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Juhataja veerg

Aasta esimene pool on selja taha jäänud ja tihe vihmasadu 
lõpetas igavesena tundunud kuuma suve. Möödunud kuudes-
se mahtus palju tekstiililiidule olulisi sündmusi – traditsiooni-
line aastapreemiate jagamine, rüiunäitus Eesti Tarbekunsti- ja 
Disainimuuseumis, köitekunsti teemalised suvepäevad Anu 
Raua juures ja liidu liikmete arvukad näitused, projektid ja 
osalemised erinevatel žüriiga näitustel. Liidu aastakoosoleku 
seekordne toimumispaik ETDM ja vestlusring keset rüiunäi-
tust andis ametlikule osale meeleoluka tausta, seda tradit-
siooni võiks jätkata! Liit sai taas uue liikme võrra rikkamaks 
– meiega liitus Pallase tekstiiliosakonna värske vilistlane Liisi 
Tamm https://www.instagram.com/tamm.liisi/. Idanema 
said pandud ka ideed aastanäitusel ELUOLULINE osalemiseks, 
kontseptsiooni tutvustas Mari-Triin Kirs ja näitus toimub aas-
ta lõpus Tartus. Täpsema osalusinfo leiab Koiliblikast või oma 
meilikastist. Ja olgu etteruttavalt öeldud, et järgmise aastanäi-
tuse detsembris 2023 loodame teha vahelduseks Tallinnas, 
ARS Kunstilinnaku projektiruumis.

Üle pika aja on suvi andnud taas võimaluse koos olla ja ringi rei-
sida, täiendada talvevarusid nii päikesest pakatavate marjade 
ja aiasaaduste kui ka meeleolukate hetkedega. Küllap igaüks 
kogub energiat omamoodi, minu jaoks on olnud lisaks atel-
jeevaikusele olulised nii näitusekülastused kui ka inspireerivad 
kohtumised kolleegidega. Kevadise kuumalaine ajal õnnestus 

esmakordeselt külastada Veneetsia Biennaali, mille väljapane-
kus on üha olulisem roll tekstiilsetel materjalidel ja tehnikatel. 
Suve viimased päevad veetsime koos Sigrid Huikiga Rootsis 
Rättvikis, kus osalesime Põhjamaade tekstiilikunsti organisat-
siooni Nordic Textile Art https://www.nordictextileart.net/ 
kutsel organisatsioonide juhatuste kohtumisel. Kohtumine oli 
osa pikaajalisest projektist, mida toetab Põhjamaade kultuuri-
kontakte rahastav programm Nordic Culture Point - Longterm-
network. Võrratu kunstnikukodu Mälargården maalilise järve 
kaldal täitus 13 osalejaga Rootsist, Taanist, Soomest, Leedust 
ja Eestist, jagati muljeid ja vahetati kogemusi ning külastati 
kohalikke ettevõtteid ja vabaõhumuuseumi. Kustumatu mulje 
jättis trükitekstiile valmistav perefirma Jobs, kus teostatakse 
trükikangaid ja tooteid konservatiivselt käsitrüki aeganõudvas 
tehnikas ja peamiselt 1940-50ndatel valminud disainide põh-
jal. Rohkem teavet ettevõtte kohta leiab kodulehelt: https://
www.jobshandtryck.se/ Külastasime ka traditsioonilist kanga-
kudumise ettevõtet Insjöns Väveri, kus valmistatakse kohali-
kust kudumistraditsioonist inspireeritud kangaid, rohkem infot 
siin: https://www.insjonsvaveri.se/ Vabaõhumuuseumi eks-
ponaate vaadates jäid silma nii Kihnust tuttavad punasepõh-
jalised trükimustrilised rätikud kui ka punaste äärekantidega 
„mulgi kuued“. Seoseid ja sarnasusi leidus veelgi, aga selle kõr-
val loomulikult ka vastandlikku ja üllatavat. Juba aasta pärast, 
suvel 2023 võtab ETeKL juhatus vastukaaluks Põhjamaade 

Aet Ollisaar ja Sigrid Huik kohtumisel Põhjamaade tekstiilikunstnikega, august 2022.
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ETeKLi aastanäitus 
ELUOLULINE
1.12.2022 – 7. 01.2023
Galerii Pallas
I korrus ja kelder 
Eesti Tekstiilikunstnike Liidu uue aastanäituse teemale mõel-
des keskendusime sellele, mis on elus oluline. Tähtis on oluline 
ehk eluline. Mis on ELU jaoks OLULINE?

ELUOLU on viimastel aastatel olnud täis mitmesuguseid muu-
tusi. Mõnikord tekitavad uuendused rahutust, teisalt on muu-
tused ühiskonnas võimalus ümber hinnata, mis on oluline. Kui 
kõik on ümberringi liikumises, vajame põhilisi väärtusi, tead-
misi, oskusi, mis pidepunkti annavad.

Mis on ELUs kõige OLUlisem? Kas need on sisemised või väli-
sed väärtused, mis toovad meile hingerahu? Mis on need te-
gevused, mis toovad kosutust nii vaimule kui füüsisele? Mis 
aitab inimesel tagasi tulla iseenda juurde? Aga looduse ja 
keskkonna juurde? Mis on need põhiväärtused, mis oma püsi-
vuses annavad enesekindlust muutlikus ajas?

Tingimused:
Ootame näitusele töid, mis tõlgendavad kunsti ja/või disaini 
võtmes näituse teemat ja seostuvad tekstiili kui väljendusva-
hendiga kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu.

Näitusele saab esitada töid, mis on valminud 2021-2022. aasta 
jooksul ja mida ei ole varem ETeKLi aastanäitusel eksponeeri-
tud. Iga autor saab esitada ühe töö või tööde komplekti, mille 
mõõtmed ei ületa eksponeerimisel 3x3 meetrit.

Näitusele saavad esitada oma töö nii ETeKL liikmed kui kunst-
nikud väljastpoolt liitu, samuti kõrgkoolide tekstiilitudengid. 
Juhendamisel valminud tööde puhul tuleb ankeeti lisada kõrg-
kool ja juhendaja.

Esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2022
Info esitamise ja ankeedi kohta saadame mõne aja pärast. 

Tervitades

Eesti Tekstiilikunstnike Liit

tekstiilikunsti organisatsioonide juhid vastu Eestis, järgneva-
tel aastatel on planeeritud kohtumised ka Leedus ja Rootsis. 
Koostöövõrgustiku kõige olulisem eesmärk on kogemuste va-
hetamine, samuti erinevate kultuuridega tutvumine. Koos on 
põnev!

Vaatan ootusega järgmiste nädalate ja kuude poole, mil kõi-
ke suve jooksul kogutut saab tasapisi meenutama ja nautima 
hakata. Aastanäitusele ELUOLULINE mõeldes võtavad kuju ja 
värvi ka järgmised näituseplaanid. Kohtumiseni!

Aet Ollisaar

Trükitekstiilide firmas Jobs tehakse siiamaani 
käsitöönduslikult mitmevärvilisi siiditrükikangaid.
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Eesti Tekstiilikunstnike Liidu 
aastapreemiad: Krista Leesi, Ingrid 
Helena Pajo ja näitus “Genius Loci 
II. Legend 1781”.

7. märtsil 2022 kogunes loomevaldkondade esindajatest koos-
nev žürii, et valida Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastapreemia-
te laureaadid. Tunnustusi jagati kolmes kategoorias  – Aasta 
Tekstiilikunstnik, Aasta Noor Tekstiilikunstnik ja Aasta Tegu. 
Aastapreemiate laureaatide loomingu väljapanek toimub aas-
ta lõpus Tartus galeriis Pallas korraldataval liidu aastanäitusel.

Preemia Aasta Tekstiilikunstnik nominentideks esitati Krista 
Leesi, Aet Ollisaar, Marilyn Piirsalu, Tiina Puhkan ja Maryliis 
Teinfeldt-Grins.

Aasta Tekstiilikunstnik 2021 on Krista Leesi jätkuvalt kõrgvor-
mis teostatud teravmeelse ja tõlgendusterohke isiknäituse 
eest Tartu Kunstimuuseumis.

Krista Leesi on üks rahvusvaheliselt enim tuntud Eesti tekstii-
likunstnikke, kes on esinenud arvukatel näitustel Eestis ja vä-
lismaal ning on pälvinud ka maailma ühe olulisema ¬tekstii-
likunsti biennaali „Contextile“ peapreemia. Krista Leesi 
loomingut iseloomustab keele ja visuaalse kujutise kontsep-
tuaalne ühendamine, mis loob uue ja vaimuka tähenduse. 
Leesi ühendab ajaloolise tekstiilikunsti ja uudsed ideed, luues 
mustrimänge ja mitmeti tõlgendatavaid objekte ja kooslu-
si. Žürii tõi välja et Krista Leesi on autor, kes suudab jätkuva 

vaimukusega mängida kaasaegse kunsti reeglitega ning selle 
piirimail. Samuti toodi tugevusena esile oskust kaasata kohas-
petsiifilisi teemasid, ka Tartu Kunstimuuseumi kureeritud näi-
tusel olid väljas Tartuga seotud tekstiilid. 

Varasemalt on Krista Leesi pälvinud tunnustuse Aasta 
Tekstiilikunstnik 2001, 2014 ja 2019 aasta loominguliste saa-
vutuste eest. Näitus „Verbarium“ oli Tartu Kunstimuuseumis 
avatud 12.06 – 3.10.2021.

Aasta Noore Tekstiilikunstniku preemiale kandideerisid Lisette 
Laanoja, Ingrid Helena Pajo, Laivi Suurväli, Anett Niine/Liisi 
Tamm, Liisi Tamm. 

Aasta Noor Tekstiilikunstnik 2021 on Ingrid Helena Pajo veen-
va tervikliku ja lõpuni läbitunnetatud uurimuse eest „ Labased 
tunnetused. Kangakudumine kui naasmine materjali“ (EKA, 
juhendaja Eik Hermann).

Ingrid Helena Pajo on 2021. aastal Eesti Kunstiakadeemias 
magistrikraadi kaitsnud kunstnik, kes peab oluliseks tekstiil-
materjalide taktiilsust ja uurib oma loomingus kangakudumise 
võimalusi. Žürii tõstis esile analüütilist lähenemist tekstiilile 
ja selle valmimise protsessile, mis on eriala kontekstis uudne 
lähenemine. 

Tunnustuse Aasta Tegu 2021 nominentideks esitati rahvaalga-
tus Anu Raua keskuse sõbrad (ellukutsuja Indrek Kaing), Esna 
galerii tegevus Ehalill Halliste näituse ja kaasnevate sündmus-
te korraldamisel (Lilian ja Martin Bristol) ja näitus „Genius Loci 
II. Legend 1781“ (kuraatorid Maret Kukkur ja Kalli Sein). 

Tunnustuse Aasta Tekstiilitegu 2021 pälvis Hiiumaal Reigi pas-
toraadis toimunud näitus “Genius Loci II. Legend 1781“,  ku-
raatorid Maret Kukkur ja Kalli Sein. 

Aasta Tekstiilikunstnik 
Krista Leesi teos Kevadnäitusel 2022.

Foto Hedi Jaansoo
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Aasta teo valikul toodi välja, et Genius Loci II on hingestatud 
ja põhjalikult läbitöötatud näitus. Kuraatorid on loonud ideeli-
selt ja ruumiliselt mõtestatud sündmuse, mis kaasab loo jutus-
tamisel tekstiilikunstnike töid. Väljavõte näituse kuraatorteks-
tist: „Tekstiilikunst on selle aasta näitusel kui metafüüsiline 
peegeldus omaaegsest kuulsast hiiurootslaste kangakudumis-
kunstist, kuid kaasaegses lõimes“.

Žürii koosseisu kuulusid Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi 
direktor ja disainikogu kuraator Kai Lobjakas (žürii esinai-
ne), Aasta Tekstiilikunstnik 2020 Ülle Saatmäe, Aasta Noor 
Tekstiilikunstnik 2020 Karl Artur Korsar, sisearhitekt Andres 
Labi, Eesti Kunstnike Liidu asepresident Vano Allsalu, kuns-
titeadlane Heie Treier ning kunstnik Urmas Lüüs. ETeKL on 
aastapreemiaid välja andnud alates 1996. aastast, täpsem üle-
vaade preemiate kohta on leitav liidu kodulehel: https://www.
tekstiilikunst.ee/tekstiilipreemiad 

2022. aastal korraldas žürii tööd juhatuse liige Ainikki Eiskop.

Ingrid Helena Pajo pärjati preemiaga Aasta Noor 
Tekstiilikunstnik 2021. 27. mai 2022, ETDM.

Foto: Marilyn Piirsalu

Genius Loci II kuraatorid Kalli Sein, Maret Kukkur ja kunstnikud. 2021.

Foto: FB
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Fiberart International 
2022
Pittsburg USA 
3.06-20.08.2022

Kuna Tartu Kunstimuuseumis toimunud 
isiknäitusest VERBARIUM olid sügiseks 
korralikud fotod töödest olemas siis... 
miks mitte kandideerida.

Alates 1967. aastast toimuv üritus toi-
mis algselt biennaalina, nüüd triennaa-
lina. Eesmärk on eksponeerida hetkel 
parimat tekstiilikunsti, näidata uuendus-
likke töid, mille juured on tekstiilikunsti 
traditsioonides kas struktuuri, protsessi-
de või ajaloo mõttes, aga ka kunsti, mis 

uurib ootamatuid seoseid tekstiilikunsti 
ja muude loominguliste distsipliinide 
vahel.

Esinen näitusel teosega “Wall Hanging”, 
täpsemalt “Wall Hanging / Küütri” (sein 
+ rippuma = seinatekstiil / Küütri). 
Valmistudes isiknäituseks pildistasin 
Tartus erinevaid kohti, objekte ja pindu, 
mis millegipärast tähelepanu tõmbasid. 
Küütri tänava põnevast seinapinnast sai 
žakaarkoes seinatekstiil.

Tänavu kahekümne neljandat korda toi-
muvale näitusele esitati ligi 1300 tööd 
545 kunstnikult 30-st riigist. Žürii koos-
seisus Jessica Hemmings, Nnenna Okore 
ning Chiachio ja Giannone valisid näi-
tusele 45 tööd, mis nende nägemuses 
esindavad kaasaegse tekstiilikunsti laia 

ampluaad ja koos moodustavad dünaa-
milise näituse.

Fiberart International 2022 (https://
fiberartinternational.org/) kestab 20. 
augustini, tööd on eksponeeritud kahes 
näitusepaigas: Contemporary Craft ja 
Brew House Association.

Krista Leesi

https://www.facebook.com/
FiberartInternational/

https://www.facebook.com/SCCPgh

Krista Leesi. Wall Hanging (detail)
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30. MINIARTEXTIL / 
2020/2021

2020 aasta kevadel zoomi tundide vahel 
meenus Miniartextil näituse tähtaeg. 
Kuna tegemist on Itaalias toimuva näi-
tusega, tundus sobilik tikkida ja esitada 
versioon teosest Carpe(t) diem.

Juuni lõpus selgus, et olengi näituse-
le pääsenud. Töö tuli kiiresti ära saata, 
kuna kataloogi jaoks pildistatakse korral-
dajate poolt kõik teosed uuesti ühesu-
gustes tingimustes.

Algselt 2020. aasta sügisel toimuma pi-
danud näitusele esitati 314 teost, millest 
valituks osutus 54. Näitus Comos Itaalias 
põnevates ajaloolises interjöörides sai 
toimuda alles 2021. aasta aprillist juuli-
ni. Kahjuks ise kohale minna ei jõudnud.  
Pinacoteca Civicas olid lisaks minitekstii-
lidele eksponeeritud teosed kunstni-
kelt Abakanowicz, Lurcat, Grau Garriga, 
Shawcroft, Bronzini, El Anatsui, Teal, 
Glajcar, Locatelli, Gomez Campuzano, 
De Amaral, Buster, Casaril, Totaro, Angri, 
Rae Kim, Avalle, Andrianomearisoa, 
Sponga.

Endises turuhoones (Padiglione ex 
Grossisti del Mercato) oli eksponeeritud 
Stefano Ogliari Badessi kohaspetsiifil-
ne installatsioon - suur kuldne õhupall, 
kuhu sisenedes võis näha tekstiilseid 
skulptuure. Mõned vaated sellest: 

https://www.quicomo.it/eventi/most-
re/miniartextil-2021.html

2022 kevadel (20.02-21.03) oli näitus 
eksponeeritud Pariisis, Montrouge’s (Le 
Beffroi de Montrouge). Selle versioo-
ni avamisel õnnestus ka ise viibida ja 
näha mitmesugustest materjalidest ja 
väga erinevates tehnikates minitekstiile 
spetsiaalselt selleks väljatöötatud 54-l 
korduvkasutataval valgustusega ekspo-
neerimisalusel. Lisaks ka üle kümne suu-
remas formaadis teost juba varem mai-
nitud kunstnikelt. Põrandat kattis roosas 
valguses suur heegeldus koos rippuvate 
lusikatega Guido Nosarilt. Julgeks öelda, 
et Tarmo Mäesalu pitsilised tööd on ol-
nud kuidagi võimsamad.  

21. mai kuni 19. juuni on näitus eks-
poneeritud Põhja-Itaalias Milaano lä-
hedal Busto Arsizio tekstiilimuuseu-
mis. Sügisel, täpsemalt 8. september 
kuni 6. november on näitus uuesti 
Prantsusmaal, seekord kohas nimega 
Marcq-en-Barœul, Lille eeslinnas.

Krista Leesi
https://www.miniartextil.it/en/exhibitions/miniartextil-numero-30

https://www.facebook.com/miniartextil.como

Fotod: Krista Leesi
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PõHJAMAINE 
GEOMEETRIA
Peeter Kuutma 
isikunäitus 
Tallinna Jaani kiriku galeriis
26.02–27.03.2022
Fotod Jaani kiriku FB lehelt ja Marilyn Piirsalu.
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Epp Mardi 
Ringmängud 
Aparaaditehases
8.12.21 - 29.01.22

Ülle Raadik
PUHASTATUd 
MAASTIKUd 
Riia Läti Seltsi palees
4.02 - 6.03.2022

Näitusel “ Puhastatud maastikud” on 
eksponeeritud 13 Ülle Raadiku tekstiil-
maali ja käsitrükiga kangast. Koostöös 
Eesti Vabariigi Saatkonna, Riia Läti Seltsi 
ja Estonia Seltsiga on see juba üheksas 
Eesti tekstiilikunsti tutvustav näitus sel-
les suursuguses hoones. Eksponeerimise 
ruum, nn Valge saal muutub iga näituse-
ga müstiliselt eriilmeliseks. Tekstiil sobib 

sinna tõepoolest suurepäraselt! Seda 
on kinnitanud ka hoone juhtkond ja sel-
lest ka jätkuv huvi meie tekstiilikunsti 
vastu. Veebruaris tähistatakse Riia Läti 
Seltsis Eesti kuud, nii ka sel aastal. Eesti 
Vabariigi Riia suursaatkond korraldab 
just nendes ruumides oma traditsioonili-
si Eesti Vabariigi aastapäeva vastuvõtte.

Suurepärane koostöö sai alguse 2013. 
aastal toimunud Peeter Kuutma vaiba-
näitusega. Seejärel toimus mitu järjes-
tikust rühmituse “Vaba Tahe” põime-
vaipade ekspositsiooni. 2018. aastast 
on Valges saalis olnud autorinäitu-
sed. Ehalill Halliste, Elna Kaasik, Kaire 
Tali, Ainikki Eiskop, Sigrid Huik, Sirje 
Raudsepp ja Mariann Kallas on saanud 
kuulda ainult kiidusõnu. Sel aastal pa-
nevad Valge Saali särama Ülle Raadiku 
suurejoonelised tekstiilpannood ja ka 
järgmise aasta kunstnikuga on läbirääki-
mised juba käimas.

Traditsiooni on nii nõu kui jõuga aidanud 
edasi kanda väsimatud Eesti ja Läti kul-
tuurisuhete hoidjad Juris žigurs ja Peeter 
Kuutma. Korraldusega ja suhtlusega te-
geleb Kaire Tali.

Kaire Tali
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KASvATATUd/
GROwN 
Galeriis Pallas
10.03 – 2.04.2022

NÄITUS

Näitus “Kasvatatud” räägib ühe leiuti-
se loo.  2016. aastal ehitas neljaliikme-
line tiim Skeemipesa häkatonil Anna 
Jõgi juhtimisel 3D-printeri, mis laotas 
koelõnga vertikaalsete lõimetugede va-
hele. Tehnika sai nimeks MultiWeave 
ja idee autor on tekstiilikunstnik ja 
Pallase tekstiiliosakonna professor Kadi 
Pajupuu. Tehnikat arendati Kadi juhitud 
rakendusuuringu käigus ja seda on oma 
projektides edasi arendanud Pallase 
tudengid.

2021. aasta sügisel algatas Pallase 
tekstiiliosakond rahvusvahelise koos-
tööprojekti, mille käigus kunstnikud, 

partnerkoolide tudengid ja õppejõud 
kaasati MultiWeave´i kui käsitöötehni-
ka arendamisse. Tehnika, mis võimal-
dab luua unikaalseid rakulise ehituse-
ga tekstiilistruktuure on inspireerinud 
autoreid  Eestist, Lätist, Soomest ja 
Rootsist looma teoseid nii kunsti kui di-
saini võtmes. Osalejaid julgustati ehita-
ma ka enda töövahendeid. 

Näituse jooksul korraldati ka tuure ja de-
monstratsioone, et näidata: kõik ei ole 
veel leiutatud – lõimest ja koest koosne-
vad MultiWeave struktuurid võivad kas-
vada ruumis viisil, mida kangakudumise 
ajaloos pole veel nähtud. 

“Kasvatatud” näituse teemana viitab 
millegi laienemisele, arenemisele, elu-
le, mille arengut inimene püüab juhti-
da. Peenrad ja plaanid, külvikorrad ja 
pookimine. 

Näituse avamisele eelnes seminar, 
kus tutvustati osalevaid kõrgkoo-
le ja näitusetööde autoreid. Esinesid 
Götebori Ülikool/HDK-Valand, Läti 
Kunstiakadeemia ja Kõrgema Kunstikooli 
Pallas tekstiiliosakondade esindajad 
Matilda Dominique, Maja Gunn, Ieva 
Krumina, Kadi Pajupuu ja Aet Ollisaar.

Näitusel osalesid oma töödega Kõrgema 
Kunstikooli Pallas, Läti Kunstiakadeemia 
ja HDK-Valand üliõpilased, õppejõud ja 
kutsutud kunstnikud.

Autorid:

Rootsi: Emilia Elfvik, Elise Westin, 
Josefine Lundgren, Lea Firus, Moira 
Nilsson

Läti: Ginta Kristjansone, Kate Putniņa, 
Una Valtere, Ilona Valaine-Blekte, Dace 
Grīnberga, Šarlote Baškevica, Selīna 
Paula Sproģe

Soome: Laura Lindström

Eesti: Marilyn Piirsalu, Kadi Pajupuu, 
Liisi Anderson, India Maria Kiisler, Liisi 
Tamm, Anett Niine, Lisette Laanoja, 
Sofia Lanman, Olga Hoch, Andrea 
Martha Teesaar, Maria Pilm, Maarja 
Kaasik, Arabella Lippur, Marge Allik

Näituse kuraator Kadi Pajupuu

Näituse kujundas Madis Liplap

Plakati fotol kasutatud struktuuri autor 
on Emilia Elfvik, HDK-Valand, Rootsi

Maarja Kaasik (esiplaanil), 
Elise Westin

NÄITUS
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Anett Niine

Näituse avamiselt. 
Fotod Lisette Laanoja, Kadi Pajupuu

Ginta Kristjansone

Maria Pilm
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Anni Kreemi ja 
Ene Parsi näitus 
SõRMKÜbARATRIKK
Katariina kirikus
28.03 - 10.04.2022

Ligi 30 aastat Katariina Gildis 
tegutsenud Anni Kreem ja Ene 
Pars tähistasid sel kevadel oma 
juubelisünnipäevi suure padjanäitusega, 
mille läbivaks jooneks on must-valge 
mustrite maastik. Näituse keskmeks on 
Ene Parsi loodud vastandite igikestvat 
kooskulgemist kujutav installatsioon. 
Teiseks fookuspunktiks on Anni Kreemi 
graafilised, igimodernsed ja vaimukad 
portreepadjad.

Näituse raames toetati padjamüügiga 
Anu Raua keskust Heimtalis 470 euroga.

Näituse kujundasid Mae Kivilo ja Ene 
Pars. Valguskunstnik Priidu Adlas. 

Fotod Toomas Huik.

NÄITUS

Anni Kreem ja Ene Pars. 150!
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Ülle Raadik ja  
Helena Paakkinen 
SARNASEd JA 
ERINEvAd
Jõhvi Linnagaleriis 
5.04.–30.04.2022

NÄITUS

Soome tekstiilikunstnikku Helena 
Paakkineni tunnevad paljud meie kollee-
gid üsna hästi – loengutest akadeemias 
ja töötubadest Anu Raua juures. Arvan, 
et meie eesti kunstnike pöördumine vil-
lade ja viltimise juurde, on tublisti hoo-
gu saanud just temalt

Minu generatsioon loobus vist villamõt-
teist siis, kui kaasüliõpilane sõbralikust 
Mongooliast soovis tutvustada midagi 
jurta-laadset ja ääretult lehkavat.

Igatahes meie tutvusime Helenaga 
90ndatel, ja sest peale oleme nauti-
nud ühiseid näitusetegemisi nii siin kui 
Soomes, Lätis ja Leedus.

Helena kasutab villa kord uduõhukeselt, 
kord võimsalt massiivsena, nii ka sel näi-
tusel. Lisaks sobis oivaliselt ajastusse ka 
väike traditsiooniline rüiju.

Minult lisaks, nagu ikka, mõned maali-
tud ja trükitud kangad.

Ülle Raadik Helena Paakkinen
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Tiina Puhkani näitus
õNNELIK AEdNIK 
Kondase keskuses
23.03-29.05
Pressiteatest:

Lootusrikkust sisendav näitus „Õnnelik 
Aednik“ pakub meditatiivset aias ole-
mise tunnet, kus siidimaalidel ja au-
toritehnikas tekstiilidel ühenduvad 
reaalsed aiad fantaasia-aedade ja 
mälestuspiltidega.

Kunstnik mõtiskleb näitusel inimese ja 
aia suhte üle: „Minu jaoks on aed koh-
tumispaik, kuhu inimene kutsub kohale 
loodust ja püüab seal temaga eriilmelisi 
ja -sisulisi kokkuleppeid sõlmida. Eriti 
südantsoojendavad ja põnevad on va-
nad aiad või pargid, kus on vanu vilja-
puid, ähmaste piirjoontega endisi teras-
se või lillepeenraid. Neid võin võrrelda 
ajalooliste päevinäinud kangastega, kus 
on alles jäänud vaid pleekimatud värvi-
varjundid, milledega on kootud tähen-
dusrikkaimad kujundid ning esteetili-
selt hinnatavaimad mustrid. Pärandiks 
saadud aedades sirutuvad suurte puu-
de oksad vastupidava lõimena, millede 
vahel põimub kõige eeterlikum kude 
– lindude laul. Sellises kohas tunnetad 
eelnevate põlvkondade hoolt ja hea-
dust ning aimad nende esteetilist meelt, 
proovid säilitada, mis alles ja istutada 
oma maitserohelise ja lillede peenra, 
panna nad sobima sellesse voogavasse 
aegade- ja aiakangasse, mis hoiab tasa-
kaalus ja annab lootust... “

NÄITUS

Uued kirikutekstiilid

Kose Püha Nikolause kogudus sai uued 
rohelised altarikatted, mille autor on 
Tiina Puhkan. 

Koguduse õpetaja Kerstin Kase sõnul 
valmisid altaritekstiilid inimeste toetus-
te ja annetuste abil, selleks et kodukirik 
oleks kaunim, eelkõige aga selleks, et 

Koguduse õpetaja Kerstin Kask koos 
Tiina Puhkaniga.                    

Foto: Karolina Tulp.

nende kaudu evangeeliumi kuulutada ja 
Jumalat tänada. Eraisikutest annetajaid 
oli 30, lisaks toetas altarikatete valmis-
tamist Eesti Kultuurkapitali rahvakunsti 
sihtkapital.

http://www.eestikirik.ee/uued-kiri-
kutekstii l id-kosel/?fs=e&s=cl&fbc-
l id=IwAR322nG27DRHnFYibww8E-
7TEDyzi-1MKbHpEwBsrmq2Dz1G0r-
76hsJkqDjw

NÄITUS
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Näitust tutvustas 
kultuurisaates OP 
Reet Talimaa.

Suur aednik ja väike 
aednik

Kondase Keskuse teise korruse kambris 
on 29. maini võimalik külastada Tiina 
Puhkani siidimaalide ja autoritehnikas 
seinavaipade näitust „Õnnelik aednik“.

Aed ja loodus on kunstnikule olnud sü-
damelähedasteks teemadeks kaheküm-
ne loominguaasta vältel.

Esimene isiknäitus toimus Tiina Puhkanil 
2002. aastal Tallinnas Kastellaanimaja 
Galeriis ja kandis nime „Leitud aed“. 
Sellest ajast peale on kunstnik pidevalt 
näitustel esinenud nii tundlike gobe-
läänide kui elegantsete siidimaalidega. 
Sellel näitusel eksponeerib Tiina Puhkan 
teoseid, mis on valminud ajavahemikus 
2003–2015. Ent käesoleva aasta alguses 
Tallinna HOP galeriis toimunud näitu-
sel „Valges varjus“ sai vaataja tutvuda 
kunstniku värske vaibaloominguga.

Kunstniku kodusest tööruumist avaneb 
vaade vanale õunapuuaiale. Endast ja 
oma loomingust kõneledes on ta öel-
nud: „Ma olen suur vabade aedade aus-
taja, ka looduses otsib silm, kas leian 
Kõige Suurema Aedniku hingekosutavat 
kätetööd.“

Käesolevale näitusele sisenedes astubki 
vaataja justkui vanasse aeda täis käänu-
lisi jalgradu ja sopilisi nurgakesi. Maast 
laeni kõrguvail maalitud siidkangail lok-
kavad niidutaimed ja kaarduvad nõt-
ked pajuoksad. Sulgja lehestiku varjus, 
vetevirvenduse kohal välgatab ööbik. 

Kangaid uurides jõuame vilditud ja ti-
kitud seinavaipadeni. Silm puhkab har-
moonilistel värvikooslustel, detailiroh-
ked kompositsioonid pakuvad pilgule 
üha uusi rõõmustavaid leide.

Hea näitusekujundus toetub varjatud 
loole, mis suunab vaatajat märkama 
seoseid eksponeeritud teoste vahel, lu-
bab astuda mõttelisse dialoogi kunstni-
kuga. Selles ruumis leian Looja rohuaia-
le viitavaid töid („Eellugu“ ja „Eeden“); 
siidile maalitud lillevälju, mis toovad 
meelde küsimuse, millal nägin viimati 
selliseid niite või heinamaid looduses 
lokkamas; hetke imelise tabamatusega 
seotud kompositsioone („Kohamälu“, 
„Udu“). Väikese aedniku käepuudutus 
on kõikjal tajutav, aga Suure Aedniku 
looming domineerib, võtab rõõmsalt 
võimust. Kaunilt küllases koosluses on 
hea viibida.

Ent näitus jätkub esmapilgul vaataja 
pilgule varjatuks jäävas nurgataguses 
ruumiosas, kus näeme kihiliselt paigu-
tatud siidkangaile maalitud portreesid 
kunstnikule lähedastest naistest, vere- 
ja hingesugulastest. Osaliselt kattuvad 
kujundid ja värvilaigud loovad mulje elu-
le omasest katkematust muutumisest. 
Selles ruumis leiame väikese aedniku 
hoolega hoitud ja korrastatud maailma.

Tiina Puhkani portreed näitavad meile 
naisi, kes teevad väikeseid tegusid suure 
pühendumisega. Kodusoojus ja hoolega 
hoitud aed sünnivad järjekindlast, pea-
aegu märkamatuks jäävast tööst, sünni-
vad armastusest ja mõistmisest, et elu 
hoidva ja toetava keskkonna loomine 

on inimese kutsumus. „Õnnelik aednik 
tegutseb südame sunnil,“ ütleb kunstnik 
kaaskirjas oma näitusele. Sellisest te-
gutsemisest võrsuvad elu alged, kasvab 
eluvägi.

Näitus meenutab meile, et inimene on 
elu hoidja, on Suure Aedniku kaastöö-
line. Metsnelgid ja madarad,kellukad 
ja karikakrad, maarjaheinad ja muulu-
kad-maasikad – meie niitude põlised, 
aga üha harvemaks jäävad asukad, sõl-
tuvad inimese tegevusest või tegemata 
jätmistest siin päikese all väga suurel 
määral.

Graatsilised põlispuud, mille okstes lin-
nud varju leiavad, ei ole linnaruumis 
kuigi soositud. Üha rohkem näeme la-
geraiet ka Eesti linnade puiesteedel. 
Taas turritavad inetult köndistatud pär-
nad, oksatud ja raotud, varakevadises 
Viljandiski. Linnupuudel pole linnas 
kohta.

Tiina Puhkani looming mõjub vaikse vap-
ra vastupanuna sellisele arutule laasta-
misele. Oleks mõistlik küsida iseendalt: 
kes olen mina väikese aednikuna, kui-
das harin päranduseks saadud aiakest, 
millise maalapi jätan siia maailma enda 
tegevuse või tegevusetuse märgina? 
Ja loomulikult pean siinkohal silmas nii 
nähtavat aeda, meie maakest, kui näh-
tamatut aeda, hingemaad, kus võrsuvad 
meie inimlikkuse seemned.

Reet Talimaa
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Kaire Tali 
NERO FORTE
Avasin näituse NERO FORTE Hüüru mõisas. Tänan toreda kutse eest 
ja loodan, et Tallinna külje all asuvasse kunagisse karjamõisa “ek-
sib” palju külastajaid. Väljapaneku koostasin mustvalgetest tikitud 
seinatekstiilidest. Kontrastide aeg ... Päike särab nii heledalt, ööd 
on nii pimedad. Kevadärevus ja kurja trotsimine on korraga hinges.

Kaire Tali

NÄITUS

Näitus on osa DOKK Arts Centre 
programmist.

Näitusel “Rändlus” kohtuvad alusta-
vad kunstnikud Will Britten, Katarina 
Kruus, Liina Leo, Eugenio Marini, 
Kristian Stapleton, Ingrid Helena Pajo 
ja Zuzanna Kofta, et luua mõtteline 
järg näitus-projektile DOKKING Station 
(21.10.–31.10.2021, Vent Space, 
Tallinn). Teekond mööda ühist võrgus-
tikku toob seekord risomaatilise kesk-
mete ühendamise kõrvale uitava, ette-
määratud suunata liikumise – rändluse. 
Määratlematuid kulgusid materjali tõl-
gendades jäävad teele nii piirid ja takis-
tused kui ka puhke ja -pelgupaigad. Kuju 
saavad liikide- ja vormideülesed kon-
damised kaugel ja ligidal, kinnistel ala-
del ja vabadel mõtteväljadel. Kuhu tuul 
viib rändlinnu? Kuhu kannab asju meri? 
Kuidas miski kehatu, olematu, mittema-
teriaalne oma liikumistega jätab siiski 
jälje?

Roaming rakendub, kui olla rändaja võõ-
ras kohas. Rändaja läheb, pealtnäha mi-
dagi üles korjamata, muutumata. Ometi 
toimub pidev häälestumine, kogemus-
te korjamine, et kulg saaks jätkuda, et 
roaming lülituks sisse. “Rändlus” kul-
geb – näituse jooksul sünnivad ja kasva-
vad teiste sekka uued teosed, kuulates 
maad, ajades jälgi, puhates jalga. Näitus 
on siin kui rännak, liikumine ühelt ma-
terjalilt teisele. Näituseruumist saab 

teekond, mille liikumise kuju talletavad 
teosed ning kuhu iga häälestuja on oo-
datud kaasteeliseks.

Osalevad kunstnikud: Will Britten (UK), 
Zuzanna Kofta (PL), Katarina Kruus (EST), 
Liina Leo (EST), Eugenio Marini (IT), 
Kristian Stapleton (UK), Ingrid Helena 
Pajo (EST)

RäNdLUS 
17.06–01.07.2022
Ruum 112, ARS Kunstilinnak
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Aet Ollisaar 
OOTAN SINd KOJU 
ERM, Jakob Hurda saali ees 
14.04-15.05.2022

NÄITUS

Olles viimaste aastate jooksul pidevalt 
teel, mõõtes maanteed iga ilma ja aas-
taajaga, tunnen kusagil Tartu ja Tallinna 
vahel vastandlikku tõmmet mõlemast 
suunast. Sõidan ikka ja jälle ühest ko-
dust teise, ühest ootamisest teise, ühest 
ajast teise. Lapsepõlvest elu kõige põ-
nevamatesse aastatesse ja tagasi, va-
hel justkui veel kaugemale, aegadesse, 
mida pole kunagi kogenud. Tunnen end 
sageli ajarändurina – vaadates mõnd 
kulumisjälgedega eset, kangastuvad 
mõttes selle võimalikud eelmised elud. 
Teadmata täpseid daatumeid, tegijaid 

ja omanikke, jõuan ometi äratundmise-
le, et need esemed räägivad oma lugu. 
Nagu ka käe vahelt läbi jooksvad lõngad, 
mille päritolu neid vaadates meelde tu-
leb. Olen mitmes töös kasutanud lapse-
põlvekodu katuse puust detaile, mis on 
näinud päikest ja vihma ligi saja aasta 
vältel, või joonistanud üles hetked koh-
tadest, kus ma pole kunagi käinud. Või 
ikkagi olen käinud, aga ei mäleta enam? 
Nii on sündinud ka näitusel eksponeeri-
tud tööde kavandid – teel ühest olekust 
teise, unes ja ilmsi, mõtte ja unustuse 
vahel. Kujutluspildid rännakutelt ja isik-
likest mälestustest saavad kududes tut-
tavaks ja omaseks ning teevad ootamise 
kergemaks. Ootan sind koju. Näituse ku-
jundas Madis Liplap

Aet Ollisaar
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Anu Raud KUUE RUUdUGA AKEN. 
JUTUKOGUMIK
Esitlus toimus 8.04.2022 Heimtalis

Anu Raud:

Kõik rõõmsad ajad ning nukrad päevad kukuvad mälestuste 
kangaks. Iga eluhetk on imeline and. Kui peaaegu kogu tulevik 
on minevikuks saanud, tulevad head eluliiva inglid ja poeta-
vad veidi eluhelbeid lisaks. Et sa veel korraks võiksid imestada 
ja rõõmustada, et sinililled juba õitsevad ja et pääsukesed on 
juba kohal.

Kindlaim julgeolekutagatis on kartul-kapsas keldris, vili salves, 
loomad-linnud laudas, puuriidad kuuris.

Meile antud elu on suurim kingitus. Kummardus ja tänu.

Kirjastuselt: Eesti riiki ja meie paljukihilist rikast rahvuskul-
tuuri kannavad ja hoiavad andekad ning targad inimesed. Üks 
neist on eesti vaibakunsti suurkuju, armastatud akadeemik 
Anu Raud, kelle jutukogu oli kirjastusel SE&JS au ja rõõm välja 
anda. See raamat on ÜKS SUUR LUGU inimese elust. Jutud, 
mida Anu Raua raamatust loete, on tõesti sündinud, tema 
enda elust pärit. See on südamlik, soe ja lootusrikas raamat.

Kes meist poleks imetlenud Anu Raua haruldasi vaipu. Ent ta 
on ka väga hea novellist. Ta sõnal on energiat ja väge.

Raamatus „Kuue ruuduga aken” ilmuvad jutud on kirjutatud 
põhiliselt 2021. aastal.

Raamatu panid kokku Ela Tomson ja Sirje Endre

Kujundas Kadi Pajupuu

Foto esikaanel Marilyn Piirsalu

Raamatuesitluse päeval Kääriku talus. (Kadi Pajupuu, Anu Raud, Sirje Endre, Marilyn Piirsalu.Foto: Erik Norkroos
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Ilmunud on ETDM kogusse kuuluvaid rüiuvaipu tutvustav 
trükis!

Raamat tutvustab ligi 100 Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi 
kogudesse kuuluvat rüiuvaipa.

Trükisoe raamat “Fookus. Rüiuvaibad” koondab rüiunäitusel 
eksponeeritud vaibad kaante vahele ning avab rüiutehnika 
arengut ja konteksti Eesti tekstiilikunstis. 

Rüiu kaudu rullub reljeefselt lahti üks kõnekas peatükk Eesti 
tekstiilikunsti ajaloos. Sõlmtehnikas valmistatud pikanarmali-
sed vaibad ehk rüiuvaibad on põhjamaise, eriti Soome iden-
titeedi lahutamatu osa. Eestis sai rüiu kunstilise väljendusena 
Eestis tuntuks 1930. aastatel, 1950. aastate lõpust kujunes 
sellest aga mõneks ajaks üks eelistatumaid ja moodsamaid 
tekstiilitehnikaid.  Kandvaks jõuks kujunes selle tehnika vilje-
lemisel legendaarne tekstiilikunstnike tuumik, mille moodus-
tasid Mari Adamson, Leesi Erm, Ellen Hansen ja Mall Tomberg. 

Raamat koosneb saatetekstist ja pildiplokist.

Koostajad on rüiunäituse kuraatorid Helen Adamson ja Kai 
Lobjakas. 

Esitlusega koos toimus vestlusing, kus rüiutehnika ja selle 
kunstiliste väljundite ning fenomeni üle laiemalt arutlevad 
tekstiilikunstnikud Peeter Kuutma ja Aet Ollisaar ning näituse 
kuraatorid Helen Adamson ja Kai Lobjakas.

Trükise Fookus. Rüiuvaibad esitlusel ETDMis.Vestlusringis Aet Ollisaar, Peeter Kuutma, Helen Adamson, Kai 
Lobjakas.  Foto Marilyn Piirsalu

61. KOILIBLIKAS / 2022 RAAMAT
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tekstiilid.raabe.ee

Muljeid rüiuvaipade 
näituselt

“Fookus. Rüiuvaibad”
Eesti Tarbekunsti- ja disainimuuseum
25.03.-29.05.2022
Kuraatorid: Helen Adamson, Kai Lobjakas
Kujundaja: Jaana Jüris
Graafiline kujundaja: Tuuli Aule
Teostus: valge Kuup Studio

Sel kevadel oli võimalus nautida Eesti Tarbekunsti- ja 
Disainimuuseumis Eesti kunstnike loodud rüiuvaipasid. Kahte 
näitusesaali oli välja pandud 53 rüiut muuseumi enda ko-
gust. Vaid üks vaip oli väljastpoolt muuseumi – Anna Gerretzi 
“Signatuur”. Näitusesarja “Fookus” eesmärk on näidata oma 
muuseumi kogus olevaid museaale. Eks see ongi oluline, et 
muuseum näitab eeskätt oma kogusid. Kes muu peakski muu-
seumi kogu tutvustama ja seda läbi töötama, kui mitte muu-
seum ise. Teisalt seab see omad piirangud, sest rääkida saab 
peamiselt sellest, mis muuseumil olemas on, ja mõned tee-
mad võivad jääda käsitlemata. Kuid ega ühe näitusega ei olegi 
võimalik kõike ära rääkida.

Näitusel välja pandud vaipade põhjal sai hea ülevaate Eesti 
rüiukunstist 1940. aastate teisest poolest 1980. aastateni. 
Täiendust lisavad fotod vaipadest, mis väljapanekus ei ol-
nud, kuid on esindatud näitusega kaasnevas raamatus. Ma 
ise oleksin küll soovinud saada rohkem teada rüiudest, mis 
valmistati enne II ilmasõda, kuid ETDM-i kogudes on sellest 
perioodist vaid kaks vaipa – Mari Adamsoni ja Adamson-Ericu 
koostööna valminud vaip 1937. aastast ning Mari Adamsoni 
väike rüiu 1939.-40. aastatest. Ehk leiab varasem ajalugu 

kajastamist mõnel tulevasel näitusel. Mitmel pool ja ka see-
kord näitusega kaasnevas raamatus on väidetud, et sõja-eel-
se Eesti tekstiilikunsti kohta on säilinud vähe materjali. Mina 
sellega päris nõus ei ole, kuid sellest kirjutan mõnes tulevases 
ajaveebi-postituses.

Rüiuvaibad olid näitusel paigutatud ajaliselt, temaatiliselt, 
kujutuslaadi või autorite kaupa. Näitus algas esimeses saa-
lis Mari Adamsoni ja Adamson-Ericuga. Neile kahele liituvad 
Leesi Erm ja Ellen Hansen. Teises saalis olid esindatud nii Leesi 
Erm, Ellen Hansen kui ka Mari Adamson, kuid siin liitusid 
nendega Mall Tomberg, Bruno Tomberg, Sirje Reitav ja Anna 
Gerretz. Üks rüiuvaip oli Anita Laigolt. Tema looming vääriks 
põhjalikku uurimist ja tutvustamist. Meeldiv üllatus oli tema 
vaipa sel näitusel kohata. Teistest erineb see rüiu oma iselaad-
se tehnika poolest. Ka oli see vaip ainukesena näitusel ühevär-
viline ja ornamendita.

Vaibad olid seatud omavahelisse kõnelusse. Seda oli väga põ-
nev jälgida eriti teise saali alguses ja paremale jäävas osas. 
Vasemal kulges võimsalt Bruno Tombergi rüiude “allee”, mis 
viis vaataja Anna Gerretzi teosteni 1980. aastatest. Omaette 
saarekese moodustasid Sirje Reitavi vaoshoitud ja samas jõuli-
sed põrandarüiud saali tagumises paremas nurgas. Vaipadele 
sobiva koha ja kaaslaste leidmine võis olla kuraatoritele põ-
nev väljakutse. Igatahes oli vaipade omavaheline suhtlus väga 
huvitav.

Näitust täiendasid toredasti suured mustvalged fotod 
oma-aegsetest väljapanekutest. See andis aimu toonasest 
õhustikust, viis tagasi sellesse aega. Samuti olid väärt täien-
duseks vitriinides olevad rüiuvaipade kavandid. Kavandi ja val-
mis töö koos nägemine annab aimu tööprotsessist ja õpetab 
kavandit nähes ette kujutama, milline valmis töö saab olema.

Rüiuvaipade näituse puhul meeldis mulle, et vaatajat ei ürita-
tud tekstimassiiviga kurnata. Oluliselt põnevam on kuulata ku-
raatorit ja lugeda kodus raamatut. Olen seda meelt, et raama-
tut ei pea laotama muuseumi seintele-stendidele. Muuseumis 
tuleb ikkagi näidata asju. Sel näitusel oli teksti parasjagu nii-
palju, kui vaja.

Rüiunäitus ETDMis. Foto Marilyn Piirsalu

NÄITUS
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Esimesel külastuskorral häirisid mind pisut suured kaldpinnad, 
millele vaibad olid asetatud. Järgmistel kordadel ei pannud 
ma neid enam tähele. Valgustuse puhul oleksin soovinud, et 
vaibad oleksid olnud ühtlaselt välja valgustatud. Praegu oli 
mitme vaiba puhul vaid üks väike osa punktvalgustusega esile 
toodud ja ülejäänu oli varjus. Valgustus on muidugi üldse kee-
ruline teema ja museaalide puhul eriti. Õiget valgustust paika 
saada ei ole sugugi lihtne. Huvitav lugu oli Leesi Ermi rüiuga 
“Põdrad”. Sellel kujutatu ei olnud pea-aegu üldse arusaadav. 
Tekkis huvi, et millises valguses kujutatu nähtavaks muutub. 
Ellen Hanseni rüiul “Sinine” muutusid sinise värvi erinevatest 
varjunditest kujundid nähtavaks nurga alt vaadates ja teadli-
kult ornamenti otsides.

Asjalikuks täienduseks näitusele on sellega kaasnev raamat. 
Näitus on ajutine. Raamat aitab näitusest osa saada ka siis, 
kui see on juba maha võetud. Teksti osakaal võinuks raamatus 
olla suuremgi. Teisalt – ehk seekordsest näitusest ja raama-
tust kasvab välja põhjalik Eesti rüiuvaipade uurimus ja kaunis 
album, milles on ka teistes Eesti muuseumides ning erakogu-
des olevad rüiuvaibad. Seekordse raamatu puhul oleksin soo-
vitanud, et vaipade pildid oleksid vastanud vaipade suuruse-
le st. et vaibad oleksid ühes ja samas mõõtkavas. Praegu on 
osad suuremõõtmelised vaibad raamatus asjatult tillukesed. 
Arhiivifotode juurde oleksin soovinud numbrit, et huvi korral 
oleks võimalik originaali või digikujutist vaadata. Nimetatud 
on küll arhiiv, kuid mitte arhivaali number.

Näitusel oli vahva nurgake, kus oli võimalik rüiut tikkida. 
Väikesel ekraanil õpetas Anu Samarüütel, kuidas seda teha. 
Vaatamiseks olid ka mõned ajakirjad. Ei näitusel ega raamatus 
ei tulnud selgesti välja, et rüiju valmistamiseks on kaks tehni-
kat – kudumine ja tikkimine. Samuti ei tulnud selgelt välja, kes 
ja miks üht või teist tehnikat kasutas. Kas kõik näitusel vaata-
miseks väljas olnud vaibad olid kootud? Püüdsin seda MuIS-ist 
teada saada, kuid seal on kasutatud tehnika iseloomustami-
seks sõna “rüiu”. Täpsustust, kas tegemist on tikitud või koo-
tud rüiuga, MuIS-is ei ole. Tehnikat saaks kindlaks teha vaada-
tes vaiba tagumist külge või narmaste vahele. Näitusesaalis ei 
olnud see võimalik, sest eksponaate ei puututa. Abiks oleks 

olnud, kui MuIS-is oleksid ka fotod vaipade tagumisest kül-
jest. Ma arvan, et valmistamistehnika küsimus ei ole tühine. 
Rüiut ei valmistanud käsitletud ajal mitte ainult tekstiilikunst-
nikud, vaid see oli jõukohane ka käsitöölistele. Ajakirjades 
avaldati tekstiilikunstnike kavandeid rüiuvaipade tegemiseks. 
Valmistamistehnikate analüüs annaks meile teavet mitte ai-
nult Eesti tekstiilikunsti ja käsitöö ajaloo kohta, vaid Eesti aja-
loo kohta üldiselt. Miks näiteks arvasin ma veel pärast käsi-
tööõpetaja stuudiumi lõpetamist, et rüiut peamiselt tikitakse? 
Selle taga on ühe asjaoluna minu perekondlik kogemus – mu 
vanaema ja ema elukäik, mida oluliselt mõjutasid poliitilised ja 
ühiskondlikud sündmused. Teisalt iseloomustab minu teadmi-
ne või õigemini teadmatus läbitud õpet.

Näituse korraldajad on avaldanud lootust, et ehk toob rüiuvai-
pade näitus endaga kaasa selle tehnika populaarsuse tõusu. 
See oleks väga tore! Põnev oleks näha, millist laadi teosed tä-
napäeva kunstnike loominguna sünnivad.

Marju Raabe

Artikkel ilmus Marju Raabe ajaveebis 
tekstiilid.raabe.ee
7. juulil 2022
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12.-14.08 toimus Heimtalis Anu Raua 
Kääriku talus ja loomekeskuses Eesti 
Tekstiilikunstnike Liidu suvine töötuba 
Köitev, juhendas Helen Poll. Tänavune 
töötuba toimus juba 11. korda, ettevõt-
mist toetas Eesti Kultuurkapital. 

Tekstiilikunstnike Liidu suvepäevade 
kaunis traditsioon tõi meid augusti kesk-
paiga nädalalõpul taas kokku Heimtali 
vallamaja ja Anu Raua Kääriku talu inspi-
reerivasse embusse. Ja nagu eelmiselgi 
kümnel korral, nii nüüdki, õppisime mi-
dagi uut. Olime endile külla kutsunud 
nahakunstnik Helen Polli, kelle juhatusel 
tegime tutvust raamatuköitmise põhi-
tõdedega. Sai selgeks mis on poogen ja 
kuidas poognad ühendada raamatuks.   
Kasutasime selles köitvas tegevuses nii 
tekstiili kui paberit.

Ent köitvat leidus muudki. Nende kolme 
päeva sisse mahtusid pikad ja põhjalikud 
söögikorrad pika laua taga Kääriku talus 
Anu juures, kus köitvad vestlused saatsid 
augustikuiste aiasaaduste võimaldatud 
gurmeed... hommikudused ujumised 

järves, taustal udust väljajoonistuvad 
raamatulehtede sümmeetriat meenu-
tavad veepeegeldused...  kuuma sauna 
ja jaheda tiigiveega mõnus õhtu...lõhna-
vad floksid ja purpursed gladioolid...

Laupäevasel pealelõunal tutvustasime 
oma tegemisi Eesti Naisüliõpilasseltsi 
suvepäevalistele, kes Heimtalis uudista-
mas olid. Laagrielu lõppes väikese näitu-
se ja Heimtali muuseumi juures uute aia-
lippide kirjamisega käpikumustrilisteks. 

Suur tänu Anule ja Helenile nende kol-
me köitva päeva eest!

Ülle Saatmäe

Heimtalis Aet Ollisaar, Epp Mardi. Ülle Saatmäe, Liisa Kallam, Anu Raud, Ainikki Eiskop, 
Sigrid Huik, Ene Pars, Eve Selisaar, Heli Kelt, Helen Poll

SUVEPÄEVAD
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Fotod Sigrid Huik

Fotod Ülle Saatmäe
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Ainikki Eiskop 
Kunstiaknal
Kunstiaknal on seekord tekstiilinäitus. 
Ainikki Eiskopi siidimaalid “Mooniga” 
on inspireeritud õitest ja rahvuslikust 
tikandist. 

Autoripoolne selgitus - Moonide õitse-
aeg on käes. Kunagi ammustel aegadel 
sündis moonike Aphrodite pisaratest, 
üks vana legend...

Siidilill, unelill, magun, unemoon. 
Väljapaistev, läbipaistev. Korraga nii 
õrn ja voogav, karvane ja karune. 
Saladuslik,unenäoline ja kättesaamatu 
on ta õis, Köitev ja kaunis ta ere värv.

Siidised moonid siidil.

Näitus jääb avatuks 22. juulini

Kevadnäitus 2022 

Eva Mustonen on õppinud Tartus 
Pallases ja Göteborgis tekstiili ja 
semiootikat ning lõpetanud Eesti 
Kunstiakadeemias skulptuuri ja ins-
tallatsiooni magistrantuuri. Ta töötab 
peamiselt installatsiooniga, kuid kasutab 
väljendusvahenditena ka traditsioonilisi 
tekstiilikunsti meediumi. Mustoneni 
loomingut võib tõlgendada feministli-
ku kunsti võtmes, kus privaatne omab 
poliitilist kaalu. (FB)

Maryliis Teinfeldt-Grins on tekstiili-
kunstnik ja luuletaja. Ta on õppinud 
Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, Läti 
Kunstiakadeemia Tekstiilikunstikateedris 
ning Eesti Kunstiakadeemias kaasaaeg-
se kunsti õppekaval (MA).

(FB)

Kevadnäitusel kunstihoones olid ekspo-
neeritud ka Aet Ollisaare töö (Koi kaane-
pilt) ja Krista Leesi Kunstmuru (lk 2).
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Traditsioonilise grupinäituse asemel võ-
tab Aparaadiehase aastanäitus sel aas-
tal fookusesse ühe tehases tegutseva 
kunstniku, kelleks on sel korral tekstiili-
kunstnik Aet Ollisaar.

Näitusele AEG ON NÄHTAMATU on va-
litud tööd, mis on sündinud kunstniku 
tehases asuvas stuudios. Galeriide öö 
vol. 6 raames, toimub 26. augustil näi-
tuse tuur, mille käigus külastatakse nii 
näitust kui kunstniku stuudiot. Tuuri viib 
läbi kunstniku stuudiokaaslane ja siseku-
jundaja Madis Liplap.

Aet Ollisaar: “Aja kulg määrab oma 
vaiksel ja vääramatul moel elus pal-
jutki. Väärtustan aega, kududes vai-
padesse olulisi tundeid ja mälupilte. 
Tähelepandamatust liikumisest saab ta-
havaatepeeglis äkki hoopis uus kujund, 
kohati lausa uskumatult teistsugune kui 
igapäevaselt tundub. Vaipadesse kootud 
hetked annavad võimaluse neid uuesti 
läbi elada ja teistega jagada, muuta näh-
tamatu nähtavaks.

Näitusele valitud tööde seas on nii vii-
mastel aastatel valminud töid kui ka 
meenutusi mitmete aastate tagant. 
Väljapaneku keskmes on teosed, mis 
on sündinud Stuudio 100 loominguli-
ses keskkonnas, keset päikesepaistet ja 
poeesiat. Üha keerulisemaks muutuvas 
maailmas on viimase viie aasta jooksul 
sellest kohast saanud minu pelgupaik, 
loominguline innustaja ja pingete maan-
daja. Olen tänulik võimaluse eest nauti-
da elus samaaegselt erinevaid rolle – ko-
duseid hetki perega, ennastunustavaid 
tunde ateljees ja põnevaid kohtumisi 
õppejõutöös. Just nende rollide põimu-
mine ja tasakaalu otsimine muudab aja 
rikkalikult mitmekihiliseks ja värviliseks, 
milles igal varjundil on oluline koht.”

Näituse kujundaja on Madis Liplap

Täpsem info tuuri kohta on lei-
tav Galeriide öö Facebooki lehel ja 
Kultuuriaknas.

Aet Ollisaar 
AEG ON NäHTAMATU
Aparaaditehase aastanäitus
Kastani 42, sissepääs nr 2
22.08-28.10.2022

Madis Liplap ja Aet Ollisaar
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Kadi Pajupuu, 
Marilyn Piirsalu
MUUTUJAd
Joonistused pöögispoonil, tekstiilid
NART (Narva Art Residency), 
24.08. – 11.09.2022

Augustis kuulutati välja vabad näitusepinnad, millele siis käbe-
dalt pakkumise tegime. Kolm päebva ettevalmistuseks ja 20. 
augusti hommikul sõitsimegi Narva. Keskuse direktor Johanna 
Rannula sahmis korraldada üritust Narva Veneetsias, pakku-
sime ennast appi kiluvõileibu tegema – väga hea viis taas-
iseseisvuspäeva tähistada. Veneetsias, mis on siis teatavasti 
äge kanalite süsteem, mida ääristavad paadikuurid, tegutse-
sid residentuuris osalejad. Näiteks Enrique Roura (Mehhiko, 
Norra,www.enriqueroura.com) ehitas mitme nädala jooksul 
ägeda leivaküpsetusahju, mis jääb kohalikule kogukonnale. 
Kõva mehhiko muusika meelitas uudistajaid kohale. Oli vahva 
olemine. Kui võileivad tehtud, siirdusime näitust püstitama.

Kõrged ruumid on väljakutse: selgus, et ega ma sinna viie 
meetri kõrgusele ikka ei julgenud ronida, põlved lõid tudise-
ma ja higi voolas. Aga leiutajana aretasin viisi, kuidas traat üle 
laealuse toru saada ja spoonjoonistused ja tekstiilid said üles.

Näituse nimeks sai Muutujad: Marilyni range MultiWeave 
struktuurina loodud objektid ja minu pabernöörist kootud 
torud eksponeerisime dünaamiliste vormidena, joonistustel 
kujutatud tegelased Vanast Testamendist lisasid aimduse elu 
pöördepunktidest.

Kadi Pajupuu

Marilyn Piirsalu fotod

NÄITUS
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Narva kunstiresidentuur (NART) on 2015. aastal loodud kultuu-
riplatvorm, kus korraldatakse residentuure, näituseid, loenguid ja 
hariduslikke töötubasid. NART asub Eesti-Vene piiril Narvas ajaloo-
lises Kreenholmi asumis. Rahvusvaheline residentuuriprogramm on 
avatud kunstnikele, kes tegutsevad mitmesugustes valdkondades, 
nagu kunst, muusika, etenduskunst, arhitektuur, disain, film, kirjan-
dus, kureerimine jm. See loob loomingulist läbikäimist eri valdkon-
dades tegutsejate vahel ning tugevdab suhet kohaliku kogukonnaga. 
Keskus asub historitsistlikus villas, mis algselt ehitati Kreenholmi 
Manufaktuuri direktorile. NARTi läheduses asuvad tühjaks jäänud 
tehasehooned, kus kunagi tegutses üks Euroopa suuremaid oma-
laadseid ettevõtteid (rajatud 1857. aastal). Narva kunstiresidentuuri 
haldab Eesti Kunstiakadeemia koostöös Narva Gate’iga ning selle te-
gevust toetab Eesti Kultuuriministeerium. (Kodulehelt)
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Viimase kümne aastaga on Mare Kelpman üles ehitanud omanimelise kaubamärgi kelpman textile ja muutnud 
selle kaudu hariliku villase kanga kaasaegselt kõnelevaks aksessuaariks. (FB) 
Fotod Mari Volens, ETDM koduleht

Mare Kelpman. 
väRvIKOOd
03.06.-11.09.2022
ETdM 
Viimase kümne aastaga on Mare 
Kelpman üles ehitanud omanimelise 
kaubamärgi kelpman textile ja muutnud 
selle kaudu hariliku villase kanga kaas-
aegselt kõnelevaks aksessuaariks, millel 
on nii laiem kui kitsam piirkondlik tähen-
dus. Kelpmani loodut on täiesti põhjen-
datult nimetatud Kalamaja rahvarõivaks. 
Tema looming ja selle iseloom on kuju-
nenud paralleelselt selle linnaosa aja-
loolisest kaasaegseks arenemise ja elu 
aina intensiivsema tuksumisega. 

Side varasema rahvusliku traditsiooni 
ja temaatikaga on Kelpmani loomingus 
aimatav, kuid kindlasti mitte esmane. 
Tema oskuslikud interpreteeringud on 
end tõestanud veenvate ja kestlikena. 
Laenates ajaloost tehnilise võtte ja vär-
viidee, on ta loonud iseseisva mineviku-
koormata nähtuse. Tema oskus tekitada 

tasakaal argise ja erakordse vahel on 
harva esinev ning selle loomingulise po-
tentsiaaliga laadimine unikaalne.

Mare Kelpmani käivitavaks jõuks on ot-
singulisus ja avatus uuendustele. Olles 
tekstiiliga kokku puutunud Saaremaa 
tüdrukuna juba varases nooruses, on 
tema tähelepanu selle materjaliga te-
gelemisel olnud pidevas arengus. Ta on 
otsinud võimalusi ja leidnud lahendu-
si olemaks tähenduslik. Aastaid Eesti 
Kunstiakadeemia professorina tekstii-
likunstnikke ja -disainereid koolitades 
suunas ta tähelepanu kaasaegsele tar-
kade tekstiilide maastikule, kus tegeleti 
andurite, soojust juhtivate ja valgust 
talletavate värvide ning elektroonikaga. 
Ka oma loomingus oli ta enne otsustavat 
stuudiomaastikule siirdumist keskendu-
nud 3D-kangaste kudumisele, laserlõi-
kusele ning innovaatiliste materjalide 
kasutamisele.

Kuraator: Kai Lobjakas

Kujundus: Anneli Arusaar ja Mare 
Kelpman
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KOOSDISAINi Anu Rajamäe ja Kerly 
Kaljuste on Helsingi disainimessil.

Elna Kaasik messil Interjöör 2022
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Tekstiilidisain, mis sai alguse 
kilogrammist linaseemnest

11. mail külvatud lina pistis juba paari nädalaga nina mullast 
välja. Juuni lõpu hommikutel võis näha siniseid linaõisi ning 
augustis moodustunud kuprad sahistasid seemneid. Praegu 
ootavad kitkutud ja likku pandud linavarred kuivatamist, 
murdmist, ropsimist, kammimist, ketramist ja kudumist. 

Praegusel ajal ei ole kiulina põlde eriti näha ning lood sinistest 
õitest jäävad abstraktseks, kui neid pole õnnestunud oma sil-
maga näha. Ilus mõte oleks ka näha taaskord kodumaist linast 
(rõiva)eset. Kuigi põuase suve tõttu jäi lina sellel aastal veidi 
lühikeseks, on siiski kogu see protsess olnud teadmiste kasva-
tamiseks väga väärtuslik. 

Nõu ja jõuga on aidanud Eesti Põllumajandusmuuseumi rah-
vas, eriti Indrik Unt ja Mari-Liis Tammiste, linatöödel on abiks 
käinud Pallase tekstiiliosakonna tudengid ja õppejõud. 

Mari-Triin Kirs

Fotod: Lisette Laanoja
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Kangad Intsikurmus

5. ja 6. augustil toimus Põlvas met-
sade vahel Intsikurmu muusikafesti-
val, mille lavade kõrval rippusid kokku 
neli kaheksameetrist rulltrükikangast. 
Suuremahulise värvimise ja trükkimise 
töö võtsid ette entusiastlikud Pallase 
tekstiiliosakonna tudengid Kirke Kirikall 
ja Eliise Järve individuaalpraktika õppe-
aine raames. Valgeid kangaid tuli jupi-
kaupa pesta, käsitsi kollaseks ja roosaks 
värvida, kuivatada, seejärel trükkida ja 
kokku õmmelda vastavalt autorite loo-
dud disainile üle kahe meetri laiusteks 
ja kaheksa meetrit pikkadeks kangas-
teks. Eeskujulikult töötavad tudengid ja 
loomingulist koostööd soosivad festivali 
korraldajad tegid esmakordselt nii suurt 
praktikaprojekti vedavale juhendajale 
väga toreda kogemuse.

Pallase tekstiiliosakonna meister, õppe-
jõud ja praktikate juhendaja Mari-Triin 
Kirs

Fotod Mari-Triin Kirs, Maiken Urmet
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õnnitleme  
Mall Tombergi 95. 
juubeli puhul!
Tekstiilikunstnik Mall Tomberg sün-
dis 19. juulil 1927 Tartus. Tomberg 
lõpetas 1952. aastal Eesti Riikliku 
Kunstiinstituudi ja töötas seejärel insti-
tuudis assistendina, aastatel 1978–1985 
kunstilise tekstiili ja kostüümi kateedri 
juhatajana ning dotsendi ja seejärel pro-
fessorina. Ülikooli lõpetamise järel ka-
vandas ta Kunstitoodete Kombinaadile 

Tekstiilikunstnik Mall Tomberg, 
disainer ja pedagoog Bruno 
Tomberg. 1974 

Autor/allikas: Alla Armin/ERR

ARS žakaarkangaid ja rüiutehnikas vai-
pu. Näitustel esinemist alustas Tomberg 
1953. aastal. Alates 1982. aastast on ta 
Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor 
ja alates 2010. aastast Eesti Kunstnike 
Liidu auliige.

1970. aastatel muutus Tomberg loo-
ming üha monumentaalsemaks – val-
misid mitmed tähelepanu pälvinud teo-
sed nagu seitsmest osast koosnev vaip 
„Vana linn“ (1976), „Kodumaastik“ I, II 
(1973), mille eest pälvis ta 1974. aastal 
Kristjan Raua nimelise preemia. 1979. 

aastal valmis Kunstitoodete Kombinaadi 
dekoratiiv-kudumisateljees meister Erna 
Ruusi juhendamisel ja Tombergi kavan-
di järgi üks Eesti suurimaid piltvaipu 
– Tartu Ülikooli raamatukogu vaip (5,6 
x 10,9m). Tomberg on teinud kaastööd 
almanahhile Kunst ja Kodu, ajakirjadele 
Käsitööalbum ning Nõukogude Naine, 
kus on ilmunud ka mitmete vaipade 
kavandid.

Fotod: EKA, Eesti Arhitektuurimuuseum (FB Eesti 

Kunstnike Liit)
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Erika Tammpere 80
Tekstiilikunstnik Erika Tammpere on 
sündinud 1. märtsil 1942 Rakveres. 
Õppis aastatel 1960–1966 Eesti Riiklikus 
Kunstiinstituudis tekstiili erialal. Pärast 
instituudi lõpetamist töötas aastatel 
1966–1970 tekstiilivabriku Punane 
Koit kunstnikuna ja 1970–1976 ERKI 
tekstiili- ja kostüümikateedri vanemla-
borandina. Aastatel 1976–1980 töötas 
Tammpere rahvatööndusettevõtte Kodu 
ja aastatel 1980–1993 tekstiilikoondise 
Mistra peakunstnikuna. Aastast 1993 
tegutseb vabakutselise kunstnikuna. 
Erika Tammpere kuulub aastast 1972 
Eesti Kunstnike Liitu, aastast 1989 Eesti 
Disainerite Liitu ja 1993. aastast Eesti 
Tekstiilikunstnike Liitu. Aastast 2005 
kuulub Tammpere Põhja-Eesti Pimedate 
Ühingusse.

Autoriloominguga on Tammpere osale-
nud arvukatel isiknäitustel ja erialaliidu 
ühisnäitustel. Erika Tammpere on eel-
kõige tuntud kindlakäelise vaibakunst-
nikuna ning vaatamata nägemispuudele 

ei ole ta lemmiktegevusest loobunud. 
Tammpere vaipadele on iseloomulikud 
dünaamiline kompositsioon ning jõuli-
sed vormi- ja värvilahendused ja sageli 
ka romantiline alatoon. Tammpere on 

Erika Tammpere.  “Ühegi lasuta”, 2011.

loonud pannoosid avalikesse hoone-
tesse (Kadrioru kohvik, Esmar kalabaar, 
Pöide rahvamaja, Põlva Kultuurikeskus) 
ning loonud minivaipu ja ruumilisi 
kompositsioone.

Malle-Maria Sild 80
Tekstiilikunstnik Malle-Maria Sild on 
sündinud 7. aprillil 1942 Tallinnas. 
Õppis aastatel 1963–1968 Eesti Riiklikus 
Kunstiinstituudis tekstiili erialal. Pärast 
instituudi lõpetamist töötas aasta-
tel 1968–1993 vabriku Keila kunst-
nik-dessinaatorina ja 2002–2010 kuns-
tigalerii Portaal juhataja-galeristina. 
Aastatel 1994–1996 töötas Sild Tallinna 
Kergetööstustehnikumi pindpõime ja 
gobeläänpõime tehnikate õpetajana ja 
aastatel 1993–1999 AS Evilkanis rõiva-
kangaste disainerina. Alates 1999. aas-
tast vabakutseline kunstnik.

Malle-Maria Sild kuulub alates 1989. 
aastast Eesti Disainerite Liitu ja alates 
1993. aastast Eesti Kunstnike Liitu ning 
Eesti Tekstiilikunstnike Liitu. Aastatel 
1968–1978 kuulus Sild Kunstnike Liidu 
noortekoondisesse ning oli aastatel 
1978–1991 Eesti Kergetööstuse kuns-
tinõukogu liige. Loomingus on Sild 
keskendunud kangaste disainile, rõi-
vastuskangaste struktuuridele ja kanga-
sidustele, gobelään- ja pindpõimetehni-
kas pilt- ja põimevaipade loomisele ning 
minitekstiilidele.
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In memoriam  
Ilme-Anu Neemre
22. VI 1940–09. III 2022

Lahkunud on Eesti Kunstnike Liidu ja 
Eesti Tekstiilikunstnike Liidu liige, tekstii-
likunstnik Ilme-Anu Neemre.

Tekstiilikunstnik Ilme-Anu Neemre sün-
dis 22. juunil 1940 Tallinnas. Aastatel 
1963–1968 õppis Neemre Eesti Riiklikus 
Kunstiinstituudis kunstilise tekstiili ka-
teedris. Peale ERKI lõpetamist töötas 
vabrikus Keila kunstnikuna ja hiljem 
Kergetööstuse Ministeeriumi kunstinõu-
kogu sekretärina. Valdav osa Neemre 
aktiivsest kunstnikuteest möödus vaba-
kutselisena. Ilme-Anu Neemre osales 
aktiivselt tekstiililiidu tegemistes ja näi-
tustel, olles alati noorte kaasaja ja aktiiv-
ne eeskuju.

Ilme-Anu Neemre esines näitustel alates 
1971. aastast, esimene isiknäitus toi-
mus 1976. aastal Kunstihoone galeriis. 
Sel ajal hakkas tekstiilimaastikku rikas-
tama ruumiline vaibakompositsioon. 
Professor Helene Kuma käe all oli Ilme-
Anu omandanud äärmiselt keerulise 
pitsitehnika – niplispitsi oskused. Selle 
tehnika kaudu liikus ta aga eksperimen-
teeriva loomuga autorina udupeentest 
pitsidest edasi hoopis ruumiliste mitme 
meetri suuruste mahuliste komposit-
sioonideni. Neemre poolt kasutatavate 
tehnikate valikus olid erinevad põimin-
gud, makramee ja rüiu. Neemre teo-
sed algasid tihti mõnest argipäevasest 
konstruktsioonist nagu hularõngas või 
muu taoline, millele tööprotsessi käigus 
lisandusid elektrituled ja erinevad ma-
terjalid (manilla, tamiil, taaskasutusma-
terjalid, lahti harutatud juurviljakotid). 
Neemre teostas ka mitmeid huvitavaid 

MÄLESTAME

autorinäitusi koos mõttekaaslasest Läti 
tekstiilikunstniku Inese Jakobiga.

Ilme-Anu Neemre jääb meelde kui väike 
naine, kes tegi suuri asju ja seda alati oma 
kiiksuga. Viimasel Eesti Tekstiilikunstnike 
Liidu aastanäitusel „Mimikri“ Pärnu Uue 
Kunsti Muuseumis, oli llmel väljas töö 
ajakohase teravmeelse nimega „Eesti 
lipp koroona ajal” – üsna must rüiu, kust 
vaevaliselt vilkus mõni valge ja sinine 
lõng…

Ülle Raadik

Ilme-Anu Neemre ärasaatmine toimus 
18. märtsil 2022 Rooma Katoliku Kiriku 
Tallinna Peeter-Pauli kirikus

Eesti Kunstnike Liit
Eesti Tekstiilikunstnike Liit
Eesti Kultuuriministeerium
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https://www.lnmm.lv/en/museum-of-decora-
tive-arts-and-design/news/7th-riga-international-tri-
ennial-quo-vadis-deadline-october-1-2022-38

7. Riia rahvusvahelise 
tekstiilitriennaali teema on 
Quo vadis?
Kandideerimistähtaeg 1. oktoober 2022

Erinevalt eelnevatest triennaalidest toimub 2023. näitus 
kahes näitusepaigas (Tarbekunsti ja disainimuuseumis ja 
Kunstimuuseumis), näituse aeg on 15. juuni-17. september. 
Tekstiilikunstiteoste kõrval eksponeeritakse ka videokunsti. 
Toimub 2-päevane teaduskonverents, korraldatakse ka satel-
liitnäitusi ja töötubasid, jagatakse auhindu.

Teema QUO VADIS? (Kuhu lähed?) viitab religioossele kon-
tekstile, seda on kasutatud kirjanduses ja filmikunstis. Tänases 
olukorras on see küsimus aktuaalne, kui mõtleme sellele, mis 
toimub ühiskonnas, kunstis, kultuuris. Ootame, et kunstni-
kud lähenevad teemale mitmest küljest: oodatud on arutelud 
kunsti ja selle tulevikuvaadete üle, geopoliitilised ja sotsiaal-
sed teemad, enesereflektsioon läbi tänase päeva ja kunsti.

Hollandi tekstiilibiennaal 2023. 
Images of Power / võimu märgid
Tähtaeg 15. september 2022 

Tekstiilibiennaal 2023 (25. juuni – 12. november, 2023) on 
rahvusvaheline kaasaegse kunsti näitus, kuhu oodatakse töid, 
milles tekstiil mängib olulist osa. Eelmistel biennaalidel on 
käsitletud teemasid kliimamuutustest toiduni, kodust selle 
puudumiseni. 

Teema Images of Power inspireerib teoseid, mis käsitlevad 
võimu kõikvõimalikke avaldumisvorme: poliitilised liidrid, ko-
halik võim, organisatsioonid ja survegrupid, aga ka väiksemal 
skaalal: võimusuhted perekonnas, töökohal või muus sotsiaal-
ses kontekstis.

Biennaal 2023 näitab kunstnike kujutlusvõime jõudu võimu 
kui teema tõlgendamisel. Kas usaldame neid, kes meid juhi-
vad? Kas vajame uut maailmakorda?

Näitusele oodatakse kandideerima kunstnikke, kelle väljen-
dusvahendiks on tekstiil. Kandideerimiseks palutakse saata 
oma pakkumine kuraatorile enne 15. septembrit 2022.

diana wind, curator of the Textile biennale 

biennial@museumrijswijk.nl. 

Lisatud fotod (maksimaalselt 10) peavad olema madala reso-
lutsiooniga (jpg või pdf).

Oktoobri alguses teatatakse valiku tulemustest kandideeriva-
tele autoritele.

https://museumrijswijk.nl/ten-
toonstelling-open-call-textiel-bien-
nale-2023-images-of-power-244
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Katrin Kabun
ARHAILISELT HIGH-
TECH. LAMbAvILLA 
TEAdMISTEPõHINE 
RAKENdAMINE

18. aprillil esitles Eesti Kunstiakadeemia 
tekstiilidisaini osakond Katrin Kabuni raama-
tut “Arhailiselt high-tech. Lambavilla tead-
mistepõhine rakendamine”.

Doktorant Kabuni raamatuks vormitud villa 
teejuht on sündinud praktilisest vajadusest 

ja soovist kaasa aidata villa ajaloolise ja ka 
majandusliku väärtuse taastamisele. Raamat 
on koostatud tekstiilidisaineri poolt ning 
mõeldud eelkõige tudengitele, disainerite-
le, sisearhitektidele aga kindlasti ka kõigile 
huvilistele, kel soov mõista villa kui taastuva 
ressursi väärtust, villas pidevalt toimuvaid 
protsesse ja nende tulemusena avalduvaid 
villa funktsionaalseid omadusi. Nii eesti- kui 
ingliskeelsena ilmuva raamatu eesmärk on 
arusaadavas keeles avada villakius toimuva 
tagamaad – kuidas vill materjalina ümbrus-
konda mõjutab ja ennast mõjutada laseb, et 
tõsta seeläbi huvi villa laiema ja teadlikuma 
kasutamise vastu.

Hõlpsalt taastuva bioressursina vastab vill 
kindlasti tuleviku materjalidele pandud oo-
tustele – aktiivse materjalina pakub vill mit-
mekülgseid rakendusvõimalusi ning ka alter-
natiivi veel domineerivatele sünteetilistele 
kiududele.

Lambavill on läbi ajaloo olnud üks väärtusli-
kemaid tekstiilikiude ja omanud olulist rolli 
kogu ühiskonna arengus. Seoses süntees- ja 
tehiskiudude kasutusele tulekuga ning lam-
bakasvatuses toimunud struktuurimuuda-
tustega, on villast viimasel poolsajandil saa-
nud lambaliha tootmise kaasprodukt, jääde, 
millest püütakse võimalikult odavalt vaba-
nenda, seda isegi põletades või maha mat-
tes. Samas pole lambavilla olemus ajas muu-
tunud, vastupidi, villakiu äärmiselt keerukas 

Mari Adamsoni nimelise parima tekstiilitudengi stipendiumi lau-
reaat 2022. aastal on bakalaureusetaseme lõpetaja Liisa Torsus. 
Oma töödes näitab Liisa tekstiili võimalusi ja disaineri vastutust 
kaasaja nõudlikele probleemidele lahenduste leidmisel. Tema 
õpinguid läbivateks tüviteemadeks on etnograafia, loodus ja 
jätkusuutlikkus. Nende ümber hargnevad projektid põhinevad 
põhjalikul uurimistööl ja süsteemsel analüüsil. Liisa praktilised la-
hendused ühendavad näiteks kirjatarkuse ja seentega värvimise; 
muinasusundi ja digitrüki mustrid; piimapakendid ja vihmakeebid. 
Bakalaureusetöös „Kivimustud ja natid“ lõi ta Eesti rannarahva 
etnograafilisest hülgepüügirõivast inspireeritud viltmaterjali umb-
kuubede tarbeks.

Liisa mõtestab oma loomingut järgnevalt: “Paljud minu teosed 
räägivad etnograafilisi lugusid ja jutustusi, sest leian inspiratsioo-
ni meie esivanemate loodud esemetest, uskumustest või töövii-
sidest. Minu jaoks on äärmiselt põnev selliseid arhailisi teemasid 
enda loomingus kajastada ning tänapäevasemaks muuta, luues 
vanale loole toetudes nii uusi mustreid ja visuaalseid lahendusi kui 
ka kontseptsioone. Hinnates enda esivanemate kokkuhoidlikkust 
ning materjali väärtustamist, on minu loomingusse tekkinud ka 
palju projekte, kus mõtestan keskkonnasõbralikkust, jätkusuutlik-
kust ning teise ringi toodete taaskasutamist. “

Liisa Torsuse töö leidis ära märkimist ka Noore tarbekunstniku 
preemia žürii poolt EKA lõputööde festivali TASE ’22 raames. Žürii 
hindas tudengi etnograafiliste rõivaste süvenenud käsitlemist ja 
temaatilist lähenemist.

Eesti Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakond jagab õppetöös 
edukale ja loominguliselt aktiivsele tudengile stipendiumit alates 
1998. aastast ehk käesoleval aastal 25. korda. Tunnustus on mõel-
dud õppetöös häid tulemusi saavutanud aktiivsele tekstiilitudengi-

le. Stipendiumit rahastab EKA tekstiilidisaini osakond.

morfoloogiline struktuur ja keemiline koostis 
moodustavad koosluse, mis on andnud põh-
juse nimetada villa looduslikult kõrgtehno-
loogiliseks kiuks.

Autor Katrin Kabun on alates 2014. a Eesti 
Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonnas 
tegelenud lambavilla rakendamise võima-
luste ja tehnoloogia arendamisega. Villa 
uurimine läbib nii tema magistri- kui ka dok-
toritööd ning on keskne tema õppejõutöös 
tudengitega.
Raamatu väljaandja: Eesti Kunstiakadeemia 
tekstiilidisaini osakond
Autor: Katrin Kabun
Teadustoimetaja: Sander Õun
Sisutoimetaja: Diana Tuulik
Keeletoimetaja: Svea Aavik
Kujundaja: Janika Vesberg
Fotod: iStock, Shutterstock, Katrin Kabun, Gilleke 
Kopamees, Sandra Urvak
SEM fotod: Valdek Mikli
Tõlge inglise keelde: OÜ Tritek
Trükk: Booksfactory
ISBN 978-9916-6-1952-0
Toetajad: Eesti Kultuurkapital ja Eesti 
Kunstiakadeemia

Raamatut saab osta EKA raamatukogust, 
kauplustest Apollo ja Rahva Raamat. Kuula ka 
raamatu tutvustust Katrin Kabunilt ja Marek 
Strandbergilt KUKU raadio saates Nädala 
Raamat https://kuku.pleier.ee/podcast/
nadala-raamat/120561
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EKA TEKSTIILIdISAINI 
NäITUS vILNIUSES

25. aprillist 15. maini 2022 toimus Vilniuse 
Kunstiakadeemia galeriis Artifex Eesti 
Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonna 
näitus “Soft Negotiations”. 

Väljapanek esitles taaskord Eesti 
Kunstiakadeemia tudengite ja õppejõudude 
töid, mis kutsuvad kaasa mõtlema tekstiilidi-
saini kõikehõlmava rolli teemal. 

Näitusel osalesid: Frank Abner, Arife Dila 
Demir, Katrin Kabun, Kadi Kibbermann, 
Mari-Triin Kirs, Kristi Kuusk + Ana Tajadura-
Jiménez (Universidad Carlos III de Madrid) 
+ Aleksander Väljamäe (University of Tartu), 
Krista Leesi, Kille- Ingeri Liivoja + Juulia 
Aleksandra Mikson, Greth-Ann Loog + Riina 
Samelselg + Anete Vihm, Nithikul Nimkulrat 
(OCAD UNIVERSITY), Marin Nooni, Maria 
Kristiin Peterson, Piret Roos + Liisa Torsus, 
Zane Shumeiko, Marie Vihmar + Sirje Sasi 
(TLU), Piret Valk, Varvara & Mar + Sebastian 
Mealla

Kuraatorid: Varvara Guljajeva (HKUST(GZ)), 
Kristel Laurits, EKA tekstiilidisaini osakond

Graafiline disain: Jesus Rodriguez Santos

Vilniuse näituse kujundas Krista Leesi ja pa-
nid üles Kadi Kibbermann ja Piret Valk.

Vilniuse Kunstiakadeemia Galerii Artifex 
(VAA gallery Artifex) asub Leedus Kaunase 
vanalinnas, aadressil Gaono g.1 ning pakub 
suurepärast võimalust just tekstiilinäituste 
korraldamiseks. 

Väga professionaalset abi näituse ettevalmis-
tamisel ja läbiviimisel pakkus Galerii juhataja 
Justina Gražytė, kelle poole tasub pöörduda 
galerii info ja näituse aja taotlemise sooviga 
justina.grazyte@vda.lt.

Lisainfo:

https://www.artun.ee/kalender/eka-tekstii-
lidisaini-naitus-pehmed-piirikonelused-vil-
niuses/

https://www.vda.lt/en/gallery-artifex

https://www.facebook.com/VDAARTIFEX

Näitusevaade Marin Nooni ja Anete Vihma töödega. Foto Kadi Kibbermann

Näituse avamine. Taustal Frank Abneri töö. Foto Justina Gražytė



 
38

61. KOILIBLIKAS / 2022EKA

Piret Roos 
Siseilma peegel. Teadvuse muutunud seis-
undite tõlgendus masintikandis
Juhendajad: Piret Valk MA, Kadi Kibbermann 
MA 
Masintikand 
150cm x 140cm
Bakalaureusetöös „Siseilma peegel” visual-
iseerin ja tõlgendan teadvuse muutunud 
seisundeid oma näo ja kogemuste järgi, 
kasutades masintikkimise tehnikat. Nende 
seisundite teadvustamine on oluline vaim-
se tervise hoidmiseks, tagab emotsionaalse, 
psühholoogilise ja sotsiaalse heaolu ning 
mõjutab meie mõtlemist, tundeid ja tegusid. 
Visualiseerin paanikahoo, une, kohvisõltu-
vuse, meditatsiooni ja unistamise.  
Analüüsin mõistet masintikand kahe poo-
lena  – masin ja tikand, mis on minu jaoks 
kui masin ja käsi. Kui masin sekkub, ei kao-
ta ma kontrolli protsessi üle täielikult, aga 
see väheneb tunduvalt. Võrdlen paralleele, 
kus aju juhib kätt visandades, käsi juhib pro-
grammi ja programm juhib omakorda tik-
kimismasinat. 

https://tase22.artun.ee/lopetaja/piret-roos/

Liisa Torsus
Kivimustud ja natid. Eesti rannarahva et-
nograafilisest hülgepüügirõivast inspireeri-
tud viltmaterjali loomine
Juhendajad: Piret Valk MA, Svetlana Toduro-
va BA

Bakalaureusetööna valminud „Kivimustud ja 
natid“ on kaks lihtsalõikelist umbkuube, mille 
viltmaterjal on loodud kahte silmuskudumit, 
pitskoelist ning lihtkoelist pinda kokku vilti-
des. Soojapidavuse saavutamiseks on au-
tor kahe kudumi vahele lisanud lambavilla. 
Ülerõivad on umbkuue lõikega ning täisvil-
lased, soojapidavad ning ilmastikukindlad 
nagu töö autorit inspireerinud etnograafiline 
hülgekütirõivas posavamsa. 

Materjali disaini ning teostusviisiga tõlgend-
ab autor etnograafilisi hülgepüügilugusid. 
Silmuskoeliste pindade väiksemad silmused 
sümboliseerivad hüljeste hingamisauke ehk 
„vileauke“ ning õhksilmused jääle ronimiseks 

mõeldud rindeauke ehk „pea-auke“. Vilditud 
pind sarnaneb jäärüsi ning jääväljaga, kus 
hülged poegimas käivad. Samuti meenutab 
pitsiline ja laiguline materjal hülge täpilist 
karvkatet.

Materjal ning sellest vilditud rõivad on 
loodud jätkusuutlikkust ja keskkonnasõbra-
likkust arvestades, tehes tagasivaate es-
ivanemate nutikusele ja mõistlikutele vali-
kutele üheainsa materjali põhise pealisrõiva 
valmistamisel.  Kasutatud on vaid Eestis kas-
vatatud põliste lambatõugude villa ja lõnga, 
mis on võimalikult vähe töödeldud. Rõivas 
on kahtepidi kantav, ühelt poolt hallikas, 
teiselt poolt naturaalne valge. Sellega koon-
davad umbkuued üheks rõivaks nii talvise 
kui ka sügisese posavamsa ning jäljendavad 
samamoodi ka ühe hülge kasvamist valgest 
pojast hallika täiskasvanud hülgeni.
https://tase22.artun.ee/lopetaja/liisa-tor-
sus/

EKA tekstiilidisaini 
lend 2022:
bA
Kille-Ingeri Liivoja 
Lõpetamine portfoolioga
fotol projekt: Trükkimine tindiseenega
juhendajad: Kärt Ojavee, Annika Kaldoja
valmimisaasta 2020

Liisa Torsus. Foto Grete Eerikson.

Kille-Ingeri Liivoja
Foto Airi Vekmann

Piret Roos, töö UV valguses.



39

61. KOILIBLIKAS / 2022 EKA

EKA tekstiilidisaini 
lend 2022:
MA

birgit Uibo
From Table to Table. Taimsete toidujääkide-
ga lauatekstiilide värvimine
Juhendajad: Piret Valk, Marta Moorats
https://tase22.artun.ee/lopetaja/
birgit-uibo/
Magistritöö praktilise osa eesmärk on kat-
setada From Table to Table kontseptsiooni 
– mis tuleb laualt, jõuab lauale ringiga ka 
tagasi. See koosneb järgnevatest etappidest 
– koostöö restoraniga, nende taimsete toi-
dujääkide kogumine, jääkidega kangaste vär-
vimine, valmivad lauatekstiilid – eluea lõp-
pedes saavad need kompostiks, tekib muld 
uuele toorainele ja ring jätkub.
Lauatekstiilide prototüübid illustreerivad 
From Table to table meetodit ja selle läbi-
viimist,tuginedes ringmajanduse praktika-
tele. Võttes mahakantud tooraine uuesti 
ringlusesse, et sulgeda sellega materjali 
ära viskamise ahel. Katse viin läbi koostöös 
restoraniga Fotografiska, kelle mahakantud 
köögirätikuid kasutan lauakatete valmistami-
seks ja toidujääke nende värvimiseks.
Lauatekstiilid on inspireeritud wabi sabi fi-
losoofiast, juhindudes ebaperfektsuse, pü-
simatuseja lõpetamatuse võlust – viidates 
defekti ära kasutamisele disainis. See propa-
geerib aeglast elustiili ja loodusega kooskõlas 
elamist.
Looja annab eseme disainimisel kontrolli 
käest. Kasutaja on kaasatud disaineri rolli 
moodulite paigutamisel. Neid saab sättida 
vastavalt laua suurusele, kujule ning iseen-
da loomingulisusele. Tekkivad plekid saavad 
lauatekstiilide mustri osaks, mille käigus-
disainiprotsess jätkub toote kasutamisel ja 
kulumisel.  

Ketlin Kuusing
vaiba tähendusloome ruumis
Juhendajad: Kärt Ojavee, Jan Kaus, Elna 
Kaasik (konsultant)
https://tase22.artun.ee/lopetaja/
ketlin-kuusing/
Magistritöö avab vaiba ruumilis – materiaal-
set ja kultuurilis – vaimset fenomeni. Vaip 
loob tähendusliku koha, mis märgib inime-
se seost ruumilises keskkonnas. Kirjutises 
olevad lood vaipadest  on alguse saanud 
iseenda ja ruumi tunnetusest. Vaiba argine 
olemus hakkas avanema äärest nii mate-
riaalsuses kui ka kultuuriloolises tähenduses. 
Avanes omamoodi ruum – vaip. Vaibaäärtest 
algasid ka järgnevad kootud vaipade lood. 
Lood mis tekkisid ajas, kui peatusin ja mõtle-
sin nii vaipades nähtavast kui sümboolsusest 
arhetüüpides.
Liitsin omavahel tähendusi, ruume ja mater-
jale. Vaiba tähendus hakkas paistma pinnana, 
mis katab ja kaitseb meid ning meie ruume. 

Leidsin, et vaiba kattev pind kuulub meie ellu 
koos tundega olla kaitstud. Hakkasin mär-
kama ruumis tähendusi, mis vahest tekivad 
vaid värvide tunnetuslikus maailmas süm-
boolsuse mõjul. Leidsin punase värvi ja selle 
iidse tähenduslikkuse.
Äärtest algas ka praktiline töö, mis oli ajen-
datud soovist leida isiklikum suhe vaibakuns-
tiga. Kudusin kolm vaipa, millel on nii sarna-
sed kui erinevad ääred. Vaipade valmimise 
vahele jäävas ajas otsisin ühendusi ja seo-
seid nii materjalis kui sümboolsuses. Kolme 
vaiba monokroomsus on inspireeritud Eesti 
esimestest vaipadest. Kolme vaipa on kootud 
metafoore, faktuure ja dekoore, mis kõik on
omamoodi tähistajad vaibapinnal.

Zane Shumeiko
SHU-SHU-SHUM: free-motion embroi-
dery practice creating multi sensorial 
experiences
Juhendajad: Kristi Kuusk, Taavi Hallimäe 
(konsultant)
https://tase22.artun.ee/lopetaja/
zane-shumeiko/
“Ma õmblen, puudutan, kuulan ning jäl-
gin helisid ja tekstuure, mis tekivad siis, kui 
õmblusmasina nõel materjali õmbleb, luues 
paberile mitmekihilisi kunstiteoseid. Ma an-
nan sellele pealkirja „Shu-shu-shum”, mis 
tähendab nii erinevate helide kui ka müra 
tekitamist.
Uurin vabakäe masintikandi protsessi kui 
multisensoorset kogemust nägemisest, he-
list, puudutusest ja lõhnast. Tööde seeriad 
on minu subjektiivsed, käegakatsutavad 
kogemused ja arusaamine, mis on tekkinud 
joonistamise, maalimise, õmblemise, helide 
ja videosalvestuste kaudu.
Minu eesmärk on jagada kogemusi ja teha 
koostööd teistega, kasutades tikkimiseks pa-
berit ja õmblusmasinat. Paberit saab õmme-
les vabalt igas suunas liigutada, luues  õmb-
lemise ajal tekstuure. Osa minu katsetustest 
kaasab teisi inimesi ühisteostesse, mis jaga-
vad isiklikku lugu.” Claudia Marcela diaz Reyes

Punching longing. An Interwoven Journey 
Through A Crafted Memory
Juhendajad: Annika Toots, Eva-Liisa Kriis
https://tase22.artun.ee/lopetaja/
claudia-marcela-diaz-reyes/

“Punching Longing” on uurimistöö, mis läh-
tub igatsusest. Muusika kaudu uurib teos
kudumist kui mälestuste tõlkimise meetodit, 
võttes lähtepunktiks Kolumbia ja konkreetse 
konteksti: selle sisemise konflikti. Teos küsib: 
“mida mäletab kadunuks peetava inime-
se sugulane?” See on kootud teekond läbi 
muusika, mis soovib austada inimest, kes on 
jäänud teadmata kadunuks. Kasutades per-
fokaarte vahendina muusika muutmiseks ku-
dumiseks ja vastupidi. See on uurimus, mille
eesmärk on luua süsteem, mis tõlgib muusi-
ka kangaks ja muutub mälestuseks, mida
saab esitada. Leides metafoore materjalist, 
värvidest ja protsessidest. Tulemusena
esitatakse kuus tööd, mis räägivad kuue eri-
neva inimese rõõmust.

Ketlin Kuusing Meretekk. Foto Martin Lazarev

Zane Shumeiko “All in your 
hands” Foto Reti Kokk.
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EGA SEAST vILLA 
SAA. Kudumid 
kohalikust lambavillast
Näitus Muhu Muuseumis oli avatud  
2. juuli – 7.august 2022

Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakon-
na üliõpilased esitlevad Muhu Muuseumis 
2. juulil avataval näitusel „Ega seast villa 
saa“  kohalikust villast valmistatud kudu-
meid. väljapanekus on esindatud moeeten-
duse jaoks valminud kollektsioonid, lõpu-
tööd ning tootekonkursside võidutööd.

Muhu Muuseumis avatavas väljapanekus 
on eksponeeritud näiteid kollektsioonidest 
„Ute“ (autorid Merily Mikiver ja Marion Möl-
der), „Kihtimisi“  (autorid Johanna Mauer 
ja Brigita Kasemets) ja „Hinga“ (autor Liset-
te Laanoja). Liisi Tamm tutvustab näitusel 
kampsunit lõputööna valminud kollektsioo-
nist „Ela minus” ja Anett Niine eksponeerib 
näidet kollektsioonist „Karge”. Näitusel on 
esindatud ka 2020–2022. aastal koostöös 
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga toimu-
nud tootekonkursside võidutööd – kindad 
„Klick” (autor Marge Allik)  ja müts „Tindik” 
(autor Andrea-Martha Teesaar).  

Pallase tekstiiliosakonna tudengite süsteem-
sed kokkupuuted kohaliku lambavillaga said 
alguse 2015. aastal MTÜ MuhuMaaLammas 
ühe eestvedaja, Eesti Maaülikooli vanemtea-
dur Kadri Tali eestvõttel. Perioodil 2015-2018 
käisid tekstiiliosakonna esimese kursuse 
tudengid Liina Kooli juhendamisel mater-
jalitöötluspraktika raames Muhus, Kallaste 
külas, Vanaelu talus lambavilla sorteerimas 
ja pesemas. Sellest kogemusest julgustatuna 
on Pallase tekstiiliosakond teinud koostööd 
Eesti villavabrikutega ning testinud Eestis 
kasvanud lammaste villast kedratud lõngu 

silmuskoeliste toodete ja moekollektsioo-
nide loomisel. Eesti villa teemal on kaitstud 
mitu lõputööd ning osaletud kollektsioonide-
ga moeetendustel Mood-Performance-Tants 
ja ERKI moeshow.  Näitus Muhu Muuseumis 
on osa Pallase lambavilla teemalisest raken-
dusuuringust.  

Pallase näitusega samal ajal toimuvad Mu-
hus 2. juulil üritus „Ilu Elab. Eput päe” ja 23.-
24. juulil lambafestival „Aita lammas aita“.  

Näituse kuraatorid on Liisi Tamm ja Liina 
Kool.EGA SEAST 

VILLA SAA
Muhu Muuseum
2.07–7.08.2022

kohalikust lambavillast kudumite näitus

Pallase tekstiiliosakond

LÄÄNESAARTE 
  ROHUMAA 
VEIS JA LAMMAS

Näitus KES JUHIb 
MäNGU?
28.04-2.06.2022 
 

Näitus kuulub Prima Vista 2022 “Mängu pii-
rid” kunstiprogrammi.

Väljapanek tutvustab tekstiiliosakonna kol-
manda kursuse tudengite piltvaibakursusel 
valminud teoseid, mis käsitlevad mängu 
erinevaid aspekte ja mängu piire. Mis on 
mäng? Millised on reeglid? Kas mänguvaba-
dus säilib ka reeglite järgi mängimisel? Kes 
on mängijad, kas kõik võivad mängida? Kes 
juhib mängu? Autorid lahendavad teemat 
tulenevalt oma mängu- ja elukogemustest. 

Näitusel eksponeeritud tööd toovad esi-
le erinevaid vaatenurki mängu olemusest. 
Samas avab väljapanek võimalusi, mida pa-
kub mäng tekstiili mõiste, materjali või teh-
nikatega - iga teos avab vaatajale ühe tahu. 

Väljapanekusse on valitud gobelääne ka 
Pallase tekstiiliosakonna metoodilisest fon-
dist, et luua dialoogi mängija ja ümbritseva 
keskkonna vahel. Kust mäng alguse saab ja 
mis toimub väljaspool mängu? Kas mäng ja 

PALLAS

reaalsus eksisteerivad eraldi või on kõik meie 
ümber üks suur mäng? 

 

Näitusel osalevad: Gerly Eisenschmidt, 
Brigita Kasemets, Johanna Mauer, Merily 
Mikiver, Marion Mölder ja Kristiina Saaron. 

Tööde valmimist on juhendanud prof Aet 
Ollisaar

Plakati autor Johanna Mauer.

Fotod Aet Ollisaar

Brigita Kasemets

Johanna Mauer



41

61. KOILIBLIKAS / 2022

Preemia Liisi Tamme 
lõputööle
Pallase tekstiiliosakonna lõpetaja Liisi Tamm 
pälvis lõputöö “Kohaliku lambavilla kasuta-
mine elamusrõiva disainiprotsessis kamp-
sunite kollektsiooni näitel” (juhendaja on 
Kairi Lentsius) eest Rakenduskõrgkoolide 
Rektorite Nõukogu parima lõputöö stipen-
diumi. Liisi Tamme lõputöös on väga olulisel 
kohal küsimus, kui läbipaistvalt ja kohalikult 
on võimalik teha villast disaintoode, millel 
on säilinud side lambaga, kellelt materjal 
pärineb.

Lõputööd tutvustab Liisi Tamm järgmiselt: 
“Vill on meie kliimasse sobilik, pikkade tra-
ditsioonidega materjal. Kasvatan ise lam-
baid ning minu karjas on kolme lambatõu 
esindajad, kelle villaomadused varieeruvad 
nii värvuse, tekstuuri kui kareduse poolest, 
mis võimaldab luua väga erinevat materjali. 
Elamusrõiva disainiprotsessi üks olulisemaid 
küsimusi on see, kui läbipaistvalt on võima-
lik teha villast disaintoode, millel on säili-
nud side lambaga, kellelt materjal pärineb. 
Valisin tooteks kampsuni, sest see sümboli-
seerib minu jaoks kõige ehedamalt lambavil-
la kasutamist läbi aegade. Iga toote koon ühe 
lamba villast, nii saab see uue kandja seljas 
uue elu. Oma töös uurin, kuidas erinevate 
omadustega lõngad mõjutavad eseme vormi 
ning aitavad kaasa elamusrõiva loomisele.”

Liisi Tamme lõputöö pälvis ka disaini vald-
konna lõputööde kaitsmise komisjoni kii-
tuse. Komisjoni sõnul oli lõputöö väga läbi-
mõeldud ja tugeva taustalooga. Kogu projekt 
mõjus väga terviklikult ning tulemus oli mo-
dernne, disain lihtne ja elegantne. 

Eesti esimene pärandihäkaton
17.-18. mail toimus Viljandis, Pärimusmuusika 
Aidas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜVKA) 
eestvedamisel Eesti esimene pärandihäka-
ton. Selle eesmärk oli teadlaste ja ekspertide 

kaasabil arendada välja pärimuskultuuriga 
seotud uuenduslikke projekte, tooteid või 
teenuseid.

Pallast esindas pärandihäkatonil tekstii-
liosakonna neljanda kursuse tudeng Liisi 

Tamm. Meeskond, kuhu kuulusid Ave Matsin 
(TÜVKA), Kadri Tali (Eesti Maaülikool/EKLK), 
Katrin Kabun (EKA) ja Liisi Tamm (Pallas) 
võitis häkatonil peapreemia 3000€ ideega 
“VILLAVAHETUS”. Kahe päeva jooksul aren-
dati lambakasvatajatele, disaineritele, käsi-
töölistele ja villatöötlejatele veebiplatvorm, 
mis haldab infot villa tootjatelt villa kasuta-
jatele ja vastupidi, valmis ka lahenduse esi-
algne prototüüp.

“VILLAVAHETUS” veebiplatvorm on plaanis 
tööle saada 2023. aasta maiks. Villa kui väär-
tusliku materjali kättesaadavuse parenda-
misest on kasu kõigile projektis osalevatele 
kõrgkoolidele ning eeldatavasti hõlbustab 
see ka villateemaliste rakendusuuringute lä-
biviimist Pallase tekstiiliosakonnas.

VT ka: Pärandihäkatoni võitis villa 
ostu-müügiplatvorm

Lisainfo Pärandihäkatoni kohta: https://vil-
jandi.ut.ee/et/parandihakaton

Katrin Kabun, Ave Matsin, Liisi 
Tamm, Kadri Tali

Foto Lisette Laanoja
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PALLASE tekstiili 
lend 2022
Pallase tekstiiliosakonna lõpetas tänavu 12 
diplomandi, neist 11 kaitsesid töö disaini 
suunal ja üks kunstide suunal. Lõputööde 
näitus LEND 2022 oli galeriis Pallas avatud 
kuni 9. juulini. 

Andrea-Martha Teesaar
Rõivakollektsioon „Persona“. Rahvuslik 
identiteet ja mina
Juhendaja Signe Kivi
Kes ma olen? See on lõputöö põhiküsimus. 
Arutlen rahvusliku identiteedi üle, üritades 
analüüsida selle kaudu ka ennast indiviidina. 

Töö praktilise osana valmib rõivakollektsioon 
„Persona“. Kollektsioon on saanud inspirat-
siooni Eesti rahvariietest, mütoloogiast ja 
suuresti mõjutatud minust endast. 

Anett Niine
Multiweave tehnikas loodud reljeefsed 
viltkangad ülerõivastena  
Juhendaja prof Kadi Pajupuu 
 Tekstiiliõpingute jooksul on mind enim pae-
lunud käsitöötehnikate tundma õppimine 
ja nende kombineerimine kanga loomisel. 
Lõputöös uurin MultiWeave-tehnika po-
tentsiaali struktuurses vilditud materjalis, 
kus taustast eenduvate, ajutiselt toestatud 
lõimede abil kootud detailid moodustavad 
kangaga ühtse terviku.  

MultiWeave-tehnika on kangakudumismee-
tod, mis võimaldab luua kolmemõõtmelisi 
tekstiile koelõnga vedamisel ümber lõime-
aasade näiteks O- või 8-kujuliselt. Kasutan 
villase materjali vanumisomadusi, et liikuda 
hõredast kudumist tiheda vildini, mida ise-
loomustab reljeefne ja pitsiline pind.  

Saadud viltkangastest valmivad kihilised ja 
vormiga eksperimenteerivad ülerõivad mi-
nikollektsioonis „I Have Never Felt Like This 
Before“. 

 

Arabella Lippur

Taftingtehnoloogia võimalused ülerõi-
va loomisel  

Juhendaja vilve Unt 
Lõputöö eesmärk on laiendada taftingteh-
noloogiat rõivakunsti valdkonda, tuginedes 
taftingu võimalustele ja eripärale. Peamiselt 
valmistatakse selles tehnoloogias vaipu, 
mis on oma olemuselt rasked ja paksud. 
Uurin materjaliga katsetades, kui palju on 
võimalik selles tehnoloogias piire nihutada, 
et tulemus oleks rõivakangale iseloomulik 
ja vormiv. 

Ülerõivaste loomiseks teen valiku kanganäi-
distest, kus teostamisel katsetan taftimiseks 
ebatraditsioonilisi materjale ja meetodeid. 

Andrea-Martha Teesaar

Anett Niine

Kairi PalmArabella Lippur

PALLAS
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Fookuses on valged toonid, et tuua esile ma-
terjalide kooslust. Lisaks katsetan otse lõi-
kesse kudumist ja erinevaid võimalusi õmb-
lustehnoloogia rakendamisel. 

Loon overisized-ülerõivaste kollektsiooni, 
mis annab edasi taftingu narmalisest pinnast 
tulenevat pehmuse ja hoituse tunnet. 

 

Kairi Palm
Mustrialade mõju keha visuaalile 
Juhendaja Anu Samarüütel-Long MA
Mustrite maailm on kirju ja kirev ning neelab 
mind ühepalgelisest argipäevast tihti endas-
se. Milline võiks olla mustrite roll tänapäeva 
disainis? 

Mustrite paigutamine rõivastele annab 
kandjale võimaluse end väljendada ning di-
sainerile vabaduse keha kujutist muuta ja 
seeläbi kandja enesehinnangut tõsta. Uurin 
lõputöös erinevate moekunstnike illusioone 
loovaid mustreid. 

Loon viiest mustrist koosneva kollektsiooni, 
mille paigutamisel kehale muudan tavapä-
rast siluetti. Keha visuaaliga mängimisel val-
mib moekollektsioon „Patterned mindset“, 
mis seab küsimärgi alla keha tajumise must-
rite kaudu ja silueti kuju esteetilisuse. Keha 
moondamine lisab riietusele põnevust ja sü-
gavust, sest näitab nii individuaalsust kui ka 
hetkeemotsiooni. 

 

Liisi Anderson
Tootmisjääkide kasutamine silmuskootud 
efektkangaste loomiseks 
Juhendaja Maarja Tamjärv MA
Pean oluliseks kudumite kodumaist ning 
keskkonnasõbralikku ja jätkusuutlikku toot-
mist. Mind huvitab kudumite disainimine 
ning olen märganud, et tootearendusel ja 
kudumisel tekib kvaliteetsest materjalist 
lõngajääke. 

Minu töö eesmärk on luua efektkangad, mis 
tutvustavad eri võimalusi lõngajääkide ka-
sutamiseks, kus jäägid leiavad uue väljundi, 
tootmisprotsess muutub puhtamaks ja vähe-
neb materjali raiskamine. Kudumismasinate 
tehnoloogilised võimalused on väga mitme-
kesised. Kangaste kudumisel kasutan nar-
maid, mustrit, põimet ja muid pilkupüüdvaid 
koeviise. Kootud efektkangastest valmivad 
unikaalsed silmuskoes rõivad, mis on inspi-
reeritud vintage-kudumite disainist. 

 

Liisi Tamm
Kohaliku lambavilla kasutamine elamusrõi-
va disainiprotsessis kampsunite kollektsioo-
ni näitel
Juhendaja Kairi Lentsius MA
Vill on meie kliimasse sobilik, pikkade tradit-
sioonidega materjal. Kasvatan ise lambaid 
ning minu karjas on kolme lambatõu esin-
dajad, kelle villaomadused varieeruvad nii 
värvuse, tekstuuri kui kareduse poolest, mis 
võimaldab luua väga erinevat materjali. 

Elamusrõiva disainiprotsessi üks olulisemaid 
küsimusi on see, kui läbipaistvalt on võima-
lik teha villast disaintoode, millel on säili-
nud side lambaga, kellelt materjal pärineb. 
Valisin tooteks kampsuni, sest see sümboli-
seerib minu jaoks kõige ehedamalt lambavil-
la kasutamist läbi aegade. Iga toote koon ühe 
lamba villast, nii saab see uue kandja seljas 
uue elu. Oma töös uurin, kuidas erinevate 
omadustega lõngad mõjutavad eseme vormi 
ning aitavad kaasa elamusrõiva loomisele. 

Lisette Laanoja
Ringdisain ‒ auto turvapatjadest rõivad 
Juhendaja Kairi Lentsius MA
Teema valikuni viis mind huvi taaskasuta-
tavate materjalide vastu ja tahe tegutseda 
jätkusuutliku moeloojana. Üha suurenev 

probleem on tekstiiliprügi, mida tekib iga 
päev juurde sadades tuhandetes tonnides. 
See on põhjus, miks järjest enam tuleks ka-
sutada olemasolevaid materjale.  

Eesmärgiks sai autolammutustes üle jää-
vast auto turvapatjade tekstiilist rõivaste 
loomine. Uurisin materjali potentsiaali rin-
gdisainis, otsides seni avastamata kangale 
kasutusvõimalusi ja tutvustades seda rõiva-
moe kontekstis. Rõivastele annab pika eluea 
tugev materjal. Turvapadja materjal on hüd-
rofoobne ja tuulekindel ning seetõttu ülerii-
deks sobiv. Kangas koosneb sünteetilistest 
kiududest ning seda on võimalik taaskasuta-
da ja aina uuesti ümber töödelda. 

 

Lisette Laanoja

PALLAS
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Marge Allik
Funktsiooniga tekstiilid. valgustehnoloogia 
ja moedisaini ühendamine ülerõivaste 
näitel.  
Juhendaja / Supervisor Kristi Kuusk Phd
Eestis on palju pimedat aega. Nähtavuse 
probleem on muutunud seoses elektriliiku-
ritega aktuaalseks ka kergliiklusteedel ning 
lihtne helkur ei pruugi olla enam piisav kait-
se. Rõivaste ja valgustehnoloogia ühenda-
mine on üks võimalus ohutust suurendada. 
Funktsionaalsed rõivad muutuvad aina olu-
lisemaks, sest maakera piiratud ressursside 
tõttu on vaja targalt tarbida juba täna.  

Minu uurimistöö eesmärk oli leida sobivad 
valgustehnoloogia ja moedisaini ühendami-
se lahendused, et valmistada esteetilisi ja 
praktilisi tekstiilist ülerõivaid. Seejuures ar-
vestan ka väiketootja võimekust ning mõist-
likku kulubaasi, et tööl oleks reaalne kasuta-
tav tulem. 

Siret Ott
Tehnoloogial ja materjalil põhinev uuri-
mus silmuskudumismasina mustrikaardi 
rakendusvõimalustest 
Juhendaja Larissa Kondina-Sokolova MA  
Olen oma loomingulises töös õppinud jär-
jest enam tundma silmuskudumismasina 
mustrikaarte ja tõdenud selle tehnoloogia 
mitmekülgseid kombineerimisvõimalusi 
omanäoliste kangastruktuuride loomisel. 
Olemasolevad õppematerjalid ei paljasta aga 
täielikult mustrikaartide kasutamise moodu-
seid. Keskendun oma töös kaartides peidus 
olevatele võimalustele kahe masinaga kaa-
sas oleva mustrikaardi kaudu, millest üks 
on geomeetrilise ja teine abstraktse kirjaga. 

Uurides lõngade ja mustrite omavahelisi 
sümbioose, annan materjalidele võimaluse 
oma iseloomu näidata.  Soovin oma tööga 
suurendada mustrikaartide rakendamise po-
pulaarsust. Lõputöö käigus loodud kanganäi-
diste valikust valmib  kollektsiooni „PUNCH 
OUT“. 

Maria volk 
Multifunktsionaalsete rõivaesemete uuri-
mine lõikelahenduste kaudu 
Juhendaja / Supervisor Kristina Paju MA
Rõivaste lõigetega katsetamine on mulle 
huvipakkuv valdkond, mis loob võimaluse 
arendada ühest esemest erinäolisi lahendu-
si. Samas on moetarbimise juures minu jaoks 

suur probleem keskkonna pöördumatu hä-
vitamine ja tekstiiliprügi. Vältimaks rõivaste 
kiiret teekonda prügilasse, pakun välja oma 
nägemuse mitmeti kasutatavatest riietest. 
Uurin lõputöös multifunktsionaalsete rõivas-
te lõikelahendusi ja kasutusviise. Analüüsin, 
kui mitut moodi saab riideeset erinevalt kan-
da, kui seda eri moel kokku seada või ümber 
keha siduda. Protsessi käigus kannab kasuta-
ja testimiseks ühte toodet, et avastada lõpp-
tulemusena selle mitmekülgsus ja leida uusi 
kandmisvõimalusi. Töö lõpuks valmib kollekt-
sioon multifunktsionaalsetest rõivastest.

Maria Pilm
Ebavõrdsus nutiühiskonnas põlvkondade 
näitel. Gobelään 
Juhendaja / Supervisor Eva Jakovits MA
Koroonapandeemia tõttu meenutan sageli 
vanaema, kes oli viimasel eluaastal nõrk ja 
haige. Vanaema lahkus koroona esimese lai-
ne ajal ja õnneks tema ei kogenud isolatsioo-
ni. Kuidas saavad koroonaisolatsiooni ajal 
toidu hankimisega hakkama üksi elavad va-
nainimesed? Noored tellivad toidu kulleriga, 
aga digioskusteta vanad ja väetid sõltuvad 
lähedastest või abivalmis naabrist. 

Minu lõputöö eesmärk on pöörata tähe-
lepanu digioskuste eelistamisest tekkinud 
tõrjutusele kui sotsiaalsele probleemile. 
Loon teemat käsitleva kunstiteose ja toetun 
tehtud uuringule. Kuigi meie elu liigub jär-
jest enam nutikeskkonda, pole see keskkond 
kõigile kättesaadav ega sobiv ning väheste 
digioskustega inimesed jäävad seetõttu vaja-
likest teenustest kõrvale.

Marge Allik

Maria Volk Siret Ott
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Maarja Kaasik
Käsitaftingtehnoloogia kasutamine sisus-
tustekstiilide loomisel
Juhendaja prof Aet Ollisaar
Olen käsitaftingtehnoloogiaga kokku 
puutunud mitmes varasemas projektis. 
Positiivsetest kogemustest ja süvenevast hu-
vist ajendatult soovin lõputöös edasi uurida 
narmaliste pindade interjööris kasutamise 
võimalusi.

Keskendun töös käsitaftingtehnoloogia ka-
sutamise hetkeseisule disainimaailmas, toon 

Maria Pilm

Maarja Kaasik

https://pallasart.ee/
mood-performance-tants/ 

Mood-Performance-Tants on 
moeetendus, mis toimus tänavu  
9. juunil. 
Etendusel sai näha ka tekstiiliosakonna küm-
ne lõpetaja lõputöid ning kolmanda kursuse 
tudengite Merily Mikiveri ja Marion Mölderi 
koostöös valminud kollektsiooni UTE. UTE 
on kaheksaosaline silmuskudumite kol-
lektsioon, mille tooraineks on Muhumaal 
kasvatatud lammaste vill. Kollektsioon UTE 
valiti etenduselt Mood-Performance-Tants 
osalema ka septembris toimuvale Antoniuse 
moeetendusele, samuti esitleti kollektsiooni 
ERKI moeetendusel.  Antoniuse moeeten-
duse žürii omistas kollektsiooni autoritele 
noorte lootustandvate disainerite preemia, 
milleks on 6-kuuline inkubatsiooniperiood 
Tartu Loomemajanduskeskuses.  

Septembrikuu jooksul saab kollektsiooni-
ga tutvuda Tallinnas Kaarmanni käsitööpoe 
aknanäitusel. 

Autorid iseloomustavad kollektsiooni nii:  

Meie lapsepõlve mälestused villastest kootud 
esemetest keerlevad paksude “karupükste”, 
karedate kampsunite, sallide ning mütside 
ümber.  Need mälestused inspireerisid meid 
otsima uusi ja põnevaid lahendusi klassikalise 

näiteid disainerite loomingust ning uurin, 
kuidas taftitud pinnad interjööri omadusi 
ja selles viibijaid mõjutavad. Teen katsetusi 
kollaažtehnikas illustratsioonide põhjal loo-
dud abstraktse visuaali viimiseks materjali, 
et leida oma idee teostamiseks sobiv vorm 
ja materjal. Minu eesmärk on luua mitme 
funktsiooniga sisustustoode, mis suurendab 
kasutaja kontakti narmalise pinnaga. Toote 
loomisel teen koostööd Eesti vaibaettevõt-
tega Valley.

 kudumi disainis. Samuti soovisime üle astu-
da villaste esemetega seonduvast mainest, 
nagu oleks need alati paksud, rasked ning 
karedad.  Avastades mängumaad, mida pa-
kuvad villane lõng ning masinkudumine, lõi-
me erinevaid tekstuure – kerged ja õhulised 
koos tiheda ja mahulisega. Manipuleerisime 
vabalt lihtsa ja sileda silmuskudumi pinnaga, 
olles inspireeritud looduses leiduvatest tek-
stuuridest/struktuuridest. Katsetuste käigus 
leidsime eestimaise tooraine, mis on pehme 
ning pakub meile naturaalseid heledaid ja tu-
medaid toone. UTE-ga liigume edasi tavalise 
villase kampsuni vormi piiridest ning oleme 
jõudnud uue ja põneva väljundini villase-
le lõngale. Kollektsiooni lõigetega tõstame 
traditsioonilise kaasaegsesse võtmesse, vii-
dates sellega kudumi mitmekülgsusele ning 
väärtuslikkusele. Pannes rõhku aukudele, 
kihtidele, asümmeetriale ning läbipaistvuse-
le, näitame, et kodumaisest lõngast kootud 
rõivas võib olla ka mänguline ja kerge, eriil-
meline ning uudne.  Kollektsiooni põhirõhk 
ja eesmärk on traditsioonilise kodumaise 
materjali väärtustamine leidlikul ja kaasaeg-
sel viisil, tõstes esile villase lõnga võimalusi 
ning iseloomu. Kudumite vormide ja tekstuu-
ride koosmõjuga viitame materjalile omasele 
pehmusele ja soojapidavusele, samas ka hin-
gavusele ning venivusele.  
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varjevõrke Ukrainale
Alates märtsist olen Ukraina jaoks varje-
võrkude punumist korraldanud. Otsinud 
- ostnud võrke ja kogunud kangaid, neid 
järjest juurde värvinud ja väsimatult pu-
numise ribasid lõiganud. Põiminud ise 
ja õpetanud teisi. Katariina Gildis olin 
lõpuks ainus, kes sellega tegelema jäigi. 
Punumise aktsiooni juhendasin ka Hüüru 
naistele. Kogu selle aja olen materja-
le värvinud kunstnik Kristina Reinelleri 
kodus pidevalt tegutsevate tublide võr-
gu-naiste jaoks. Praeguseks on Hüüru 
grupp juba suvepuhkusel. Otsustasin 
täna lõpetada aktiivse võrgutegemise ka 
Katariina Gildis oma stuudios. Väsimatu 
Kristina Reineller aga jätkab oma kodus 
ja hoiab mindki seega jätkuvalt tööhoos! 
Kristina on olnud supertubli ja üle 300 
ruutmeetri Ukrainasse lähetatud valmis 
varjevõrke on ikka väga võimas saavu-
tus. Jätkame, kuni vaja ... kuni Ukraina 
on vaba. 

Meie väega ja hoolega tehtud võrgud on 
jõudnud tänu MTÜ VABA UKRAINA abile 
järgemööda sõjatandrile. Tagasiside on 
olnud vahetu ja südantsoojendav. 

Selle postitusega tahan väga tänada kõi-
ki, kes on mulle Katariina Gildi ja koju 
kangaid ning riidevärve tassinud, tegut-
sema innustanud ja tagant torkinud ning 
punumisel ja lõikamisel abiks käinud. 
Eriline tänu Katariina Gildis minu stuu-
dios praktikal olnud Matilde Zavonello’le 
Itaaliast - ta oli väsimatu abiline. Kõiki 
võrgupunujaid ei hakka siinkohal üles lu-
gema aga vabatahtlikke on nende kuude 
jooksul olnud tõesti väga palju! 

Aitäh kõigile!

Kaire Tali

Fotod Kaire Tali
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Käsitööliidu aprillikuine aktsioon: varjevõrgu 
valmistamine Vene saatkonna ees.

Fotod: Ülle Saatmäe

Varjevõrkude aktsiooni MTÜ Aitan Kaitsta  al-
gatajad on Anu Lensment ja Jaana Ratas.
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