal
aastal praktikante nii Eesti Kunstiakadeemiast, Kõrgemast Kunstikoolist Pallas kui
ka TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast. Iga
tudeng, kes on saanud võimaluse veeta mõned päevad Kääriku talus, on osa

saanud Anu teadmistest ja kogemustest
ning lisaks sellele harukordse võimaluse
võtta aeg maha, süveneda ulatuslikku
rahvakunstikogusse ja nautida ehedat
loodust. Anu Raua juhendatav praktika
annab oskustele lisaks võimaluse olla
osa talu igapäevaelust ja tunnetada aastatega kogutud väärtusi.
Loe lähemalt: https://sakala.postimees.
ee/6827812/anu-raud-valiti-aastate-naiseks

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia. Hetk Anu Raua stipendiumi üleandmiselt. Vasakult seisavad: osakonna juhataja
Ave Matsin, stipendiaat Liis Luhamaa, tekstiilikunstnik Anu Raud, stipendiaat Maarja Palu ja kultuuriakadeemia
direktor Iñaki Sandoval. Foto: Mailiis Laur
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TEINE TEMPO Kärdla
kultuurikeskuses
13. august – 8. september 2019
Aet Ollisaar, Eero Ijavoinen, Heli Tuksam, Jaak Roosi,
Katrin Maask, Krista Roosi, Madis Liplap, Tuuli Puhvel.
Näitusel osalevaid kunstnikke ühendab Kõrgem Kunstikool
Pallas – kõik autorid on ühel või teisel viisil seotud kunstikõrgkooli taastamise ja arendamisega Tartus. Pallase õppejõudude
ja vilistlaste näituse “Teine tempo“ idee algataja Heli Tuksam
kutsus Kärdla Kultuurikeskuse galeriisse kokku kaheksa kunstnikku, kes on kõrgkoolis töötamise kõrval tegutsenud erinevates valdkondades. Näitusel on esindatud maal, fotograafia,
tekstiil ja ruumilised objektid. Autoreid ühendab õppejõuna
töötamise kogemus ja pikaajaline seotus Pallasega, kuid selle kõrval köidab kõiki võimalus töötada omas tempos, püüda
hetki ja lasta ajal voolata.
Aeg on laperdav T-särk igaviku pesunööril. Aastate
lõksud suudavad seda vaevu kinni hoida.
Vahel tõmbab aeg kokku nagu valel režiimil pestud
kampsun – ei mahu enam kuidagi tema sisse. Pigistab, torgib ja surub hirmsasti peale. Tahaks võtta
käärid ja hõlmad lahti lõigata.
Aga mõnikord võib ta välja venida nagu vanad dressid või öösärk. Me kaome sinna sisse, on avarust ja
hingamisruumi. Kohustuste korsetipaelad lõdvemale
lastud, kitsad kingad jalast lükatud. Kanda elu nagu
avaraid riideid tundub päris ahvatlev. Elada mitte
ainult avaras ruumis vaid ka avaras ajas...
Kas saarel on teine tempo kui mandril?
Kas maalides või vaipa kududes suudame aja kulgu
aeglustada?

Kas kunsti nautides võime korraks ajast välja astuda?
Kas saame siis kingituseks ka kogu teoste loomisele
kulunud aja ja see venitab meie aja-T-särgi kohe
mitme X-i võrra suuremaks?
Aeg ei ole meie vaenlane.
Kui Süda on Aja sõber, siis leiab ta õige tempo.
Kakskümmend viis aastat tagasi toimus Kärdla Kultuurikeskuses Tartu kunstikooli üks esimesi näitusi Eesti erinevaid linnu hõlmavas rändnäituste sarjas. Näituste korraldamine ja
kunstikooli tutvustamine oli oluline suund ligi kümme aastat kestnud arendustegevuses kõrgkooli taastamisel. Alates
augustist 2000 tegutseb kunstikool kõrgema õppeasutusena ning kannab nüüdseks taas ajaloolist nime Pallas. Näitust eksponeeritakse mais ja juunis 2020 Tartus Eesti Rahva
Muuseumis.
Aet Ollisaar

Pallase tekstiiliosakond kutsub huvilisi
17. jaanuaril 2020
trükiste esitlusele galeriis Noorus
Kõrgema Kunstikooli Pallas toimetiste sarjas on ilmunud tekstiiliosakonna rakendusuuring “Villa töötlemise võimalused Eesti villavabrikutes. Eesti päritolu lambavillast lõnga testimine ja kasutamine silmuskoelise toote loomisel” (tekstiiliosakonna lõputöö 2019, autor Siiri Nool, juhendaja Liina Kool). Väljaande kujundas
Kadi Pajupuu.
Samas toimub Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna aastakirja Studia Vernacula esitlus. Ajakirja viimases numbris alapealkirjaga
“Asja uuritakse / All things considered“ on ilmunud ka Pallase tekstiiliosakonna
villauuringute esimest etappi kokkuvõttev artikkel, autorid Veinika Västrik ja Liina
Kool. Esitlusel on võimalik tutvuda Pallase tekstiiliosakonna tudengite poolt Eesti
maalamba villast valmistatud silmuskoeliste toodetega.
Üritus toimub Tartus Galeriis Noorus, Riia 11.
Trükiste väljaandmist on toetanud Eesti Kultuurkapital
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Pallase tekstiiliosakonna
üliõpilased New Yorgis Dorothy
Waxmani disainipreemia finaalis!
Pallase tekstiiliosakonna üliõpilased pääsesid kahe projektiga
ülemaailmse tekstiili- ja moeüliõpilastele suunatud preemiakonkursi finaali. Kolmanda kursuse üliõpilased Liisi Tamm ja
Anett Niine ning vilistlane Mari-Triin Kirs esitasid oma projektid New Yorgi tekstiilikuu raames korraldatavale Dorothy
Waxmani konkursile ning jõudsid žürii otsusel 25 parima osaleja seas konkursi lõppvooru. Finalistide töid eksponeeriti 23.27. septembrini 2019. a Mohawk showroom’is New Yorgis.
Tekstiilikuu raames korraldataval konverentsil ja sündmustel
New Yorgis osalesid ka Anett Niine ja Liisi Tamm.

Mari-Triin Kirs.
Foto Siret Bugajev.

Liisi Tamm ja Anett Niine esitasid konkursile eksperimentaalsel kangadisainil põhineva kollektsiooni WEAWE, mis kasutab
Pallase tekstiiliosakonna dotsent Kadi Pajupuu poolt loodud
uudse MultiWeave tehnoloogia võimalusi kangastruktuuride
loomiseks. Nimetatud tehnoloogias valminud katsetusi esitleti
2018. aastal Disainiöö raames toimunud tudengite tööde väljapanekus Tallinnas ning 2019. aastal toimunud rahvusvahelisel tekstiilitriennaalil YTAT Lodzis, Poolas. Edasiarendusena
valmis Anett Niine ja Liisi Tamme koostöös rõivakollektsioon
WEAWE, millega osaleti ERKI moeshowl 2019. MultiWeave
tehnoloogia arendamist ja tudengite osalemist New Yorgi
tekstiilikuu üritustel toetasid lisaks Pallase tekstiiliosakonnale
ettevõtete juhid: Haine OÜ – Andres Hoop ja Fein-Elast Estonia OÜ – Urmas Mägi.
Mari-Triin Kirs osales konkursil oma lõputööga “Kududes vabadust – kestlikest kiududest eksperimentaalsed kangad” (juhendaja Kristina Paju). Kasutades Kadi Pajupuu leiutatud uudset suga RailReed valmisid kangastelgedel eksperimentaalsed
kangad. Oma tööga soovib Mari-Triin Kirs muuta traditsioonilist arusaama, et kootud kangas peab olema rangelt ühtlase
tiheduse, kuju ja kvaliteediga ning seetõttu võtab kudumine
algmaterjalilt vabaduse olla isikupärane. Kasutatud materjalid
– lina, kanep, nõges - väljendavad püüdlust ebatäiuslikkuse,
kasinuse, lihtsakoelisuse ja tarbimiskultuuri hülgamise poole.
Mari-Triin Kirsi projekt publitseeriti ka New Yorgi tekstiilikuu
väljaandes Talking Textiles
http://www.textilemonth.nyc/vol-4.
Mari-Triin Kirs on osalenud ka varasemalt mitmetel rahvusvahelistel konkurssidel ja Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitustel ning valitud Aasta Nooreks Tekstiilikunstnikuks 2019.

Anett Niine, Liisi Tamm.
Foto Getter Kuusmaa

Anett Niine ja Liisi Tamme muljeid New Yorgi tekstiilikuu sündmustelt, saab jälgida Pallase tekstiiliosakonna Instagramikontolt @tekstiilpallas
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Pallas 100
Kõrgem Kunstikool Pallas tähistas sel sügisel 100 aasta möödumist Pallase kunstikooli loomisest piduliku rongkäigu,
avatud uste päeva ja piduõhtuga teatris
Vanemuine. Teiste ettevõtmiste seas
toimusid osakonnas filmivõtted, kus
jäädvustati tudengite katsetusi rullpakutrüki erinevate võimalustega, töötuba
juhendas Kadi Pajupuu. Video autor on
Kaisa Sammelselg OÜ Videoid, valminud videot saab jälgida siin: https://bit.
ly/39OoNAm
Tekstiiliosakonna tudengite töödega
saab tutvuda Kõrgema Kunstikooli Pallas
digiarhiivis: https://digiarhiiv.pallasart.
ee/register/osakond/tekstiiliosakond
Igapäevaseid tegemisi saab jälgida Fb ja
instagrami vahendusel: @tekstiilpallas

Pärandtehnoloogia
konverents
Pallase tekstiiliosakonna vilistlaste Siiri Noole ja Mari-Triin Kirsi 2019. aastal
kaitstud lõputööd olid posterettekannetena esindatud ka 12.-13. novembril TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia poolt korraldatud rahvusvahelisel pärandtehnoloogia konverentsil “Rahvusliku käsitöö
uurimine: sihid ja meetodid kõrghariduses.”
Rakendusuuringuna teostatud Siiri Noole lõputöö ilmub Kõrgema Kunstikooli
Pallas toimetisena 2020. aasta jaanuaris. Uuring käsitleb Eesti villatööstuse
hetkeolukorda ning võimalusi kasutada
kohalikult toodetud lõnga disaintoodete valmistamisel. Eestis on villatööstuse
olukord paranemas – viimastel aastatel
on tegevust alustanud kolm kaasaegset
poolkammlõnga valmistavat vabrikut
ning peagi avatakse Läänemaal veel üks.
Hetkel tegutsevad kraaslõngu tootvad
Raasiku, Äksi, Vaemla, Süvahavva ja Kabala villavabrikud ning poolkammlõngu
tootvad Sörve ja Muru villavabrikud ning
TÜ VKA Vilma villakoda. Põhiline takistus lambakasvatajatele villa realiseerimiseks on vastava töötlemisahela puudumine. Valdavalt võtavad villavabrikud
töötlemisse sorteeritud ja pestud villa,
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kuid Eestis puudub tööstuslik villapesuvõimalus. Uute poolkammlõngu tootvate villavabrikute võimalused kliendile
sobivat lõnga toota on väga laiad ning
väikeste karjade pidajad saavad oma
lammaste villast just sellist lõnga, mida
neil parasjagu vaja on.

Garage48 Ukrainas
Pallase tekstiiliosakonna esimese kursuse tudeng Olga Hoch oli mentoriks
11–17. novembril 2019 Ida-Ukrainas
Zaporižžjas toimunud Empowering Women Makeathonil. Eesti Pagulasabi ja
Garage48 koostöös toimunud makeathonil ehk füüsiliste toodete arendamisele tugineval ettevõtlustreeningul osales
70 naist Donetski, Luhanski ja Zaporižžja
oblastitest, vanusevahemikus 16-58 aastat. Olga abistas osavõtjaid oma oskuste
lihvimisel õmblemise ja tekstiili teemadel, peamiselt tegeleti sisustustekstiilide õmblemisega. Pärast naasmist nädal
aega kestnud intensiivselt ürituselt hindas Olga väga kõrgelt võimalust jagada
oma oskusi ja teadmisi ning sai sellest
kogemusest innustust jätkata koostööd
Garage48 tiimiga ka edaspidi.

Pallas Disainiööl
17.09.–22.09. 2019 osales Pallas Disainiöö raames disaini- ja arhitektuurikoolide väljapanekul Telliskivi Loomelinnaku
rohelises saalis, väljapanek keskendus
jätkusuutlikkusele ja tulevikumaterjalidele. Pallase väljapanekus oli kolm
tekstiiliosakonna 2019. aasta lõputööd
- Kristin Mällo “Ruumiliste mustrite rakendamine moekollektsioonis” (juhendaja Kairi Lentsius MA), Mari-Triin Kirs
“Kududes vabadust: kestlikest kiududest
eksperimentaalsed kangad” (juhendaja
Kristina Paju MA) ja Siiri Nool “Villa töötlemise võimalused Eesti villavabrikutes
(juhendaja Liina Kool). Eesti päritolu
lambavillast lõnga testimine ja kasutamine silmuskoelise toote loomisel.”
Samuti oli eksponeeritud Anett Niine ja
Liisi Tamme koostöös valminud moekollektsiooni WEAWE, mis valmis kevadiseks ERKI moeshowks.
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Kaader filmist. https://youtu.be/DDNK8wUeeUE

TOUCH / PUUDUTUS
Vilniuses
28.10.–9.11.2019 toimus Vilniuses galeriis Akademija kolme Euroopa kõrgkooli tekstiilitudengite ühisnäitus TOUCH,
mis kutsus mõtlema puudutuse mitmetähenduslikkusele. Näitusel osalesid
Crawfordi kunsti- ja disainikool (Iirimaa),
Vilniuse Kunstiakadeemia (Leedu) ja
Kõrgem Kunstikool Pallas. Näitust eksponeeriti eelnevalt ka Corkis ja Tartus,
läbi kogu aasta kestnud koostööprojekti
lõpetas näitus Vilniuses.
Projekt TOUCH/PUUDUTUS on seotud
tekstiilmaterjali ühe peamise omadusega – taktiilsusega, ning on pühendatud
Anni Albersile ja tema tegevusele Bauhausis. Projekti eesmärk oli laiendada tekstiilikunsti piire ning luua ühine
platvorm erinevate riikide kõrgkoolide
tekstiiliosakondade tudengitele. Näitusel esinesid kolm autorit igast osalevast
kõrgkoolist: Anneli Kurm, Deimantė Bielskutė, Diane Keating, Helene Puusep,
Kristin Mällo, Lucy Hyland, Taisija Kalinina, Severija Žukauskytė ja Tina Whelan.
Tööde tagamaid avasid näitusel videointervjuud osalejatega, Pallase videomaterjali (autorid Hindrek Väravas ja Jan
Henrik Pärnik) saab vaadata

https://youtu.be/DDNK8wUeeUE
Üliõpilasi juhendasid Pamela Hardesty,
Egle Ganda Bogdaniene, Eva Jakovits ja
Aet Ollisaar. Kõrgema Kunstikooli Pallas
üliõpilaste osalemist näituseprojektis
toetas Eesti Kultuurkapital

Tartu Valla
sihtstipendiumid
Pallase ja Tartu valla koostöö stipendiumite jagamisel ulatub juba aastate taha
ning sellega toetatakse tekstiiliosakonna 3. ja 4. kursuse üliõpilasi. Komisjon
(Kõrgema Kunstikooli Pallas rektor Vallo
Nuust, õppeprorektor Kristina Tamm,
tekstiiliosakonna juhataja Aet Ollisaar,
Tartu vallasekretär Eve Kallas ja Tartu
vallaarhitekt Egle Nõmmoja) otsustas
tekstiiliosakonna sihtstipendiumi jagada
kaheks ning selle pälvisid Victoria Käesel
ja Maryliis Teinfeldt.
Victoria Käesel on aktiivne tekstiilitudeng, keda iseloomustavad värvid,
kontrastid ja nõtked mustrid. Õppimise
vältel Pallase tekstiiliosakonnas on
Victoria silma paistnud sihikindluse
ja töökusega, ta on oma eesmärkides
kindel ning pühendub tulemuse saavutamisele sajaprotsendiliselt. Olles
inspireeritud Bauhausi kunstikooli traditsioonidest, peab Victoria oluliseks

erinevate erialade koostööd. Oma moekollektsioonides kasutab ta abstraktseid
kujundeid ja tugevaid värvikontraste.
Victoria kirg on ka mustrite disain ning
lisaks loomingule on ta teinud koostööd
Marit Ilisoniga installatsiooni 77 sitsi
teostamiseks kasutatud Kreenholmi ajalooliste kangamustrite taastamisel.
Vaata lisaks instagramist @kaeselvictoria @thevictoriagraph
Maryliis Teinfeldt-Grins on loominguline ja tundliku närviga autor, kes seob
oma loomingus ühiskondlikult olulised
teemad isiklike kogemustega. Maryliis
on avatud maailmavaatega tekstiilitudeng, kes on Pallase tekstiiliosakonnas
õppimise ajal täiendanud end ka Läti
Kunstiakadeemia tekstiiliosakonnas. On
muljetavaldav, kuidas justkui mängleva
kergusega sünnib tema käe läbi üha uusi
visandeid ja ideid. Olles samaaegselt nii
katsetaja kui süsteemne ja analüütiline
vaatleja, on tema mõttekäikude visuaalseid peegeldusi põnev jälgida. Ühtviisi
paeluvad on nii Maryliisi paindlikud ja
humoorikad joonistused kui abstraktsed
koloriidiuperpallid. Vaata lisaks instagramist: @kitsaskitc @maryliisteinfeldt
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Maryliis Teinfeldt-Grins ja Tõnis Lukas.
Foto Ilmar Saabas Eesti Päevaleht

Wiiralti stipendium
20. detsembril andis kultuuriminister
Tõnis Lukas üle 2019. aasta Eduard
Wiiralti nimelised stipendiumid. Ühe
kolmest stipendiumist pälvis Pallase
tekstiiliosakonna neljanda kursuse üliõpilane Maryliis Teinfeldt-Grins.
Maryliis Teinfeldt-Grinsi kunstnikupositsioon lähtub keskkonnast ja looja rollist
tänases maailmas. Hetkel keskendub
Maryliis
Teinfeldt-Grins.
Kollektsiooni
kavand.

Maryliis oma lõputööle Pallase tekstiiliosakonnas, milles plaanib kaardistada
lapsepõlvemaastikke. Olles üles kasvanud 1990. aastate alguse Eestis, uurib
ta oma suhet keskkonnaga ja identiteedi kujunemist. Stipendiumikomisjonile, kuhu kuulusid Elnara Taidre (Eesti
Kunstimuuseum), Liina Siib (Eesti Kunstiakadeemia), Kaspar Tamsalu (Kõrgem
Kunstikool Pallas), Elin Kard (Eesti Kunstnike Liit), Peeter Talvistu (Tartu Kunstnike Liit), Marika Agu (Kaasaegse Kunsti
Eesti Keskus) ja Maria-Kristiina Soomre
(Kultuuriministeerium), avaldas Teinfeldt-Grinsi looming muljet eri valdkondi
siduva ja mängulise lähenemisega, mis
moodustas hästi mõtestatud terviku.
Maryliisi loominguga saab tutvuda
siin:https://bit.ly/2ty44Ql
Instagram: /maryliisteinfeldt/
Eduard Wiiralti nimelist stipendiumi
makstakse kunstniku teoste kasutamise
eest riigile kogunenud autoritasudest.
Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot
ning stipendiumiga edendatakse kunstiüliõpilaste õppe- ja loometegevust ning
enesetäiendamist. Wiiralti stipendiume
antakse välja alates 2004. aastast.
https://www.kul.ee/…/kultuuriministeerium-andis-ule-kolm-wi…
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Pallase tekstiil + mööbel rahvusvahelistel
disainimessidel
Galeriis Noorus 13.–30.11.2019
Milleks valmistuvad Pallase tekstiilitudengid ja mööblitudengid igal sügisel?
Mis on see, mis disainikoole oma väljapanekuga erialamessidel esinema kannustab? Näitus MESSX+ tõi galeriisse Noorus
kokku läbilõike tudengite töödest, mida
on eksponeeritud rahvusvahelistel disainimessidel alates 2010. aastast.
Kümne aasta jooksul on Stockholmis
rahvusvahelisel mööbli- ja valgustimessil
kogemuse saanud ligikaudu 150 tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna üliõpilast,
samasse perioodi mahuvad esinemised
Londoni disainimessil Tent London. Kaheksal korral on messil esitletud meeskonnatööna valminud disainilahendusi,
mil toodetes on liidetud teadmisi nii
tekstiili- kui mööblitehnoloogiast. ÖÖ
ülikool, 8:TOOL, 5TUFF, Pühapäevatool/
Fundaychair, RE-studio, LINK - see on
vaid osa märksõnadest, millega tudengid on Pallase disaini suunda tutvustanud. Veebruaris 2020 leiab Pallase
projekti PIIR Stockholmi mööbli- ja valgustimessi Greenhouse paviljonist asukohaga C06:59.
Galeriis sai näha nii disainiprotsessi kui
valminud prototüüpe, näituseruumis
eksponeeriti valikut messil esitletud toodetest läbi kümne aasta ning töötati välja
2020. aasta messiväljapanek. Alates 11.
novembrist toimus messiprojektis osalevate tudengite intensiivne töötuba,
mille jooksul taasloodi varasemate väljapanekute essents ja ehitati üles 2020.
aasta veebruaris Stockholmi mööbli- ja
valgustimessi Greenhouse alal esitletava
messiboksi esialgne versioon. Külastajatel oli näituseruumis võimalus oma messiboks selleks väljapakutud vahendiga ka
ise luua. Näituseruumis toimusid Keret
Altpere kureerimisel praktilised tunnid
kooliõpilastele, mida juhendasid messiprojektis osalevad tudengid.
Näituse kuraatormeeskond: Aet Ollisaar,
Jaak Roosi, Madis Liplap, Keret Altpere
Tekstiiliosakonna ja mööbliosakonna
kolmanda kursuse üliõpilased: Anett Niine, Britta Mõttus, Kaidi Mikk, Liisi Tamm,
Malle Soosaar, Mandi Puusepp-Kakko,
Marge Allik, Mirjam Aan, Olivia Jõgi,
Triin Aare
Pallase tudengite osalemist messidel on
toetanud Eesti Kultuurkapital.
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Nii lihtne see ongi
galeriis Noorus
Alates 6. detsembrist on galerii Nooruse
projektiruumis Pallase tekstiiliosakonna
3. kursuse tudengite näitus “Nii lihtne
see ongi.” Näitus koondab kaasaegse
tekstiilikunsti kursuse jooksul valminud
töid, mille teemaks on kehalisus. Ammutades inspiratsiooni argielust ning
isiklikest kogemustest ja mälestustest on
noored autorid jõudnud väga eriilmeliste tulemusteni, milles pole vaatamata
nipsakalt kõiketeadvale pealkirjale mitte
midagi lihtsat. Pigem saetakse rõõmsalt
oksa, millel istutakse, leppides asjaoluga, et tühipaljas osade kokku liitmine

PALLAS
veel tervikut ei anna. Kuid mis jääb puudu? Seda “midagi” iga autor omal moel
tabada püüabki.
Keha on ajateener.
Me saame seda kasutada, aga ta ei
kuulu meile. Nagu ka aeg.
Magava lapse hingetõmbed, jääaugus
karjuv laps, sisemise ürglooma ulgumine, rock´n´rolli tantsusammud. Ükskord
tuleb vaikus.
Nii lihtne see ongi.
Näitusel osalevad Anett Niine, Kaidi
Mikk, Liisi Anderson, Malle Soosaar, Marge Allik, Triin Aare
Üliõpilasi juhendas Eva Mustonen
Näitus asub galeriis Noorus II korruse väikeses saalis ja jääb avatuks kuni jaanuari
keskpaigani.

Juubeli
sünnipäevad
2019

85 Miralda Pajumaa
28.08.34
80 Lehte Heapost 03.07.39
75 Tiiu Laur 22.04.44
75 Linda Roos-Himma
10.09.44
70 Mariann Kallas
17.04.49
70 Ludmilla Swarczewskaja 15.07.49
60 Merike Roodla
31.05.59
55 Reet Talimaa 03.01.64
55 Sigrid Huik 27.02.64

Nii lihtne see ongi.
Kaidi Mikk, Marge Allik, Anett Niine, Malle Soosaar, Triin Aare

55 Kadri Viires 09.04.64
45 Liisa Tomasberg- Koidu
25.02.74
35 Eva Jakovits 04.02.84
35 Kirill Safonov 20.11.84

MESSX+
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ELURUUM + LAMBAVILL
Eesti Kunstiakadeemias toimus
sisearhitektuuri ja tekstiilidisaini
osakonna erialaprojektide Eluruum
ja Eksperimentaaltekstiil ühiskursus Eluruum-lambavill.
Kursuse eesmärk oli analüüsida
merekonteineri näitel väikese
eluruumi erinevaid aspekte ja leida
jäätmestaatuses olevale lambavillale uusi rakendusvõimalusi just
piiratud ruumi kontekstis.

18.12 - 20.12.2019 toimus näitus EKA
ees olevas merekonteineris – ideeks
tunnetade väikest ruumi ja materjali
selles
20.12.2019 – 20.01.2020 on avatud
näitus Pärnus Endla teatri galeriis kursuse jooksul valminud töödest
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Näituse ettevalmistamine. Foto Katrin Kabun

MIKS konteiner? Merekonteiner on tänapäeva tarbimismaailma sümbolprodukt, globaalse kapitalismi baasühik,
maad ja merd ühendav tarneahela vältimatu lüli – algaval aastal täitub 50 aastat
konteineri kui unifitseeritud tööstusliku
mahuti loomisest
MIKS jääkvill? Jääkvill on väärtuslike
omadustega, kuid alakasutuses olev,
lõnga- ja vilditootmise standarditele
mittevastav lambavill, ametlikus keeles
3. kategooria loomne jääde. Selle füüsikalis-keemiliste omaduste teadmistepõhine rakendamine tänapäevastele
nõuetele vastavate sisustuslahenduste
loomiseks pakub jätkusuutlikku alternatiivi naftapõhistele materjalidele. Ainuüksi Eestis jääb hinnanguliselt enam kui
150 tonni lambavilla kasutuseta, seda
lihtsalt ladustatakse, maetakse maha ja
põletatakse. Samas kui teaduskirjanduses kõrgtehnoloogiliseks kiuks nimetatav lambavill aitab läbi oma unikaalsete
omaduste parandada ruumi sisekliima

kvaliteeti ja mõjutab otseselt ruumisviibija heaolutunnet.
Näitusel osalevad tööstus- ja digitootedisaini, tekstiilidisaini ja sisearhitektuuri
tudengid:
Mihkel Arold, Germo Ausin, Marleen
Helimets, Silvia Ingver, Sanna-Betty
Jaanimaa, Marie Jõgi, Regina Kaasik,
Ann-Katriin Kelder, Elin Kenzie Kornav,
Kertu Kuusemets, Kristiina Püü, CelineCathy Raaga, Hannele Saagpakk, GreteLoviis Saar, Alessandra Sanna, Ellen
Sepp, Zane Shumeiko, Linda Zupping,
Loviise Talvaru, Linda-Maria Urke
Erialaprojektide juhendajad: Katrin
Kabun, Jüri Kermik, Eve Komp, Liina-Liis
Pihu, Tüüne-Kristin Vaikla, Urmo Vaikla
Kursuse jooksul valmisis sisearhitektuursed lahendused väikeruumisesse,
kus tuli kasutada ka tooteid villast.

56. KOILIBLIKAS / 2019

EKA

Zane Shumeiko

Sandra Luks
Marleen Helimets

Mängud
vetikatega
Grupitöödena valmisid järgmised projektid:
1. aknakate – lamellkardinad akende
ette või vaheseinteks, materjal vill ja
puiduspoon. Idee, et sellisel juhul saab
väikeses ruumis suhteliselt suure pinna
katta villaga
2. seinakate – materjal kasutatud paber
ja jääkvill. Idee, et sellisel juhul saab väikeses ruumis suhteliselt suure pinna katta villaga, tuues ruumi soojust
3. valgusti – materjal jääkvill ja kasetoht
(vineeritootmise jääk). Idee, et vagusti
laua kohal omab helineelavat fiunktsiooni, aitab piirata laua taga istujate kõnekõma levikut üle kogu väikese ruumi
4. multisein.
Katrin Kabun

Eesti Kunstiakadeemia tekstiiliosakonna sügissemestri projekt, mis algas
septembri alguses ja lõppes novembris
koondas endas teadust, tehnoloogiat,
innovatsiooni ja loomingulisust. Tegemist oli võrdlemisi lühikese, kuid äärmiselt töömahuka kursusega, mille käigus
katsetati erinevaid tehnikaid ja meetodeid, et avastada Läänemere vetikate
uusi rakendusvõimalusi. Projekti juhendasid Anneli Kaldoja ja Kärt Ojavee.
Kui eelmisel aastal keskendusid tudengid üksnes bioplastikutele, siis sel
korral oli jäetud siiski suhteliselt vabad
käed ilma konkreetset eesmärki seadmata. Tänu sellisele korraldusele olid
tulemused mitmekülgsed ja huvitavad.
Küll aga osalesid kõik Tallinna Ülikoolis
laboratoorses töös, kus kogu protsess
vetikatest polüsahhariidi eraldamiseni
läbi tehti. Eeskätt toimetati just meile
omaste punavetika Furcellaria lumbricalis ja põisadruga Fucus vesiculosus. Tulemuseks oli näiteks alginaat, agaraan,

furtsellaan, millest saab teha eraldatud
geeljad ained, mida kasutatakse toidutööstuses marmelaadi tegemiseks, aga
ka meditsiinis, nt kapslid, mis lahustuvad.
Tänapäevases jätkusuutliku maailmavaatega ühiskonnas on üha olulisem
leida võimalusi kasutada looduslikke
materjale uudsel moel nii toidutööstuses kuni luksuskaupade ja unikaalesemeteni. Läbi kogemusliku lähenemise
uurisid ja katsetasid tudengid, milliste
omadustega biolagunevaid materjale
vetikast luua saaks ning millistel meetoditel veetaimedest pigmente eraldada.
Tulemuseks on erinevate omadustega
bioplastid, vetikate baasil värvitud ja
trükitud tekstiilid ning toitaineterikkad
snäkid põisadrust.
Maailma kontekstis oli üheks huvitavamaks tulemuseks vetikapõhine trükivärv
ja kohalikest vetikatest valminud mineraaliderohked snäkid.
Sandra Luks
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LINN

Minitekstiilid
Peterburis
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Osalustaotlusi oodatakse kuni

15. jaanuarini 2020

Peterburi tekstiilikusnstnikud
korraldavad taas rahvusvahelise
minitekstiilide näituse, (eelmine
kandis pealkirja Aarete saar).
Seekord on näitusepaigaks
Peterburi ajaloomuuseum PeeterPauli kindluses.
Näituse aeg on 6. märtsist 5.
aprillini 2020.

textile-art@mail.ru
www.textile-art.jimdo.com
Teema LINN viitab linnale kui elukeskkonnale ja metafoorile. Linn on kui saar,
midagi kontsentreeritut, efektiivset, organiseeritut, toimekat. Linnadel on oma
arenguloogika, midagi sarnast ja midagi
eripärast igaühes neist.
Kunstnikelt
oodatakse
tekstiilseid
(tekstiilikunsti laias tänapäevases tõlgenduses) mõttearendusi teemadel:
1. Peeter-Pauli kindlus kui linna sünnikoht, Linna häll, Linn ja tema minevik.
2) 2020 aasta on UNESCO taimede tervise aasta (International Year of Plant

ARTIFEX

ARTAPESTRY

Vilniuse galerii Artifex ootab näitusetaotlusi perioodiks september–detsember 2020. Artifex on sümpaatne 36m2
galerii Vilniuse vanalinnas, mis kuulub
Vilniuse kunstiakadeemiale ja mille
programm keskendub tänase tekstiilikunsti ja disaini tutvustamisele. Konkursi tulemused teatatakse 17. veebruariks
2020. Nädala rent on 100€ (sisaldab käibemaksu).

Välja on kuulutatud rahvusvaheline vaibanäitus ARTAPESTRY 6, mis avatakse
jaanuaris 2021 Taanis Kunstcentret Silkeborg Bad`is. Kandideerimise tähtaeg
sellele näitusel on 31. juuli 2020.

Taotlus saata 3. veebruariks.
https://www.vda.lt/en/gallery-artifex
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Info selle kohta veel tuleb European Tapestry Forumi kodulehele: https://www.
tapestry.dk/

Health), näituse korraldajad pakuvad
mõttesuunaks linna ja taimed.
3) Inimesed ja loomad linnas, suhtlus ja
vastasseis, linn ja selle elanikud
4) Tulevikulinnad
Näitusel võib osaleda töödega, mille
maksimummõõt ei ületa 20x20x20cm.
Iga kunstnik võib esitada kuni kaks erinevat tööd või ühe mitmeosalise (2-3
osa) töö.
textile-art@mail.ru aadressile tuleb
saata
1) täidetud registreerimisleht (allalaetav
https://www.facebook.com/
groups/431432760525386/files/ )
2) kõrgekvaliteedilised digifotod (max
10MB) esitatud tööst/töödest, failinimes peab sisalduma autori nimi ja töö
nimi. (näit: Kuzma_Rutturikas_Teos.jpg)
3) Autori portreefoto, failinimeks kunstniku nimi (näit. Kuzma_Rutturikas.jpg)
Tööd peavad olema riputusvalmis.
Osalemistasu on 30€ (selle eest saab
kataloogi). Osalemistasu peavad maksma ainult väljavalitud autorid. Žürii teeb
saadetud fotode põhjal valiku 20. jaanuaril 2020. Kunstnikud, kelle tööd valitakse välja, tõttavad oma töid Peterburi
saatma jaanuarikuu jooksul, ning lisaks
osalustasule kannavad ka tööde saatmiskulud edasi-tagasi.
Väljavalitud autorid saavad täiendavat
infot.

CONTEXTILE
2020
Rahvusvaheline kaasaegse tekstiilikunsti
biennaal Contextile 2020, mille teemaks
on Mälupaigad (Places of Memory), kutsub osalema. Kandideerimise tähtaeg
on 1. märts 2020.
Dokumendid tuleb saata digitaalselt. Vt:
http://contextile.pt/2020/en/portfolio/
open-call/
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В поисках
пространства

Otsides
ruumi

1. maist 31 augustini 2021 toimub Tsaritsõnõ muuseumis IV tekstiilikunsti ja
tänapäevase gobelääni triennaal. Näitusepaigaks on muuseumi saalid, aga ka
ümbritsev park. Triennaalil auhinnatakse

Slovakkia tekstiilikunstnike liit kuulutas
välja rahvusvahelise minitekstiilide näituse 21. Textilná miniatúra – ZÁZRAK

IME /MIRACLE
Slovakkias
Teema: IME
1. eriline ja oodatud sündmus, mis
pole seletatav loodusseadustega, võluvärk, tunnustäht jumalikust sekkumisest
2. Tähelepanuväärne sündmus või
areng, mis toob kaasa midagi head.
Sünonüümid: imeasi, imevärk, imetegu; juhtumuse kohta: imelugu, miraakel

NÄITUSED. KONKURSID

töid eraldi kategooriates: parimad teosed
vabas õhus, siseruumides. Eraldi auhinnad on parimale traditsioonilisele gobeläänile, minigobeläänile, korraldajad näevad ette ka tudengipreemia.

с) Planeeritava töö põhjalik eskiis ja kirjeldus (kuni 2000 sõna) koos viitega, kus
soovitakse tööd eksponeerida.

Osaleda võivad tekstiilikunstnikud ja
tekstiilitudengid.

Materjalid saata

15. märtsini 2020 saadetavad
digitaalsed materjalid
а) registreerimisleht;
b) autori varasemate projektide portfoolio, mis sisaldab gobelääntehnikas töid
(kuni viis fotot) ja kirjeldusi

Oodatakse teema subjektiivset ja selget
interpretatsiooni. Visuaal peab sisaldama tekstiilitehnikaid või autoritehnikaid,
mis seostuvad tekstiiliga. Töö mõõdud ei
tohi ületada 20x20x20cm, ühelt autorilt
maksimaalselt kolm tööd. Tööd ei tohi
sisaldada spetsiaalset konstruktsiooni
või raami. Kaal ei tohi ületada 2kg.
Registreerimisvorm
https://forms.gle/bGhSy7zauG64PMJh6
Valitud kunstnikud tasuvad 35€, tudengid 25 €. Osalejad saavad kataloogi.

28. veebruar 2020
täidetud registreerimisvormi ja fotode
esitamise tähtaeg.
Žürii
Prof. Marga Persson – tekstiilikunstnik, AT
Linda Brassington – tekstiilikunstnik, teadur, UK

d) Kuni 1500-sõnaline enesetutvustus,
fotoga
triennale@tsaritsyno-museum.ru
Teemareale märksõna TRIENNAAL
Failide nimes peab sisaldume autori ja
autori kodulinna nimi ja dokumendi nimi.
Registreerimisleht on leitav aadressilt
http://tsaritsyno-museum.ru/events/
special/p/v-poiskah-prostranstva/

Prof. Miroslav Brooš – Banska Bystrica
Kunstiakadeemia, SK
Mgr. Adriena Pekárová – kunstiajaloolane, SK
Erika Gregušová – Slovakkia tekstiililiit, SK
Kuraatorid: Silvia Fedorova, Miriana Materakova
Auhinnatud autoritele pakutakse näitusevõimalust järgmisel aastal
Näituse koht
Gallery SVÚ, Dostojevského rad 2, SK 811 09 Bratislava, Slovakia www.svu.sk
Contact: txt@txt.sk, txt.minitextile@
gmail.com, fedorova.silvia@gmail.com
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Eva-Liisa Kriis uurib muuseumi uut elanikku.

ETEKLile kuuluv suur telg, mida ARSi ruumides enam ruumirenti maksmata
hoida ei saanud, sai tänu juhatuse ponnistustele uue kodu Eva-Liisa Kriisi
teljemuuseumis Vändra pastoraadis. Aitäh targa nõustamise eest Märt
Raudsepale, tassijatele: Sigrid ja Toomas Huik, Kadi ja Johan Pajupuu,
Marilyn Piirsalu, Urmas Tennosaar ja Veiko Iliste ja Vändra mehed (tänud
Heleri-Alexandra Sitsile Vändra kontaktide eest!). Eriline tänu korraldusabi
eest Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu Liina Veskimägi-Ilistele. Suur rõõm,
et see legendaarne telg sai õige kodu! Nüüd siis oleme ka tuvastanud, et
telg, millega kooti Linnahalli vaip ja mille ostis Monika Järg, on omanikku
vahetanud ja see on Anu Kõnnusaare valduses. Vändra pastoraadis oleva
teljega on kootud vaipu näiteks Sirje Reitavi kavandite järgi. KP
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