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Meie aasta 2021
Tänavuse aastanäituse pealkiri MIMIKRI sobib hästi nimetama kogu lõppevat aastat – mis see praegune aeg muud on
kui kohastumine ja ellujäämise kunst. Keerulised ajad panevad proovile kogu loovuse, ja siin on meil kunstnikena ometi
eelis – katsetada uusi võimalusi, kombata piire ja luua uut ja
põnevat kõige kiuste on iseenesestmõistetav! Nii ei saa aastale tagasi vaadates sugugi väita, et elu oleks seisma jäänud,
kõigele vaatamata mahub sellesse aega põnevaid näitusi,
töötubasid ja kohtumisi. Välisnäitusi ehk veidi vähem kui tavapäraselt, kuid näiteks Erika Tammpere gobelään on esindatud rahvusvahelisel rändnäitusel Artapestry 6 ning jätkub ka
Eesti tekstiilikunsti näituste traditsioon Riias Läti Seltsi majas.
Hea võimalusena kasutasime ARS Kunstilinnaku eksponeerimispinda aastapreemiate nominentide tööde tutvustamiseks,
seda on kavas jätkata ka uuel aastal. Põneva kogemusena
osalesid mitmed autorid Hiiumaa ajalugu ja tekstiilikunsti siduval suvenäitusel Reigi pastoraadis - näituse “Genius Loci II.
Legend. Легенда.1781.2021.” tööde valiku tegid kuraatorid
Maret Kukkur ja Kalli Sein. Võimalusi oma tööde näitamiseks
leiti Eesti erinevates näitusepaikades – Tartu Kunstimuuseum,
Vana-Võromaa Kunstigalerii, Haapsalu Linnagalerii, Kuressaare Kunstistuudio, Hop galerii, Kärdla Kultuurikeskuse galerii,
Galerii Pallas Tartus, Esna galerii, Viimsi Püha Jaakobi kirik, Tallinna Jaani kirik – , kus toimusid nii isikunäitused kui ühisnäitused. Rõõmu teeb ka edukas osalemine konkurssidel – Pärnu
riigimaja kunstikonkursi võitis Maryliis Teinfeldt-Grinsi teos
“Kodutee”. Liit sai ka sel aastal täiendust – uueks liikmeks võeti vastu Riina Samelselg https://issuu.com/r..n/docs/riina_samelselg_portfoolio_2020_270x200_issuu_pdf

Aastanäitus

Liidu seina eest Instagramis hoolitseb Mari-Triin Kirs.
Postitades sotsiaalmeedias, kasutage teemaviidet
#eestitekstiilikunst
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Liidu ühisettevõtmistest kõige suurem, aastanäitus Pärnus
Uue Kunsti Muuseumis veel kestab – näitus MIMIKRI on avatud kuni jaanuari lõpuni. Seekordne näitus oli väljakutse nii
korraldajatele, žüriile kui kujundajale. Tundmatu ja tunduvalt
väiksem ruum kui UKM-i eelmises asukohas pani keerulise
ülesande žüriile ja näituse kujundajale – kõiki esitatud töid poleks kuidagi mahtunud välja panema! Teist korda kasutasime
põhimõtet kutsuda žüriisse liidu aastapreemiate eelmise aasta
laureaadid ning kujundaja ja see toimis hästi. Aitäh Krista Leesi, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Madis Liplap, et olite nõus žüriis
osalema – see on suur vastutus! Aastanäituse tööde ja osalejate kooslus on traditsiooniline, kuid ei puudu ka üllatused ja
see muudab näituse põnevaks. Kel pole seni veel õnnestunud
Pärnus näitust külastada, siis pühademeeleolus lumine Pärnu
on vaatamist väärt ja võimaluse korral tasub sõit kindlasti ette
võtta. Nagu näituse avamisel välja sai hõigatud, ootab juhatus
ka liidu liikmete ideid järgmise aastanäituse koha leidmiseks.
Oleme selle pilguga ringi vaadanud ja mõned mõtted on välja
pakutud, kuid mine tea – ehk on mõni hea asukoha, piisava
suuruse ja liidule kättesaadava rendisummaga näitusepind
meil kahe silma vahele jäänud.
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Suvepäevad Heimtalis
Teine traditsiooniline ühine ettevõtmine on liidu suvepäevad
Anu Raua juures, mis tänavu toimusid juba kümnendat korda.
Välja on kujunenud üsna kindlad osalejad, mis ühest küljest
on tore – koos on lahe eelmiste aastate töötubade elu-olu ja
uusi avastusi meenutada. Samas oleks hea, kui suvepäevadel
osalejate ring laieneks ja liituks rohkem ka uusi liikmeid – see
on võimalus lähemalt tuttavaks saada. Kui varem olid kõik liidu
liikmed ühtemoodi EKA tekstiiliosakonna kasvandikud ja rohkem või vähem üksteist ikkagi teati ja tunti, siis nüüd on uuemate liikmete seas ka mitmeid Pallase vilistlasi ja loomingulised kokkupuutepunktid seda olulisemad. Tänavune Marilyn
Piirsalu ja Kadi Pajupuu juhendatud töötuba ÜleEluSuurune,
jäljendite võtmine Kääriku talu keskkonnast ja mururulliga
trükkimine oli ühest küljest lõbus ja teisalt andis just selle,
mida hea tunde tekkimiseks vaja – osalejad said kolm päeva
tunda koos tegutsemise rõõmu, sest kõik kangad trükiti ühiste
jõududega. Ujumine, saun ja õhtused arutelud veel pealekauba. Kohtumiseni Heimtalis augustis 2022!

Anu Raua keskus
Tänavust aastat võib pidada heas mõttes ka Anu Raua keskuse
aastaks – aasta alguses valminud film „Pärand“ koos esitlustega Eesti erinevates paikades, eriarvamused riiklikult tähtsate
kultuuriobjektide nimetamise ümber ning sotsiaalmeedias
hoogsalt liikmeid ja toetust kogunud grupp Anu Raua Keskuse sõbrad on toonud meile kõigile tuttava teema väga paljude
inimesteni. Anu suured unistused on saanud hoogu juurde ja
see on väga hea! Oma panuse on andnud mitmed liidu liikmed
ning paljudele meist on Kääriku talu ja Anu tegemised Heimtalis olulised läbi isiklike mälestuste praktikatest, suvepäevadest
ja külaskäikudest. Aitame kaasa ja hoiame pöialt, et kõik ka
uuel aastal sama hästi edeneb!

Preemiad
Liidu aastapreemiate laureaadid olid tänavu heas mõttes
ebatraditsioonilised – Aasta Tekstiilikunstnik 2020 Ülle Saatmäe on hoo sisse saanud taimetrüki katsetustega ja saavutab
selles vallas üha põnevamaid tulemusi, Aasta Noore Tekstiilikunstnik 2020 Karl Artur Korsar püüab pilku erksavärviliste
mustrikooslustega ja Aasta Tekstiilitegu 2020 on Marju Raabe
väsimatu asjatundlik töö tekstiilikunsti ja -ajaloo mitmekülgse
jälgija ja kajastajana. Palju õnne veelkord! Kõigi preemiasaajate väljapanekud on näha ka praegusel aastanäitusel Pärnus.
Kuigi olude sunnil õnnestus juba eelmise aasta lõpus valminud kokkuvõtvat väljaannet “TEGIJAD. Eesti Tekstiilikunstnike
Liidu preemia Aasta Tekstiilikunstnik laureaadid 1996–2019”
esitleda alles juunis, tuleb vargsi hakata mõtlema teise osa
materjalide koondamise peale. Ja loomulikult saavad kõik liidu
liikmed aasta alguses hakata juhatusele saatma tänavuste aastapreemiate nominentide põhjendatud ettepanekuid! Aastapreemiate info ja tingimused leiab liidu kodulehelt, praegu
on paras aeg hakata meenutama, millised näitused ja sündmused aastast kõige enam kõlama on jäänud ja meid isiklikult
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puudutanud. Mis on liidu liikmena veel olulisem, kui märgata
kolleegide tegemisi ja avaldada tunnustust! Juhatuse esitatud
nominentidest teeb valiku laiapõhjaline erinevate kunstiinstitutsioonide ja kunsti- ja disaini valdkonna esindajatest koosnev žürii.
Edukad olid meie liidu moekunstnikest liikmed: maineka
moepreemia Kuldnõel sai Triinu Pungits ja Annika Kiidron pärjati Hõbenõelaga.

Juubelikoi
2021. aastat lõpetav Koiliblikas on uhke ümmarguse numbriga
60 – kui palju tegemisi on läbi aastate nendesse lehtedesse
koondunud! Selle aja jooksul on Koiliblikad muutunud mustvalgetest värvilisteks, fotod paberfotodest digitaalseteks ning
ka leht ise kolinud paberilt suures osas veebi. Läbi aastate on
tekstide koostamise ja fotode saatmisega väljaande koostamisse panustanud väga paljud autorid, kuid võimatu on üle
hinnata Kadi Pajupuu panust ja professionaalset kätt väljaande järjepideva ilmumise juures! Kui Kadi töö maht ühe lehe
koostamisel ja kujundamisel korrutada kuuekümnega…. Kas
oskame üldse hinnata, millise ajaloolise materjali need üksikud lehed kõik kokku annavad? Et mõned täiuslikud kogud
kõikide Koiliblika numbritega on hetkel veel olemas, siis viimane aeg oleks seni valminud 60 eksemplari säilitada tulevaste
tekstiiliajaloo uurijate jaoks. Aitäh, Kadi, selle hindamatu väärtusega töö eest!

Juhatus
Liidu praegune juhatus on nüüdseks töötanud veidi rohkem
kui aasta, ületades praegusest ajast tulenevaid keerulisi olukordi, tundes puudust kohtumistest ja vahel ka takerdudes
virtuaalsete koosolekute ja veebi teel suhtluse hajususse.
Ootame rõõmuga ka kõigi liikmete ettepanekuid selle kohta,
kuidas liit muutuvas maailmas endiselt meile kõigile toeks ja
loominguliseks innustajaks saaks olla. Loomulikult on koos
ettepanekutega teretulnud ka abi ja osalemine liidu ettevõtmistes! Väike juhatus on küll liidu igapäevaste tegemiste
korraldamisel oluline töövorm, kuid koos tegemise rõõm on
liidu kestma jäämiseks väga oluline, aitäh kõigile kes sel aastal
abikäe ulatasid või kaasa mõtlesid. Oleme juhatusena kasutanud neid võimalusi, mis meile kättesaadavad – jaganud liidu
liikmete tegemisi sotsiaalmeedia vahendusel nii instagramis
kui Facebookis ning rõõmustanud kõigi päriskohtumiste üle
kolleegidega. Olgu neid kohtumisi uuel aastal taas rohkem!
Rõõmu lumest, uutest ideedest ja võimalusi neid ideid loovalt
ellu viia!

Aet Ollisaar
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Vaade näitusesaali.

MIMIKRI

Näitus MIMIKRI toob vaatajate ette tööd, mis tõlgendavad
näituse teemat ja seostuvad tekstiili kui väljendusvahendiga
kontseptsiooni, materjali või tehnika kaudu.

Eesti Tekstiilikunstnike Liidu aastanäitus ja tekstiilipreemiate laureaadid Uue Kunsti Muuseumis
Rüütli 40A, Pärnu
Avatud iga päev kell 11–18

Osalevad autorid on oma töödes tundmatuseni muutunud
või vastupidi, äravahetamiseni iseendaks jäänud, kõnetades
tänast näitusekülastajat aktuaalsetel teemadel tekstiili keeles.
Tuttavad paigad ja inimesed vahelduvad mõtteuperpallidega,
sügavate hingesoppide avamine peitusemänguga.

Mimikri kui kohastumise tüüp, järeleahvimine või jäljendamine on omadus, mis aitab ellu jääda. Ellujäämise kunsti kõige laiemaid interpretatsioone pakub aasta
lõpus ka Uue Kunsti Muuseumis avanev Eesti Tekstiilikunstnike Liidu väljapanek.

Näituse peategelane on loodus, mis erinevates avaldumisvormides on kohal peaaegu igas teoses. Tekstiil võimaldab luua
visuaalseid ja kontseptuaalseid mustrikoopiaid ja teisikuid, samuti värvikombinatsioone ja vorme, mis on silmapaistvad ja
samas tähelepandamatud, kasutades edukalt nii tasapindset
kui ka ruumilist vormi.

5.12.2021 – 30.01.2022

Teemaga suhestudes saavad oma võimaluse nii moodsad tehnoloogiad kui autorite unikaalsed tehnikad ja traditsioonilised
oskused. Näitusele said esitada oma teoseid nii ETeKL liikmed
kui ka kunstnikud väljastpoolt liitu ning kõrgkoolide tekstiilikunsti tudengid. Valiku tegi žürii koosseisus Krista Leesi, Maryliis Teinfeldt-Grins ja Madis Liplap.
Näitusel MIMIKRI osalevad autorid:
Frank Abner, Reena Curphey, Ainikki Eiskop, Ehalill Halliste,
Sigrid Huik, Mariann Kallas, Heli Kelt, Annika KiidronRoomets, Krista Leesi, Maasike Maasik, Lylian Meister, Ester
Must, Merike Männi, Ilme-Anu Neemre, Merle Nisuma,
Marin Nooni, Aet Ollisaar, Erika Pedak, Tambet Pedak,
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Katrin Pere, Liis Pihlik, Marilyn Piirsalu, Liilia Pilden, Ülle
Raadik, Anu Raud, Merike Roodla, Ilme Rätsep, Ülle
Saatmäe, Mari Seger, Eve Selisaar, Merle Suurkask, Ljudmila
Swarczewskaja, Aune Taamal, Erika Tammpere, Maryliis
Teinfeldt-Grins, Liisa Torsus
Aastanäitusel eksponeeritakse eraldi väljapanekuna ETeKL
tekstiilipreemiate tänavuste laureaatide töid. Preemia Aasta
Tekstiilikunstnik 2020 laureaat on Ülle Saatmäe, kes pälvis
preemia jätkusuutliku looduslähedase temaatika ja teostuse
veenva rakendamise eest. Aasta Nooreks Tekstiilikunstnikuks
2020 valiti Karl-Artur Korsar tervikliku ja töömahuka tulemuse
eest omanimelise kaubamärgi arendamisel. Tunnustuse Aasta
Tekstiilitegu 2020 pälvis Marju Raabe tegevus Eesti tekstiilivaldkonna tutvustamisel ja mõtestamisel.
Näituse kujundaja on Madis Liplap
Näituse kuraator Aet Ollisaar, ETeKL juhatus
Näituse korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital ja Pärnu Linnavalitsus
NB! Vastavalt Vabariigi Valitsuse piirangutele tagab sissepääsu näituse avamisele ja väljapanekuga tutvumisele COVID-19 vaktsineerimistõend või tõend
COVID-19 läbipõdemise kohta, mis pole vanem kui 6 kuud, ja maski kandmine.

Uue Kunsti Muuseum
Eesti Tekstiilikunstnike Liit
Fotod Toomas Huik, Kadi Pajupuu

Plakat: Kadi Pajupuu,
kujunduses on kasutatud fragmenti Merike Roodla teosest
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Ester Must, Aune Taamal

Heli Kelt

Merike Männi
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NÄITUS

Kõikide näitusetööde ja
autorite kaastekstidega
saab tutvuda siin:
https://issuu.com/kadipuu/
docs/mimikri
Link on leitav ka kodulehelt
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Fotod kodulehelt karlkorsar.com

Karl Korsar
Aasta Noor Tekstiilikunstnik
Karl Korsar on edukas tekstiilidisainer, kes veab
koos oma õe Hannaga moebrändi The Korsars.
Sellel kevadel valis Eesti Tekstiilikunstnike Liit Karl
Korsari aasta nooreks tekstiilikunstnikuks 2020.
Tegemist on tõeliselt entusiastliku ja avatud disaineriga ning ta jagas meile oma tegemisi, mõtteid
mustrite loomisest ja põnevaid tulevikuplaane.
Räägi lähemalt oma viimasest loome-aastast. Mis on olnud
suuremad projektid ja õnnestumised?
Viimasel aastal on olnud kõige suurem väljakutse elus püsimine. Kõik peavad olema väga loomingulised, et hakkama saada.
Samas numbrite poolest oli eelmine kõige parem aasta. Kõige
suurema projektina tooksin ma välja digitaalse disaini õpetamise Eesti Kunstiakadeemias. Minu tagamaa sellega on, et tekstiilis kasvaks digitaaldisaini kasutus. See on praegu veel nišš, kuid
sellega on võimalik maailmapildis suuri asju teha. Paralleelselt
muude projektidega tegelen loomulikult oma kollektsiooniga.
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Oled tuntud just oma värvikirevate trükimustrite poolest.
Kuidas need sünnivad? Kust tuleb inspiratsioon?
Seda on väga raske öelda, kust inspiratsioon mustrite loomiseks tuleb, sest kui ma seda teaks, siis ma koguaeg seal ainult olekski. See on protsess, kus sa vaatad, mis maailmapildis
toimub. Kui müüa teistele firmadele, siis tuleb lähtuda trendidest. Need aga tihtipeale kattuvad disaineri nägemusega
päris palju. Väljakutse on muuta trendi selliseks, kus on sinu
käekiri äratuntav. Aga inspiratsiooni on kõikjal ja mustreid on
võimalik teha kõigest, ka näiteks äravoolutorudest. Teemad,
mille kallal töötada, võivad olla väga laialdased ja abstraktsed.
Milline on sinu stuudio? Kas sinu looming toimub ainult stuudios ja “tööajal” või kannad pliiatsit ja märkmikku endaga
igal pool kaasas?
Kõige rohkem hoian ma lihtsalt oma silmad lahti. Ma ei saa
lihtsalt öelda, et ma inspireerun millestki. Minu loomisprotsess on selline, et kõigepealt ma näen midagi, näiteks värvikombinatsiooni. Siis ma lähen koju oma laua taha, hakkan
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kritseldama ja selles tööprotsessis tekivad minu mustrid.
Lihtsalt millegi jälgimisest ei suuda mina midagi põnevat
teha. Märkmikku ja pliiatsit mul ei ole, küll aga joonistan
ma digitaalselt oma iPadis, mida ma endaga kaasas kannan.
Kes on sinu kliendid nii Eestis kui välismaal? Kuidas nad sind
leiavad ja kuidas sa töötad selle nimel, et sa oleksid nähtav?
Väga suur osa ettevõtlikkusest ongi see, et tuleb olla nähtav
– see on 24/7 töö. Väga tugev sotsiaalmeedia peab olema, et
sellega silma paista. Samuti peab ise olema väga sotsiaalne.
Kui sa tahad disainerina töötada, siis sa pead olema suhtlusaldis. See oskus on mulle väga kasulik olnud. Tuleb olla avatud
kõigile, aga samal ajal peab jääma ka kahe jalaga maa peale.
Oled öelnud, et kogu sinu tootmine toimub Euroopas. Kuidas
oled leidnud endale need õiged kanalid, mille kaudu sa oma
loomingut realiseerid?
See on olnud 6 aastat tööd. Ei ole nii, et ühest korrast piisab.
Sa investeerid väga palju raha, et leida häid tootjad. Samuti
käime messidel, näiteks Pariisiis käime väga palju ning sealt
otsime kontakte, keda meil vaja on. Meie tootmine on Euroopas, sest üks osa sellest on eetiline aspekt ning väiketootjal

Aasta Noor Tekstiilikunstnik
mujal suurt võimalust ei olegi. Ma arvan, et tootmine tulebki
suurel määral Euroopasse tagasi.
Kes on sinu kõige suurem eeskuju või kellelt oled kõige rohkem õppinud?
Kuna meil on pereettevõte, siis ei pea inspiratsiooniks kaugele
vaatama. Me oleme Hannaga väga erinevad oma metoodikate
poolest, samas ma olen temalt ikkagi väga palju õppinud ja
tema samamoodi minult.
Mis huvitavaid plaane on sul tulevikuks?
Minu jaoks on ikkagi õpetamine väga oluline. Ma soovin, et
Eestis tekiks digitaal-tekstiilidisainerite ühendus. Aga muidu
ikka edasi ja julgemalt ja uusi asju. Samuti tegelen viimasel
ajal rohkem mööbliga ning ka seda teemat tahan kindlasti
edasi ajada.

Karl Korsarit küsitles telefoni teel Mari-Triin Kirs
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30. oktoobril kohtusid Esna galeriis Ehalill Halliste, Kaire Tali, Lilian Bristol, Aija Sakova.
Foto Esna galerii kodulehelt.

Ehalill Halliste Esna galeriis
Oktoobri lõpus avati Esna galeriis Ehalill Halliste gobeläänide
näitus “Kivisse kootud”.
Kaunis hilissügisene laupäev ja milline kingitus – kirkas sinises
taevas särab päike! Galeriis ripuvad täpse tunnetusega paigutatud 12 gobelääni. Neil lebavad akendest langevad pidulikud
päikeselaigud. Laudpõrandal kajavad avamisele tulnute sammud. Kombe kohaselt avatakse näitus vestlusringiga. Kõik otsivad endale mõnusa istekoha ja moderaator juhatab teemasse.
Ehalill võtab kuulajaid kaasa nii oma lapsepõlvemälestustesse
kui eluteele. Räägib vaikselt kuid südamest oma aegadest ja
tegemistest ning suhetest. Muidugi ka – ja eriti – paevaipadest.

täpseid kompositsioone. Hea on aega võtta, et süveneda. Esna
galeriisse ei tulda kunagi kiiresti läbi käima. Siia elamuse järele
tulles on vaja teada, et näitustele saab läbi terve aasta ainult
pühapäeviti keskpäeval kl 12 kuni 15.
Näitus “Kivisse kootud” jääb avatuks kuni 2021. aasta lõpuni.
Olen kindel, et Ehalillel on juba uued mõtted ning ideed kangastumas.
Selleks palju jaksu ja kirglikku loomisrõõmu!

Kaire Tali

Ilus on kuulata ja kaasa elada. Natuke ka kaasa rääkida.
Ehalill Hallistel on hetkel valmis 19 paeteemalist vaipa. Plaanis on veel ka kahekümnes ja see saab olema siis pidulikult
viimane selles seerias. On imetlusväärne, et sügavalt maapõuest otsitud kivised emotsioonid on villastesse vaipadesse
kootult sedavõrd emotsionaalsed. Isegi minimalistlikena, monokroomsetena, tagasihoidlikena nii koloriidis kui kujundites.
Siiski nii erilised ning iga teos ka omamoodi saamislooga.
Esna galerii pidulikus aga samas ka hubases keskkonnas lummab Ehalille kordumatult omanäoline kudumistehnika. Hästi
valgustatud vaipadel naudib silm meisterlikke värvikooslusi ja
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Toredat vestlust saab järelekuulatavaadata Esna galerii kodulehel
https://www.esnagalerii.ee/teated/
vestlus-ehalill-halliste-lonagaga-maalitudmaailmast
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Üllatav kutse
Sügisene pööripäev tõi meilboxi üllatava
pakkumise. Eesti Vabariigi Konsulaat
Peterburis otsis Peterburi Kunstnike
Majas toimuva kunstifestival – näituse
KUROTSHKA RJABA avardamiseks
eksponente naabruskonnast.
Noor kunstikoordinaator Tatjana
Mokhrjakova soovis näitusele kaht
minu gobelääni sarjast PAE PEAL.
Valisin esimese ja viimase rahvuskivi
teemaliste vaipade seeriast. TÕRVAJÕE
KIRJU PAAS ja JAAGARAHU PAAS Valik
osutus ilmselt õigeks – nüüd, kui
vaibad kodus tagasi, on postkastis
ka kutse tulevaks novembrikuuks
personaalnäitusele kogu seeriaga PAE
PEAL.
Peterburis olime tekstiilikunstiga viimati
Etnograafiamuuseumis vist 2009. See
uhke linn on nii põnev kui ka kodune
minu põlvkonnale.
Rõõmsaid üllatusi kõigile meile!

Ehalill Halliste

Fotod Kaire Tali
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Koroona ja tekstiilikunst
Need kaks teemat polegi üksteisest nii kauged. Võtame kasvõi
näomaskid, neid on ikka väga eriilmelisi, küll sitside-satside,
litrite ja tikandustega. Tekstiilikad ju ka meisterdavad maske
omanäoliselt ja loovalt. Maskid võivad lausa kandjat kaunistada või siis midagi peita n. vanust või magamata ööd. Musta
maskiga ülikonnas meesterahvas on küll lausa šikk. Iseasi muidugi, kas neist lapikestest ikka piisavalt kasu ka on. NB! pane
tähele, kuidas sõnad ERIILMELINE ja OMANÄOLINE omandavad antud kontekstis hoopis isemoodi tähenduse.
No ja siis veel need torusallid, neid tõmmati ka üle nina, eriti just noored kutid harrastasid sellist kaitsenippi ja oligi üsna
šeff väljanägemine. Torusallid on nüüdseks mittetõhusateks
tunnistatud.

ja õhtul rongis kolmas. Kudusin ikka nendest meditsiinilistest
maskidest, algul lasin nädalakese tuulduda, siis käärid sisse ja
ribadeks. Kudumine edenes küll visalt, ilma süstikuta lõimede
vahele riba toppimine oli üsna tüütu. Tuli päris kena ja helge
helesinine vaibake. Paljud ei saanud pihtagi, millest kudum
tehtud on. Teada saades, tekitas nii mõneski hämmingut või
lausa õõvastust. Aga seda ma just tahtsingi – teha vaip, mis on
samaaegselt ilus ja hirmus ehk siis HIRMILUS! Tegelikult tiivustas mind kuduma MIMIKRI näituse üleskutse, teema tundus
sellega sobivat.
Mis ma selle ASJAGA küll pärast näitust teen? Äkki kingin Tanel Kiigele või koguni legendaarsele Irja Lutsarile!

Täitsa omal kohal oleksid ka burka-laadsed silma-avaga peakatted, imelik, miks selliseid ei kanta.

Oma kirjatüki lõpetan manitsusega – kallid tekstiilikad ja muud
inimesed, kandke kenasti maske ja laske end vaktsineerida!

Mina võtsin teha aga taaskasutusliku suunitlusega MASKIVAIBA. Kõik puha enda “ärakantud” maskid. Ja neid ikka kogunes, vähemalt kolm päevas: hommikul rongis üks, tööl teine

Eve Selisaar
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Erika Pedak,
Tambet Pedak
Made in Saaremaa.
Adidas II, 2020,
120x110 cm

Pedakud
Piiteris
14.-17. oktoobril toimus Peterburis
Kunstnike Liidu suures saalis
tekstiilikunsti rahvusvaheline
festival. Tatjana Mokhrjakova
vahendusel ja festivali korraldajate
valikul on meie viimaselt näituselt
“Made in Saaremaa” väljas
neli suurt ja kolm väikest tööd.
Tekstiilides on saanud kokku käsitsi
märgvilditud kihnu maalamba vill
ja kaunilt disainitud teise ringi
bränditoode.

Sigrid Huik
On aeg
Galerii Kunstiaken

Vene tn 20, 8.10 - 18.11.2021
Viis vahabatikas maalitud värviküllast
tööd olid oktoobris kontrastiks Tallinna
vanalinna hallidele tänavakividele ja
üha hallimaks muutuvale taevale. Oli
aeg kui õhus oli tunda muutusi. Linnud
valmistusid äralennuks.
Need samad siidile maalitud linnud edvistasid esmalt kevadel näitusel Saaremaa kunstigaleriis kõrvuti Ainikki, Sirje,
Merikese ja Anne siidimaalidega. Nüüd
said kangad “Lend”, “Keeris”, “Kõne” ja
“Kui seda metsa ees ei oleks” lisaks ka
Lipuvabrikus trükitud padjakateteks.

Sigrid Huik
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Ülle Raadik

Ajaloo hoidjad
Võib-olla olen ma ainus, keda pani mõtlema KUNST
ON DISAIN ON KUNST KUMUs Tarbekunstimuuseumi
tänuväärse töö peale?

niiskus ei kimbuta enam nahka ja vaipu… Uhke oli, kuigi agasid tuli ka… Kindlasti on kõik hoiutingimused nüüdseks muutunud, elu ilusam. Igatahes on see olnud pikk, paljude inimeste
pühendumist ja hoolt nõudev töö!
Tänulikult
Ülle Raadik

Tollase kunstifooni konteksti oli mahtunud 5-6 tekstiili, kõik
kenasti korras. Värskendav nostalgiline meenutus!
Olen ikka veel tõsiselt üllatunud, et "parketikõlbulik" on töö,
mille olen maalinud 40+ aastat tagasi! Ajal, mil meil polnud
polnud tõsiseltvõetavaid püsivärvegi puuvillale. (Veetilgake,
valesti toetatud teine raam, misiganes...)
1975 oli aeg, mil diplomitööks raatsis Maasike Maasik mulle
loovutada oma Soome sõbranna toodud 3 purgikest 30 ml-st
triikvärvi! Eksperimendiks! Aitäh, Maasike, ma olin sõnatu!
Tudu metsakombinaadi lavaeesriided trükkisin pentaftaalahjuvärviga...5m, 5 tk. Selline aeg.
Muuseumi hoidlasse oli mul asja Lea Pruuli (kunstiajaloolane,
1958–2002) valitsusaja lõpul, vist 2000. Leal oli mure minu
1978. aasta pisut kannatada saanud ruumiliste geomeetriliste
tööde pärast, ei teagi mis neist sai. Lea ütles, et väga palju
on saanud hoidlas kontrolli alla, pole enam nutune… Koid ja
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KUMU näitusel eksponeeritud suuremõõtmelised
tekstiilid mõjusid värskelt
ja uljalt.

Ilme-Anu Neemre

Ene Pars

Mall Tomberg
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Näituse püstitamine läbi akna ja saatkonnapeegelduse. Fotod

Tiina Puhkan
VALGES VARJUS
16.12.2021– 12.01.2022
HOP galerii
Tiina Puhkan: “Mulle on oluline, et minu ja sündiva loometöö
vahel ei ole ühtegi masinat. Meeldib teha asju, mis võtavad
aega. Gobelääni kudumine on väga meditatiivne ja samas intensiivne tegevus. Lõngadega maalimise aeglane kulg võimaldab sisse kududa alateadvusest kerkivaid kihte ja emotsionaalseid kõrghetki. Oma vaibaloominguga otsin endas tasakaalu ja
rõõmu tunnet. Püüan leida läbi süvenemise helget kergust ja
varju, kui maailm oma raskema külje ligi surub. Mulle meeldib
aeg ajalt astuda kõrvale, mitte minna kiirustamisega kaasa.
Selline varjusolek on vajalik, et püüda mõista olukordi ja inimesi. Varjus on hea jõudu koguda selleks, et vajadusel astuda
esile ja võidelda. Selles varjus ei ole pime, ammugi mitte igav.
See on vari, kus pealtäha argised asjad saavad oma tõelise ilu
ja tähenduse.”
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Marilyn Piirsalu.

Näitusel on eksponeeritud kuus vastloodud gobelääni, lisaks
juba varem loodud piltvaip Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi kogust, teos, mis sobitub antud näituse konteksti – võti
vaibal avab piltlikult värava kunstniku varjatud tagaaeda.
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Külalisteraamatusse kirjutamata
jäänud mõtted
Kaarjaks pügatud hekk moodustab looži, aga tool pole sätitud
nii, et istuja näeks aias lahti rulluvat... “Ümberringi oli pidupäev – lõpmatu heldekäeline, võidutsev. Kõikjalt pressis esile
lopsakas, peaaegu ürgne rohelus, keerutas kiharaid, palmitses
silmuseid, hargitas pööraseid narmaid. Nadežda Aleksandrovna tundis füüsiliselt enda ümber tasast peatumatut liikumist:
mesilaste unine sumin, sääskede soigumine, mahlade liikumine nähtamatutes tugevates soontes, lehtede sahin ja isegi
peenike pingutatud piiksatus, millega lõhestasid maapinda
tulevaste taimede kahvatud noored varrenooled.” Või teisal
“Aed oli üles ehitatud arukalt ja lihtsalt nagu revolver – see
tulistas järjest, nii et polnud nädalat, kui omanikud oleksid jäänud saagita...” (Aed. Marina Stepnova)
Ei-ei, tool on pööratud nii, et istuja oleks hekiga silmitsi, hekiga
kahekesi, ninapidi eesriides. Istudes ei näe üle heki, aga näeb
siin-seal heki sisse. Hekk on teolt tabatud võsa: Püsi nüüd hetkeks paigal! Kes toolil istus, luges varblastele ette Tõnu Õnnepalu: “Minust on tulnud mahajäetud kohtade taasasustamise
spetsialist... Elada saab väga vähesega [...] tõstad sängi nurka,
laua akna alla, tooli sinna juurde. Ja eladki. Kasvõi kirjutad.”

Hekk võiks olla ka Midsomeri mõrvadest, aga toolike oma treitud jalakestega on Tiina vaipades kohatud kasvumajade, pingikeste, väravate ja vaipade suguvõsast, peatumise ja aja kulu
sissehingamise mõnus enesestmõistetavus. Võsa meeldib Tiinale: katkematu kasvusund ja hoolitsuseta ilu. Ja need asjalikust struktureeritusest (säng,.laud, tool) põgenenud toolid.
Kui kinnisvarakuulutustes on “mööbli võimalus”, siis mõtlen
vahel Tiina vaipades seiklevale mööblile: mööblil on võimalus
olla aias. Jalad vajutavad mulla sisse augud. Aed neelab lõpuks
kõik. Pole juhus, et aed ja aeg nii sarnaselt kõlavad.
Näitusekülastaja
Kadi Pajupuu
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Hetk näituse avamiselt.

Unes ja ilmsi
Aet Ollisaar
Tallinna Jaani kiriku galerii
14.12.2021-14.01.2022
(Pressiteatest)

Näitus „Unes ja ilmsi“ toob vaatajate ette Aet Ollisaare viimaste aastate vaibaloomingu. Vaipadel on autorile olulised kohad
ja sündmused põimunud ateljees veedetud aja meeleoludega – säravkollane kevadine aas, avatud koduuksest pimedusse
voogav valgus, suvise kuuma päeva värvikontrastid, hilisõhtune vaikus. Gobeläänvaipade kõrval leiavad koha värviimprovisatsioonid, mille kihiline niitidest lõuend ja üksikud lisatud detailid kutsuvad võtma aega, et avada mälu kõige varjatumaid
soppe. Töid vaadates saab kujutleda end muinasjutulistesse
paikadesse, unenäolistesse hetkedesse, mälestuste maailma.
Meenutada häid inimesi ja armsaks saanud kohti. On ajas
tagasi vaatamise, unistamise, iseendaga ja koos lähedastega
olemise aeg.

Aet Ollisaar elab ja töötab Tartus, pühendudes nii oma loomingule kui ka tekstiiliosakonna juhtimisele ja tudengite juhendamisele Kõrgemas Kunstikoolis Pallas. Tema vaibad on
sageli improvisatsioonilised, vabalt langevate niitidega maalitud värvipinnad, mis moodustavad koos leidmaterjalidega
ootamatuid kooslusi. Viimastel aastatel on autor taas innustunud gobelääntehnikas piltvaipade kudumisest, kujutades
unenäolisi ja mälusoppides peituvaid maastikke. Vaipade kudumise juures peab autor oluliseks kogu protsessi ideest kuni
vaipade valmimiseni, samuti on olulised materjalid ja vaipades kasutatud objektid.
Näituse kujundaja on Madis Liplap
Teoste valmimist on toetanud Eesti Kultuurkapital
Galerist Erkki Juhandi
erkki.juhandi@eelk.ee

Tallinna Jaani kiriku galerii
Vabaduse väljak 1
Avatud T, N, R 10-16; K 10-18, sissepääs
kantselei kaudu
Fotod Toomas Huik ja Kadi Pajupuu
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Vasakult: “Ootan sind koju” 2020, “Unes ja ilmsi” 2019 ja “Vabadus minna” 2019

Tehted silmapiiriga
Aet seostus aastaid lõimevabaduse guruna, tema tööd olid
kui püünispaelad ja loomeprotsess kui noodavedu, kus töödesse haakusid ja kinnitusid tähenduslikud detailid ja lihtsad
tõdemused.
Viimastel aastatel koob Aet gobelääne, valik on väljas Jaani
kiriku galerii kõrgusse kaduvate lagedega ruumis.
Vaibad on tehted, loetud arv kujundeid igas vaibas: enamasti
kolm. Kuu, Puu ja Maja (“Unes ja ilmsi” 2019), Puu, Maja ja
Maa (“Ootan sind koju” 2020), Taevas, Maa, Vaip (“Aega on”
2021), Taevas, Maa, Tee (“Vabadus minna” 2019), Taevas,
Jõgi, Sild (“Jõgi voolab ikka edasi” 2021)
Summa muutub kui liidetavate järjekord (punase kohalolek
või selle puudumisel vormikontrasti paiknemine) muutub.
Põleva taevaga apokalüptiline “Vabadus minna” köidab ikka
ja jälle: lagendiku lapik maa ja avaruse ähvardus, rada, mis
silmapiirile viib, on selgelt inim-jala-tekkeline, siit rebeneb
maa kaheks.
Kuduv kunstnik valdab seda: kus vaja värve ohjeldada, et
kujundi siluett toimiks kui piitsahoop või präänikuserv; mis
mõju on erineva kaldega diagonaalidel, kus ruulib enesekindlalt ja puhtalt kootud geomeetria, kus vahetavad toonid
kohti sihisedes nagu laine kivisel rannal.

“Aega on” 2021
Aeda vaipades vastab MIS küsimusele KES. Elutud asjad saavad elusaks, aimamised selgeks kui vapikilp või lahingulipp.
Unes ja ilmsi, ulm ja silm, janu ja miil.
Näitusekülastaja
Kadi Pajupuu
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Peeter Kuutma. Toompea lossi vestibüüli vaip. 2020.

TEKERO koostöö disaineritega
Tekero vaibastuudio kodulehe disainvaipade valikus on mitmed Peeter Kuutma, Merike Männi ja Krista Leesi
kavandid. Kliendil on võimalik tellida vaipu vastavalt oma ruumi suurusele.
Peeter Kuutma jagab Koiga pilte värskelt valminud kaunitest põrandavaipadest.

Näiteid autorite käekirjadest TEKERO kodulehel. https://www.tekero-rugs.com/designer-rugs
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TEKERO tegevjuht Aivi Valliste:
Vaibandus on mu kirg,
elukutse ja hobi!
“Tekero vaibasalong teeb koostööd Eesti kunstnikega ning
valmistab kunstnike kavandite järgi vaipu ja vaipkatteid.
Meie põhiline klientuur on Eesti ettevõtted ja riigiasutused,
palju teeme koostööd sisearhitektidega.
Enamus vaipu on tehtud eritellimusel konkreetsete objektide
jaoks, lihtsalt lattu seisma me ei tooda midagi. Reeglina on
iga vaip unikaalne disain ja kavandatud koostöös kunstniku,
sisearhitekti, tellijaga ning meie vaibafirmaga.
Kunstnikud on toonud meile hulgaliselt kavandeid, meie
teeme nende seast valiku, mis võiks põrandavaibana hästi
toimida ja kohandame tootmisele. Idee kohandamine tootmisprotsessile sobivaks on üks keerulisemaid nüansse, eriti
käsitsi maalitud kavandite puhul. Arvutiekraanilt vastu vaatav
värviline pilt ei ole veel vaip. Disaineri ideega on vaja kokku
viia tootja lõngavalik, tehnilised võimalused, koestruktuurid,
mustrite suurused ja -sammud. Tihtipeale on seetõttu vaja
disaini hiljem kohandada, mitmeid kordi muuta jne. Meie
tugevus ongi selles, et me valdame väga mitmeid erinevaid
tootmistehnoloogiaid ja me kasutame erinevaid alltöövõtjaid
üle terve maailma. Käsitsi sõlmitud vaibad tehakse Nepaalis,
käsitaftinguvaibad Eestis ja Portugalis, kootud vaibad Inglismaal ja Poolas ning trükivaibad Saksamaal. Nii et võimalused
on suured.

Julgen öelda, et meie koostöö on olnud viljakas. Oleme teostanud vaipu Krista Leesi, Peeter Kuutma, Merike Männi jpt kavandite järgi. Näiteks leiab meie vaipu leiab Eesti saatkondadest ja residentsidest üle maalima – Moskva, Pariis, London,
Budapest, Brüssel, Ottawa, AbuDhabi, Oslo, Washington,
Helsingi, Lissabon – neis kõigis on meie tehtud vaibad ja kõik
Eesti kunstnike kavandite järgi. Ma usun, et on väga tähtis, et
tekstiilikunst ei jääks ainult näitusesaalidesse, vaid leiaks koha
ka Eesti inimeste kodudes ja kontorites kasutatavate toodetena.
Pikemalt on meie kunstnikega tehtud vaipadest kirjutatud
siin artiklis: https://moodnekodu.delfi.ee/artikkel/80137484/
raamat-loomeinimeste-loodud-vaibamustrid-raamatus-250-uut-eesti-vaibadisaini
Vaibandus on mu kirg, elukutse ja hobi! Tervitame tekstiilikunstnike koostöösoove, vaatame kavandid üle ja kui leiame
sobiva, pakume klientidele välja…

Aivi Valliste

Peeter Kuutma. “Sillad üle sinise” 2021
Uus-Meremaa vill, kästitafting, teostus Tekero, valmistatud Portugalis. Eesti saadiku residents Norras.
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Fotod Kirill Safonovi kodulehelt
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Kirill Safonov
Terve aasta oli väga produktiive!
Minu uut kollektsiooni näeb https://
kirillsafonov.com/portfolio/collection-2021-22/
ETDMs on näitus, kus on esitatud minu
töö 2000 aastatest.
“Anne Vetiku kureeritud näitus võtab
ette kümnendi, mil postsovetlike
1990ndate vaesus, kauboikapitalism
ning glamuuriiha olid ühiskonnast
haihtumas, kuid neoliberaalsed
väärtused ei olnud veel kunstiväljal
pead tõstnud. Eesti moekunstnikud ei
lähtunud fookusgrupi uuringutest ja
ülemaailmsetest trendidest, vaid enda
personaalsest maailmatunnetusest
ning loomisvajadusest. Metsik,
kohati infantiilne, tihti tolleaegse
underground-peoskeenega ühte
sammu astuv nullindate mood on oma
kasvatamatuse ja ellujaatava hoiaku
tõttu teravas kontrastis praegusega,
eelkõige müügile ja seeriatootmisele
orienteeritud Eesti moedisainiga.”
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ETeKL liikmed
pälvivad kõrgeid
tunnustusi ka
moelavadel –
Triinu Pungits pärjati
Kuldnõelaga ja Annika
Kiidron Hõbenõelaga.
Palju õnne!

Annika Kiidron
Devil is in the details
The Poerty of Depression photoshoot
Foto: Helena Kukk, modell: Jan-Erik @
systemestonia, MUA Katrin Sangla makeup team TFW, Assistent: Maria Volk,
saapad: Samelin

https://portail.ee/triinu-pungitsa-backstage-tagurpidi-huuled-ja-meeldiv-annus-kudumeid/?photo=25942
Triinu Pungits
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Pärnu riigimaja
kunstikonkursi võitis
Maryliis TeinfeldtGrinsi teos "Kodutee"
Võidutöö „Kodutee“ on Pärnu kesklinna
maastikku stiliseeritult edasi andev ja
värvirõõmu pakkuv kaasaegne tikitud
tekstiilikunstiteos. Kujutades sümpaatselt oma asukohta, pakub loodav taies
vaatajatele avastamis- ja leidmisrõõmu
Pärnu riigimajas.
Žürii hinnangul on võidutöö märgiline
oma materjalivaliku, taktiilsuse ja kombitavuse tõttu, luues kunsti kogemuse
võimalikkuse ka vaegnägijatele, sobitudes seeläbi hästi riigimajade ligipääsetavuse printsiibiga.
RKAS kodulehelt
https://rkas.ee/et/uudised/akadeemia-2-aadressil-asuva-parnu-riigimaja-kunstikonkursi-voitis-maryliis-teinfeldt-grinsi

Maria Kapajeva suur haare

#KreenholmMurals, 2021.
Foto: Maria Kapajeva

Visuaalkunstnik Maria Kapajeva osales projektis #KreenholmMurals, mille käigus kandis koos
noorte aktivistidega grupist Art Revolutionaires Narva seintele Kreenholmi kangamustrid.
Loe intervjuud kunstnikuga: https://peegel.ut.ee/numbrid/nr-25/kreenholmmurals-paljuutlevad-seinad-vaikiva-hiiglase-umber-intervjuu-maria-kapajevaga
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Fotod Maryliisi Instagrami kontolt

MARYLIIS
TEINFELDT-GRINS
luba ma igatsen sind,
luba ma uotan
2.–30.9.2021
Kärdla Kultuurikeskuse galeriis.
Rookopli 18

Esimesel pärgviiruse laine ajal jäin mina, üheskoos oma teiste Pallase kolleegidega, distantsõppele. See juhtus aga kokku
langema kooli lõputöö tegemisega. Idee, mida teha, oli mul
paigas, küll aga ei saanud ma oma tööd teostada täismahus.
Otsustasin poolikuks jäänud töö peale kooli lõpetamist lõpuni viia ning sellest sündis minu esimene isikunäitus “luba ma
igatsen sind, luba ma uotan” Kärdla Kultuurikeskuse galeriis
käesoleva aasta septembrikuus.
Oma bakalaurusetöö teosena valmis installatsioon tikandi ja
heliteosega “Maastikumälestused. Üks pilt ja palju lugusid”.
Minu eesmärk oli vaataja jaoks luua ruumist koht. Jagasin näitusekülastajaga kahedimensioonilist maastikuvaadet, mida
ilmestasin erinevate lugudega. Nii sai ruumist läbijutustatud
koht. Tänu lugudele sai koht olemas olema.
Kuna lugusid oli mul palju, otsustasin isikunäituse tarbeks keskenduda kaduma läinud kohtadele ning inimestele. Tahtsin
näitusekülastajaga jagada igatsuslugusid. Eksponeerisin nelja
suuremõõtmelist tikandit, ühte gobelääni ning jutustasin lugusid.
Lähtusin oma töös Prantsuse ajaloolase ja filosoofi Michel de
Certeau ruumiliste lugude ideest (récits d’espace), milles kohtuvad omavahel maastik ja jutustus. Iga lugu on reisijutt, mis
tähendab seda, et iga lugu on ruumiline praktika, mis läbib
maastikus erinevaid kohti.
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Kõige esimene töö, mis mu igatsuslugude sarjas valmis, on
gobelään “Nadine on Portugalis”. See sündis ühe sõprussuhte
hääbumisest suure ootamatu vahemaa tõttu. Igatsusest kalli sõbra järele valmis seeria joonistusi ja kavandeid Portugali
maastikust, mida õppisin tundma ainuüksi läbi Google Mapsi
jalutuskäikude. Ühest nendest sai gobelään. Omistasin kaugele võõrale maastikule sõprussuhte kujundi. Kudusin ühte
gobelääni sisse kaugeks jäänud sõbrale, sinna kaugesse Portugali, kaasa suvist soojust, elurõõmu ja häid soove tulevikuks.
Kaotusvalu muundus kudumise käigus helguseks.
Teised näitusel eksponeeritud teosed “Korter”, “Punane Jõhvi”, “Narva mnt” ja “Soovmaastik”on maastikupildid Kadrina
lähistelt kunagisest Vanamõisa külast, Tallinna kesklinnast ja
Jõhvist.

Maryliis Teinfeldt-Grins
@maryliis.teinfeldt
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“Adruvallid,” ütles Erkki Juhandi, kui
pabernöörist skulptuurid seina said.

Kadi Pajupuu
Rannajoon

Viimsi Püha Jaakobi kirikuhoone (2007) arhitektid Martin Aunin ja Erkki Ristoja on loonud kauni pühakoja, kus altarimaali
kohta täidab aken vaatega võimsale kuusepuule.
Selle kiriku saalis on alates 1. detsembrist minu isikunäitus
RANNAJOON, mida kureeris Erkki Juhandi.
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Autorid Marilyni vaipade ees. Pildistas Kersti Pook.

Kadi Pajupuu,
Marilyn Piirsalu
APSALUUT

Põltsamaa Meistritemaja galeriis oli 23.09-25.10.2021 Kadi
Pajupuu ja Marilyn Piirsalu kangastelgedel kootud tekstiilide
näitus APSaluut.
APSaluut on omasõna, mis ühendab sõna APS ja SALUUT. Meie
loomingut iseloomustab viis inspireeruda vigadest-apsudest ja
luua neist toetuspunkt tekstiili esteetilise ilme kujundamisel.
Ebaühtlane tihedus või kangast väljaturritavad osad võivad
liialdatud ja kontrollitud kujul olla kanga iseloomu kandjaks.
Arendame ja müüme töövahendeid kangakudujatele: RailReed
aitab juhtida lõimelõngade tihedust ja kanga laiust kudumise
käigus; SteppingReed võimaldab kududa koelõnga laineliselt
ja tekitada kangasse lõimesuunalisi lõhesid. MultiWeave on
meetod, kus toestatud koeaasad saavad kangapinnast eenduvate struktuuride lähtepunktiks.
Väljapanek oli loodud kangakudujatele inspiratsiooniks ja julgustuseks. Näitus oli osa ERKL kangakudujate alaliidu näituseprogrammist, millega kaasnes ka infopäev.

Marilyn Piirsalu @marilyn_weaving
Kadi Pajupuu @kadipuu
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Kerttu Variku tekstiilid ja Kattri Taklaja keraamika näitusel "Une nägu" Jõhvi linnagaleriis

MAAILMAPARANDAJAD
Tuuli Reinsoo: Osalen Viljandis Kondase Keskuses toimuval
näitusel Maailmaparandajad, kus näitan juba tuttavat koi
aukudest puretud kampsunit, uusi vanu nõelutud sukkpükse
ja 6 põlvkonna vana kinnast, mis kuulus vaarema Maret Tammannile, seejärel Anna Soovikule, Helmi Ottilie Lõhmusele,
Valve Loviise Soovikule, Sirje Reinsoole ja nüüd mulle. Igaüks
on teda natuke parandanud, koid on jälle teinud parandustele
omad parandused ja siis on need üle parandatud.
Näitusel on esindatud jaapani iidne tehnika kintsugi nii keraamilisel kui tekstiilsel kujul. Tekstiilikunstnikke inspireerivad
kindlasti sokke nõeluvad meesterahvad ja kaasakiskuv kogukondlik nõelumistöö ruumi keskel.
Näituse on kureerinud Viljandi linnakunstnik Triin Amur ja fotod teinud Karoliina Kreintaal.
Näitus avati 24. oktoobril ning jääb avatuks 12. detsembrini,
juhul, kui ei kehtestata uusi piiranguid.
Näitusest saab lugeda 5. novembri Sakalas, ERR portaalis (fotod ja video) ja Kondase Keskuse kodulehel.
https://kultuur.err.ee/1608392204/galerii-kondase-keskuses-naeb-ulevaadet-maailmaparandajate-leidudest
https://sakala.postimees.ee/7377715/noelutud-ja-paigatud-kondase-keskus-naitab-parandatud-asju
https://kondas.ee/naitused
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Ljudmila
Swarczewskaja
Langevate
tähtede
otsingul
Näitus oli TYPA galeriis avatud
6.-31.10.2021.
Fotod: Mana Kaasik (FB)

Näituse peakiri “Langevate tähtede otsingul” lähtub Jaan Kaplinski poeesiast, kust Swarczewskaja on leidnud
palju loomingulisi impulsse, ja millega iga kokkupuude kingib kunstnikule ootamatu reflektsiooni ja tugevad
emotsionaalsed muljed. Alates 2016.aastast on Ljudmila Swarczewskaja kirglikult loonud kollaže oma vanadest
visanditest, käsiti maalitud ja ümbertöödeldud paberist. Need uued teosed on loodud harmooniaseaduste järgi,
kannavad poeetiliste metaaforide laengut, ning peegeldavad ühel või teisel viisil meie aja sündmusi.
Kunstnik usub ka, et intellekt (ükskõik milline) teisendab mateeria, ja spontaanse mõtte tekkimine jääb alati
kunstniku enda kätesse.
(TYPA galerii kodulehelt)
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Pehmed piirikõnelused
EKA Tekstiilidisaini
osakonna näitus
EKA Galeriis 16.1013.11.2021

esitatakse materjali kaudu uusi teadmisi. Näidati uusi arenevaid tehnoloogilisi lähenemisviise, milles digitaalsete
omadustega või erinevatel tasanditel
tehnoloogiaga läbi põimunud tekstiil vahendab sotsiaalse interaktsiooni disaini
koostööprotsesse.

Tekstiilidisaini osakonna näitusel „Pehmed piirikõnelused“ kutsuti mõtisklema
tekstiili rolli üle tänapäeva ja tuleviku
ühiskonnas. Näitusel esitles EKA tekstiilidisaini osakond nüüdisaegseid suundi,
mis paiknevad sageli teiste valdkondade
piirialadel või sulanduvad nendega. See
omakorda loob uue, multidistsiplinaarse
lähenemise, kus tekstiil võib olla struktuuri, idee, protesti, sõnumi, eneseväljenduse, mustri või lihtsalt värvide
kombinatsiooni edasikandjana väga erinevates vormides.

Näitusel oli kolm mõttelõnga, mis omavahel kindlasti ka ristuvad:

N’itusel esitleti Eesti Kunstiakadeemia
tudengite ja õppejõudude töid, mis
kutsusid kaasa mõtlema tekstiilidisaini
kõikehõlmava rolli teemal. Lisaks tavapärastele rollidele tekib uusi hübriidvorme, milles loomeuurimuse kontekstis
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Tekstiil kui PRO(TEST)

#kriitilised ja kontseptuaalsed praktikad

Tekstiil kui LABOR

#eksperimentaalne praktika #teadusega
flirtimine #biotekstiilid #uued materjalid
ja struktuurid

Ülikool), Krista Leesi, Kille- Ingeri Liivoja
+ Juulia Aleksandra Mikson, Greth-Ann
Loog + Riina Samelselg + Anete Vihm,
Inês Rodrigues Neves, Nithikul Nimkulrat
(OCAD UNIVERSITY), Marin Nooni, Kärt
Ojavee + Johanna Ulfsak, Ingrid Helena
Pajo, Maria Kristiin Peterson, Piret Roos
+ Liisa Torsus, Zane Shumeiko, Marie
Vihmar + Sirje Sasi (TLU), Piret Valk,
Varvara & Mar + Sebastian Mealla, CarlRasmus Õunaste
Kuraatorid:
Varvara Guljajeva (HKUST(GZ)), Kristel
Laurits, EKA Tekstiilidisaini osakond
Näituse kujundaja: Varvara Guljajeva

Tekstiil kui HEAOLU

Näituse tehniline tugi: Tehniline Direktor

#keskkonnast ja heaolust hooliv disain
#jätkusuutlikkus #taaskasutus #tervishoid #sotsiaalne vastutus #teraapia

Toetaja: Eesti Kultuurkapital

Näitusel osalesid:
Frank Abner, Arife Dila Demir, Katrin
Kabun, Liisbet, Karjel, Kadi Kibbermann,
Mari-Triin Kirs, Kristi Kuusk + Ana
Tajadura-Jiménez (Madriidi Carlos III
Ülikool) + Aleksander Väljamäe (Tartu

Graafiline disain: Jesus Rodriguez Santos
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Näituse raames toimusid ka EKA Galeriis
Inês Rodrigues Neves performance “Joone tõmbamine” ning EKA Tekstiilidisaini
osakonnas eksperimentaalne vabatikandi töötuba “Stitch your story” MA tudeng Zane Shumeiko juhendamisel.
https://www.artun.ee/kalender/tekstiilidisaini-osakonna-naitus-pehmed-piirikonelused-16-10-14-11-eka-galeriis/
Fotod Hedi Jaansoo

https://www.artun.ee/fotod-tekstiilidisaini-naitus-pehmed-piirikonelused-16-10-13-11-eka-galeriis/

Näituse kataloog: https://issuu.com/artun/
docs/softnegotiations_catalogue_lowres
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Näitus DOKKING
Station
Oktoobri teises pooles sai näha Vent
Space projektiruumis (Vabaduse väljak
6–8) näitust DOKKING Station, kus osalesid kolm EKA tekstiilist välja võrsunud
kunstnikku ja Tekstiilikunstnike Liidu liiget – Liina Leo, Katarina Kruus ja Ingrid
Helena Pajo – ning Will Britten (UK), Kris
Stapleton (UK) ja Eugenio Marini (IT).
Omal viisil keerleb kõigi näituse kunstnike looming kõrvalejäänud materiaalse
kultuuri ümber. DOKKING Station, saanud nime dokkimisjaamalt, oli ruum, kus
taasmeenutada mõttelist kui ka füüsilist
võrku, mis ühendab kõike olemasolevat,
elavat ja elutut. On kirjas ka näitusetekstis: “DOKKING Station [on] kõikvõimalikest allikaist pärit ideede ja sisendite
vahetamise kese; see on ülekandekanal,
mõttevahetusvõrgustik. Siin jookseb
risoomi mööda mõte – algul ehk inimeselt kivile, juhtmelt juurele, ja vastupidi.
Võrgustik ootab, tuleb end vaid sisse lülitada, valida port.”
Roostekarva, linatakusel, tolmusesse kalavõrku mähkunud näitusel kumas kõigest läbi tundlikkus esemete ja materjalide vastu. Hoolega oli seadnud Liina
Leo üksteisega kokku roostest pudenevaid tööriistu, mis krattidena ellu ärkasid, oma näitust sirgelt seistes (ja vahel
siia-sinna nihutudes) teenisid. Vetikad ja
seened andsid oma värvilised hinged Katarina Kruusi käe all kiududele, bioplast
tõi välja ussinaha kunagise plastilisuse,
elupulbitsuse. Kris Stapletoni videoteos
Lõuna-Inglismaa mahajäetud meremärkidest aga jälgis inimesteta maastiku
laetust ja poeetilist jõudu. Sarnaselt
vaatasid Will Britteni fotod silma vanade
masinate eriilmsusele. Siin ja seal kohtas
Eugenio Marini leidobjektide seadeid,
õrnatundeliselt kokku seatud prahti.
Minu, Ingrid Helena Pajo, teoseks oli
laialilaotatud kogu leide, mida näituse
jooksul kangastelgedeks seadsin.
Näitus sündis Will Britteni ja Liina Leo
projektist DOKK Arts Centre, mille kodulehelt leiab nende teiste tegemiste ja
DOKKING Stationi kohta ka rohkem teavet: https://dokkartscentre.com/

Ingrid Helena Pajo
Fotod: Liina Leo
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Hea Eesti Asi
EKA HEA aksessuaariprojekt Eesti asi
osales 2021 Tallinn Fashion Week’il
Loomuse moeshow’l.
2020. aasta kevadel osalesid tekstiili- ja
aksessuaaridisaini tudengid projektis
HEA Eesti asi, kus lähteinspiratsiooniks
olid Eesti rahvarõivaste pärand ning TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku
tekstiili õppekava tudengite lõputööd.
Projekti koostööpartneriks oli MTÜ Loomus – organisatsioon, mis võtab sõna
loomade heaolu eest. Sellele järgnes
kutse osalemiseks julmusevabal moeshowl, mis oli osa Tallinn Fashion Week
programmist sel sügisel.
Aksessuaarikollektsioon võttis aluseks
nii Eesti rahvapärandi tarkuse materjali
väärindamisest ja taaskasutamisest kui
ka lõikelist inspiratsiooni rahvarõiva käisest, põllest ning tanust ning arendab
oma moodsa versiooni läbi kujutlusvõime ja hulljulguse. Kollektsioonis oli kasutatud nii mitteloomseid kokkukogutud juurdelõikusjääke kui ka teise ringi
materjale.
Osalejad: Liisa Põldoja, Kille-Ingeri Liivoja, Juulia Aleksandra Mikson, Maria Kristiin Peterson, Eva Tarn, Merili Põllu
Foto: Erlend Štaub

EKA noored TV3-s
ideid jagamas
EKA Silmus- ja kangakudumise stuudio
juhataja Juulia Aleksandra Mikson ning
Kangatrüki stuudio juhataja Frank Abner jagasid TV3-s ideid, kuidas erinevate
tekstiilitehnikate abil vaktsineerimistõendi QR koodi tekstiilile kanda. Esitleti
nii tikkimis-, siirde- kui ka siiditrüki tehnikat.
Fotod: TV3Play ekraanitõmmis
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Visiting Card
EKA MA tudeng Zane Shumeiko esindas
Eestit XII rahvusvahelisel miniatuurtekstiilide biennaalil “Visiting Card” Vilniuses, Galeriis Arka 28.10-26.11.2021
EKA õppekava Design and Crafts, tekstiilidisaini suuna magistrant Zane Shumeiko biennaalile esitatud töö kannab nime
“Handing Hands”, on pühendatud Balti
ketile nii autori isikliku kui ka kollektiivse
mälestuse tähistamiseks.
Läbi erinevate materjalide ja õmbluste
jutustavad Läti lipu värvid oma identiteedi mälumaastikku. Seal on vanaemast jäänud riidetükike, maalitud koduköögist pärit naturaalsete mahladega,
mis lisavad emotsionaalset kiindumust
ja kuulumise tunnetust. On paber ja on
lõuend, mis aitavad edasi anda intensiivset, rikkalikku ja isiklikku hapruse ja elujõu tunnet. Omavahel ühendatud niidid
seovad nähtavat ja nähtamatut, minevikku ja tulevikku.
Foto: Zane Shumeiko

Tokitomo Hisako
jaapani tekstiili
töötoad
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22-23. novembrini viibis taaskord EKA-s
Jaapani meister Tokitomo Hisako, kelle
juhendamisel toimusid EKA töötajatele
ja tudengitele Jaapani traditsioonilise
tekstiili Katazome ja Shibori meistriklassid. Lisaks töötubadele tundsid Tokitomo ja tema assistendid rõõmu su-

perprofi Liina Veskimägi-Illiste käe all ja
tema stuudios toimunud mütsi viltimise
töötoast. Jaapani külaliste visiiti aitas
korraldada ja töötubasid tõlkis Taimi Paves.
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lihtsamatel ja algelistemal, mis kunagi ja
praegugi üle maailma on olemas olnud,
ning need teljed on valmis kudumiseks.
Praktilise osa mõtteruumiks on mu kirjutatu. See on sõnadest pesa mu tunnetustele, mu praktilisele tööle. Tekst on
suures plaanis jagatud kolmeks.
Esimeses osas kirjeldan, mis tähendusi
loob esemetele materjali käsitsi vormimine, ning ühtlasi on see kogum vaateid
materiaalse maailma tajumisest ning
taktiilse tunnetuse olulisusest esemete
tööstusliku masstootmise kiuste.

Mu labased
tunnetused
Ingrid Helena Pajo
Selle aasta juunikuus kaitsesin Eesti
Kunstiakadeemia tekstiilidisaini osakonnas oma magistritöö “Labased tunnetused: kangakudumine kui naasmine materjali”, juhendaja Eik Hermann,
retsensent Jan Kaus. Töö praktiline osa
oli üleval ARS Showroomis 19.05.2021–
13.06.2021, EKA Galeriis tekstiilidisaini
osakonna näitusel “Pehmed piirikõnelused” ning jõudis ka NYTM Dorothy Waxman International Textile Design Prize
2021 finaali. Andmaks edasi, milles mu
töö seisnes, jagan oma kõnet, mida esitasin töö kaitsmistel.
Kuidas jõuda lähedale sellele, millest
maailm on tehtud? Kangast kududes,
on leidnud tekstiilikunstnik Anni Albers.
Magistritööga „Labased tunnetused:
kangakudumine kui naasmine materjali“
olen otsimas neid maailma materjalile
lähedal olemise hetki. Käelistes materjali vormimise tehnikates, tekstiilitehnoloogiate algustest olen ma neid hetki
kohanud, näinud selgemini, mis on ja
mis tulema hakkab. Kuidas sünnib lõng,
kust algab kangas? Mis on kõige vähem,

Teises osas avan kangakuduja maailmavaadet – mis mõtted ja tundmused
kanga loomise protsessi saadavad ning
mis tegutsedes pinnale tulevad. Sinna
juurde jutustan lugusid lihtsaimatest ja
ka vanimatest kangakudumise ja lõngaketramise tehnoloogiatest, vaadeldes
neid kui käsitöid, mis lähtudes baasvajadusest end katta ja teisalt tungist materjali juhiste järgi luua tähendust, on
ühenduslülideks vaimse ja materiaalse
maailma vahel.
mida kanga kudumiseks läheb vaja? Ma
tahan seda teada, läbi tunnetada. Tahan
olla kanga sünnihetkes, seista materjali
muundumiste raja lävel – luua sellest ja
sellega, mis leian, mis siin just praegu
on.
Nii seisneb minu töö praktiline osa lihtsaimate lõngaketramise ja kangakudumise tehnoloogiate läbitöötamises kasutades leidmaterjale. Korjasin ja kogusin,
siit ja sealt, oma teekonna pealt. Leidsin
asju, mida teistel pole enam vaja, või
pole vaja olnudki. Asju on palju ja kõike
ei lähegi tarvis. Korjasin ainult mõne.
Mõne kiu, mida hea lõngaks kedrata,
mõne pulga, mis piisavalt pikk, piisavalt
sirge. Ketrasin villa lõngaks. Ketrasin parasjagu, et käärida lõim. Torkasin pulgad
maasse, mulda, savisse, papitükkidesse.
Nende vahele käärisin lõime, sidusin
temasse veel pulki ja nöörijuppe. Ühe
nööri ümber minu, ühe nööri ümber
puu. Kahe nööri vahele jäid pulgad ja
koelõngade ootuses lõim.
Suures osas Vaskjala residentuuris
valminud projekt on nii näitus kui ka
tööruum, sest protsess käib – igat sorti
kedervarred on valmis kiude, lambavilla, koeravilla, minu juuksevilla, lõngaks
ketrama, mitmekordseks korrutama,
ning lõimed, need on telgedel, kõige

Kolmandas osas vaatlen leidmaterjalide
kasutamist loomingus ja elus. Jõudnud
tõdemusele, et käsitsi esemete valmistamisega kaasneb teistsugune, tundlikum side materjaliga ning ühendades
selle kangakudumise kõige lihtsamate
tehnoloogiatega, tegutsemisega, mõtisklen protsessis olles, kust tulevad
selleks vajalikud materjalid. Ning kuidas
oleks leida see materjal siitsamast, minu
lähedalt.
„Labased tunnetused: kangakudumine kui naasmine materjali“ on peotäis
sõnu, lõngu ja pulki ning samas on see
üks koelõng mu teeloleku kangas. See
mu tõekspidamiste toores ja tahtejõudu
täis väljund. Mitte kellegi veenmiseks
pole ma oma töö loonud, vaid mu oma
äratundmiste ellu kutsumiseks. See on
püüd kätega olemasolemist läbi tunnetada, tunda ära, et olemasolemine tähendab koos olemist. Kõigega, mis siin
just praegu on.
Töö saab täismahus alla laadida siit:
https://tase21.artun.ee/lopetaja/ingrid-helena-pajo/
Foto: Misa Asanuma
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Vaatluspraktikal osalejad
HAMis Katharina Grosse
näitusel. Fotol vasakult:
Maria Pilm, Andrea-Martha
Teesaar, Liisi Tamm, Maria
Volk, Marge Allik, Kairi Palm,
Marju Roos ja Aet Ollisaar.
Foto Marju Roos

https://www.hamhelsinki.fi/exhibition/katharina-grosse-chillseeping-from-the-walls-getsbetween-us/

Tekstiilituur Helsingis
Tekstiiliosakonna neljas kursus koos professor Aet Ollisaare ja
õppejõud Marju Roosiga käis 8. oktoobril õppereisil Helsingis.
Peale pikka õppereisipausi sai programm hullumeelne – väljasõit Tartust kell 4 hommikul, Helsingisse jõudmine 9.30, seejärel
hommikukohv ja maitsvad seenepirukad tuntud tekstiilikunstniku Outi Martikaise ateljees. Outi jagas oma kogemusi, kuidas
peale kooli lõpetamist kunstnikuna alustada, uskumatuna kõlavat lugu ateljee leidmisest ning näitas oma uusi töid (mis on nii
uued, et keegi peale meie polnud neid veel näinud!) ja rääkis
põnevatest seikadest veebruaris ilmuva raamatu koostamisel.
Leppisime kokku, et kevadel teeme raamatuesitluse ka Tartus!
Outi koob oma tööd kahel ateljees oleval digitaalselt juhitaval
žakaarteljel TC-1, mis vaatamata paar korda aastas ateljeed
üle ujutavale tulvaveele vapralt töötavad. Ja mis eriti äge – kui
kunstnik tahab vaadata, kuidas teljel kootav parasjagu välja
näeb, ei keri ta kangast poomilt lahti, vaid ronib osavalt mööda ronimisredelit lae alla. See lahendus on meil veel puudu!
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Outi Martikainen on ka üks neist kunstnikest, kelle juures
tekstiiliosakonna tekstiilikunsti huviga tudengid on praktikal
käinud. Sellest on küll päris pikka ega möödas, kuid väärib
uuesti proovimist.
Järgnesid Marimekko tootmishoone külastus, kus trükilaudade
vahele kahjuks koroona tõttu ei pääsenud, kuid saime
ettevõttes pikka aega töötanud Metropolia tekstiiliosakonna
vilistlaselt Päivi Somersaarilt asjatundlikke selgitusi
trükikangaste toodangu kohta tehasekaupluse müügisaalis.
Siis külaskäik Helsinki Metropolia tekstiiliosakonda, mida tutvustas Tiina Karhu seejärel tutvusime Iitala ja Arabia muuseumiga ja disainiväljapanekuga. Helsingi kunstimuuseumis
HAM, mis oli meie järgmine sihtpunkt, on praegu avatud suurejooneline Katharina Grosse tekstiiliinstallatsioonide väljapanek . Ja (minu jaoks) ootamatu avastusena oli väga põnev ka
Helsingi kunstnike maja retsrospektiivväljapanek Lallukka, mis
ajendas ostma raamatut, et maja ajaloo ja tegevuse kohta rohkem teada saada.
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Viimase peatuspaigana kohustuslikus programmis olevas
Disainimuuseumis viibisime viimase hetkeni kuni sulgemiseni, sest lisaks püsiekspositsiooni napile tekstiiliväljapanekule oli seal äsja avatud kaasaegse moe näitus Intimacy.
Olime Disainimuuseumis tellinud oma grupile ka giidituuri, nii
et moenäituse uurimiseks jäi tõeliselt vähe aega! Õnneks on
näitus pikalt avatud. Samuti on näituselt plaanis korraldada
mitmeid online-giidituure, millest esimest sai juba eile instagrami kaudu jälgida ja mis on mõnda aega ka järelvaadatav
https://www.instagram.com/designmuseo_fi/ .
Kogu selle kaleidoskoopilise reisi lõppu jäi tunni jagu vaba
aega, mida mina kasutasin selleks, et Tiina Karhuga Esplanaadil
legendaarses Kappeli kohvikus vanu aegu meenutada. Tahtsin
igal juhul istuda kusagil, kust on kindla peale näha, et olen
ikka Helsingis! Üle pika aja toimuv välisreis tundus tänu kesköisele väljasõidule ja pikale reisipausile peaaegu et unenägu.
Tagantjärele olen õnneks kindel, et see toimus ikka päriselt!
Buss jõudis tagasi Tartusse kella kaheks öösel, tiheda programmiga reis sai teoks tänu rendibussile, mis meie seltskonda Helsingis ühest kohast teise viis. Ise liikudes poleks päeva
pooltki nii palju mahtunud!

Aet Ollisaar

Outi Martikaise ateljee külastus. https://outi.in/
Helsingi Disainimuuseum. Fotod: Marju Roos
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ULU. Lisette Laanoja, Grete Lehemaa ja Liisi Tamm.
Foto Andrus Kannel

Disainiöö toimus 20.–26.
septembrini. Tänavu 16.
korda toimuva festivali
peateema oli erakorraline
ja elupäästev SOS-DISAIN.

XVAJADUS
Pallase selleaastane väljapanek Põhjala
tehases toimuval Disainiööl otsib lahendusi mitmele probleemile, keskendudes
toimetulekule erinevates olukordades.
Ekspositsioonis on esindatud nii Pallase
disaini suuna tudengite värsked lõputööd kui ka tekstiilidisaini ja mööblidisaini tudengite projekt XVAJADUS. Tudengid pakuvad oma töödes lahendusi,
kuidas muutunud maailmas paremini
toime tulla.
Valik Pallase disaini suuna lõputöid
näitab disaineri erinevaid sekkumisvõimalusi ja toob vaataja ette mitmeid
probleemkohti. Olivia Jõgi uurib oma
töös laminaadijääkide kasutusvõimalusi
Eesti mööbliettevõtetes, Malle Soosaar
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tegeleb anonüümsuse ja isikupära teemaga meestesärkide kollektsiooni näitel
ning Iris Järg pakub võimalusi metsloomanahkade kui unustatud ressursi taas
kasutusele võtmiseks. Ekspositsioon
tutvustab ka Disainiöö uut nägu – Rain
Jaaksoo lõputööks oli visuaalse identiteedi loomine XVI Disainiöö festivalile.
Projekt XVAJADUS sai alguse teemast:
mida tähendab (enese)isolatsioon? Analüüsides eraldatuse häid ja halbu külgi
läbi oma isikliku kogemuse, otsisid osalejad vastuseid küsimustele: Mis mind
isolatsioonis olles ümbritseb? Millest
tunnen puudust? Mida tahaksin muuta?
Kuidas saan sellesse olukorda disainerina panustada? Millised toodete omadused ja funktsioonid muutuvad kriisiolukorras oluliseks? Tudengid töötasid kogu
protsessi jooksul disainimeeskondadena, mõeldes läbi piirangud ja vabadused
projekti elluviimisel. Töömeetodiks oli
koostöö ja individuaalse disainiprotsessi kombineerimine, loovad arutelud ja
ajurünnakud, ideede prototüüpimine ja
esialgse toote teostamine. Projektis osa-

les 14 tekstiilidisaini ja mööblidisaini kolmanda kursuse tudengit. Disainiööl saab
heita pilku Ago Alberti, Maarja Kaasiku
ja Kairi Palmi koostöös valminud mööblikomplektile RUUM ja plaatvaibale RUUT
ning saada kokkuvõtlik ülevaade projekti tulemustest.
Viimased aastad on andnud olulisi õppetunde ning sundinud lähenema paljudele tuttavana tundunud teemadele uut
moodi. Kõrvaltvaatajale võib tunduda,
et elu jääb seisma, kuid tegelikult tähendab see vaid pausi enne lahenduste leidmist ja rakendamist. Lahenduste edukuse määrab muidugi kriisijärgne vaade.
Disainikoolide väljapanekut Disainiööl
sai külastada 20.-26. septembrini 2021.
Väljapaneku kuraatorid: Aet Ollisaar ja
Madis Liplap
Tehniline tugi: Marju Roos
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26.11 - 18.12.2021

Galerii Pallas
Riia 11, Tartu

T-L 11:00-18:00
Kuraator: Monika Žaltauskaitė Grašienė

TEKSTIIL ja
KOHT
Galerii PALLAS
26.11-18.12.2021
Brigita Kasemets
Marion Mölder

Projekti “Tekstiil ja koht” eesmärk on
peegeldada autorite isiklikku kogemust
läbi eksperimentaalse kanga või struktuuri.
Autorid valisid enda jaoks olulise koha ja
sellega seotud tekstiilse mälestuse, mida
minevikust päästa. Tudengid vaatlesid
valitud kohta läbi mälu, kujutlusvõime ja
ajafiltri. Tõlgendades oma isiklikku mälestust läbi koha ja tekstiili, kerkisid esile
uued teemad ja vaatenurgad. Mälestust
kohandades, teisendades ja uuesti ellu
äratades saab koht läbi tekstiili uue elu.
Näitusel osalevad: Brigita Kasemets,
Kristiina Saaron, Gerly Eisenschmidt,
Merily Mikiver, Olga Hoch, Johanna
Mauer, Marion Mölder
Plakat: Marion Mölder
Fotod: Marju Roos
Juhendaja: kaasprofessor Monika Žaltauskaitė Grašienė, Vilniuse Kunstiakadeemia Kaunase osakond, tekstiilikunst
ja meedia
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Vähe kisa,
palju villa

Näitus Eesti Käsitöö Maja
rahvakunstigaleriis
14.09-4.10.2021
Näitus esitles läbilõiget koostööprojektidest. Alguse sai koostöö 2001. aastal
toimunud ERKL konkursist „Rahvakunst
meis ja meie ümber”,   mille peapreemia pälvis tekstiiliosakonna õppejõud
Annika Künnapi juhendamisel valminud
tudengite ühiskollektsioon värvikate
kampsunite seeria „Küidulised”. Järjepideva hoo sai koostöö sisse 2017. aastal,
mil projekti LooTöö käigus kavandasid
tekstiiliosakonna tudengid professor Kadi
Pajupuu juhendamisel žakaartehnikas
köögitekstiile. Alates 2019. aastast olnud
tekstiilitudengitel võimalus osaleda tootekonkurssidel, mille eesmärk on pakkuda uudseid ideid Eesti villast valmistatud
silmkoeliste toodete disainis. Konkursitööde valmimist on juhendanud Kristina
Paju, Kairi Lentsius ja Maarja Tamjärv.
Näitusel „Vähe kisa, palju villa“ eksponeeritud tööde autorid on Gerli Aimla,
Marge Allik, Maarja Kaasik, Annika Kiidron, Kerli Kurikka, Kadri Kuusk, Lisette
Laanoja, Maarja Linsi, Anett Niine, Siiri
Nool, Leeda Ots, Kairi Palm, Triinu Pungits, Liisi Tamm, Merike Uiga, Irina Vizner, Tatjana Vizner, Maria Volk.
Näituse kuraatorid Aet Ollisaar ja Liina
Kool
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Arabella Lippur, Lisette Laanoja ja Andrea-Martha Teesaar Kaarmanni poe ees mannekeene matkimas. Foto Liina Kool

Tootekonkurss
Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakond ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liit korraldasid tootekonkursi, mille raames pakkusid kolmanda kursuse üliõpilased välja uudseid ideid Eesti villa kasutamiseks disainilahenduste loomisel.
Käesoleval aastal pälvisid konkursil tunnustuse Andrea-Martha Teesaar, Arabella Lippur ja Lisette Laanoja, kelle toodetest on esimene väikeseeria jõudnud
müügile ka ERKLi esinduskauplusesse.

Septembris eksponeerivad noored disainereid Kaarmanni kaupluse vaateaknal
ka näiteid kudumikollektsioonist.
Toodete kavandamine toimus Pallase tekstiiliosakonnas Kairi Lentsiuse ja
Maarja Tamjärve juhendamisel. Materjalide valikut suunas villa rakendusuuringute juht Liina Kool.
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Kollaaž kudumitest. Andrea
Martha Teesaar. Foto Getter Raiend.

VEAME
VILLAST
Eesti villa rakendusuuringud
Pallase tekstiiliosakonnas
25.11 - 18.12.2021
Läbi jätkusuutliku ja keskkonnateadliku
maailmavaate loodud tooted aitavad
mõtestada meid ümbritsevat maailma
ning julgustavad kasutama kohalikku
toorainet uudsete disainilahenduste
loomisel. Tekstiiliosakonna tudengid viivad traditsioonid tulevikku!
Näitus VEAME VILLAST Pallase galeriis
võtab kokku Pallase tekstiiliosakonna rakendusuuringu tulemused. Alates 2017.
aastast on tekstiiliosakond uurinud Eesti
villa kasutamise võimalusi disaintoodete
valmistamisel, välja on kujunenud kindlad partnerid nii Eesti lambakasvatajate
kui villavabrikute hulgas. Rakendusuuringu eestvedaja tekstiiliosakonnas on
olnud Liina Kool, läbi mitme aasta ja
õppeaine on uuringusse kaasatud osakonna õppejõud ja üliõpilased. Tihedam
koostöö projekti erinevates etappides
on kujunenud Muru, Vaemla, Äksi ja TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemia villavabrikutega ning mitmete lambakasvatajatega.
Esialgu üsna ettevaatlikust huvist kohaliku lõnga kasutamise vastu on saanud
Pallase tekstiiliosakonnas teadlik trend.
Üheks katsetuste suunaks on erineva
kvaliteedi ja omadustega lõnga kasutamine silmuskoeliste toodete disainis.
Esimeseks projektiks selles vallas oli
Siiri Noole lõputöö 2019. aastal, milles

diplomand uuris villa töötlemise võimalusi ja Eestis kasvanud lammaste villast
valminud lõnga kasutamist disaintoote
loomisel. Samuti on tudengid silmuskudumise õppeaines keskendunud kohaliku villase lõnga kasutamisele, et näidata selle materjali võlu ja varjundeid.
Kursuselt alguse saanud ideid on tutvustatud suuremate kollektsioonidena
ka EFF (Eesti Moe Festivali) etendustel
Mood-Performance-Tants ja OmaMood.
Juba kolmandat korda toimub tudengitele koostöös Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liiduga tootekonkurss, et leida
uusi ideid omamaise villa kasutamiseks
tootearenduses. Konkursi võidutöödeks
valitud aksessuaaride väikeseeriad on
müügil Kaarmanni kaupluses Tallinnas.
Kangakujundustehnikate
õppeaines
uurisid tekstiiliosakonna esimese kursuse üliõpilased 2021. aasta kevadel
külalisõppejõud Piret Valgu juhendamisel villaste kangaste järeltöötlemise
võimalusi, teemaga jätkatakse kevadel
2022. Shibori tehnika töövõtteid ja vanutamist kasutades saadi mahulised ja
struktuursed pinnad, mis on heaks inspiratsiooniallikaks toodete loomisel ning
näitavad omamaise villase lõnga mitmekülgseid võimalusi. Katsetusi on tehtud
ka järeltöödeldud silmuskootud kanga
kasutamiseks sisustuselementide loomisel, 2019. aastal valmis tekstiiliosakonna
ja mööbliosakonna tudengite koostöös
sirmi LUIK prototüüp, mida esitleti ka

Stockholmi mööbli- ja valgustimessil.
Rakendusuuringut ja näituste korraldamist juhivad Liina Kool ja prof Aet Ollisaar.
Näitusel eksponeeritud toodete autorid on Marge Allik, Maarja Kaasik, Teele
Kumm, Lisette Laanoja, Arabella Lippur,
Anett Niine, Siiri Nool, Siret Ott, Kairi
Palm, Liisi Tamm, Andrea-Martha Teesaar, Maria Volk. Näidiskangaste valmistamisel osalesid Liisa Hanvere, Karl
Olaf Kolla, Ülle Järv, Merili Senka, Kaia
Zupping, Caroliina Ladva, Eliise Järve,
Renate Eensalu, Kirke Kirikall, Renate
Eensalu, Grete Maruste
Üliõpilaste tööde valmimist on juhendanud Kairi Lentsius, Maarja Tamjärv, Kristina Paju, Liina Kool, Aet Ollisaar, Keret
Altpere, Madis Liplap ja Jaak Roosi.
Täname: MTÜ MuhuMaaLammas, Muru
villavabrik, Vaemla villavabrik, Äksi villavabrik, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
Vilma villakoda, Eesti Arhitektuurimuuseum, b210 arhitektid, koostööpartnerid ja eksperdid.
Kuraatorid: Liina Kool, Aet Ollisaar, Andrea-Martha Teesaar, Arabella Lippur
Tehniline tugi: Marju Roos
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Nooruse unenägu

Pallase tekstiiliosakond
andis Kõrveküla kooli
saalile uue näo
Pallase tekstiiliosakonna neljanda kursuse üliõpilane Liisi Tamm kavandas Kõrveküla kooli saali kardinate lahenduse, mis
annab aulale uue piduliku näo ja jutus-
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tab loo Miina Härma teosest “Nooruse
unenägu”.
Tartu Valla ja Pallase vahel on pikaajaline koostöö, mille esimeseks suuremaks
projektiks oli 2006. aastal tekstiiliosakonna tudengite Marju Paali ja Anne
Kabeli loodud Kõrveküla kooli aula kujunduslahendus. Järgnevatel aastatel
on toimunud mitmeid koostööprojekte,
mille raames tudengid on ilmestanud

Tartu valla väliruumi ja kujundanud koolide ja lasteaedade interjööre. Samuti
annab Tartu Vald igal aastal välja stipendiumi Pallase parimale tekstiilitudengile.
Aasta tagasi asus Tartu vald uuendama
Kõrveküla kooli saali kardinate kujunduslahendust ning korraldati konkurss
tekstiiliosakonna tudengitele. Valituks
osutus kavand “Nooruse unenägu”, mille autor Liisi Tamm on ka tänavune Tartu
Valla stipendiumi laureaat. Lahenduse
kontseptsioon on saanud alguse Miina Härma kooriteosest Gustav Suitsu
sõnadele, märksõnadeks ühest küljest
nooruslik mässumeelne ja rahutu ning
teisalt klassikalise ja ajatu lahenduse
taotlus.
Projekti juhendasid Keret Altpere ja Aet
Ollisaar, teostamisele aitasid kaasa Marju Roos ning ettevõtted Sisustus+, MUZE
ja Fabricor.
Fotod: Marje Eelma.
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Valik Pallase tekstiiliosakonna
tudengite piltvaipu

Kuraatorid Aet Ollisaar ja Maria Volk
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Olga Hoch
Johanna Mauer

TÜ raamatukogu III korrus
Näitus kuulub Prima Vista kunstiprogrammi

Kuidas see ikkagi oli?

Valik Pallase
tekstiilitudengite piltvaipu
TÜ raamatukogus
7.09. – 4.10.2021
Tartu Ülikooli raamatukogu näitus “Kuidas see ikkagi oli?” toob vaatajani põneva valiku piltvaipu Kõrgema Kunstikooli
Pallas tekstiiliosakonna neljanda kursuse tudengitelt.
Näitus kuulub kirjandusfestivali Prima
Vista kunstiprogrammi, mille teemaks
on “väike maailm”. Näitusel osalevad
autorid toovad vaatajani olulise ja sügavalt isikliku killu oma maailmast ja
tõlgivad selle kiht-kihilt kootud peenekoeliseks gobelääniks. Väljapanek annab
võimaluse sellesse maailma sisse kiigata
ja leida enda jaoks äratuntavaid või ka
ootamatuid seoseid.

Septembri esimesel nädalal toimus juba traditsiooniliseks saanud kolmanda kursuse abstraktse maali kursus Tammiku kunstikeskuses kunstnik
Alide Zvorovski juhendamisel.

Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiiliosakonna üliõpilased pääsesid New Yorgi
tekstiilikuu raames toimuva ülemaailmse tekstiili- ja moeüliõpilastele suunatud
Dorothy Waxmani preemiakonkursi finaali. Mitmesaja osaleja seast valis rahvusvaheline žürii konkursi lõppvooru 21
parimat kunsti- ja disainikõrgkoolidest
üle maailma ning tekstiiliosakonna üliõpilased jõudsid finalistide hulka juba
teist korda.

Tööde autorid on Andrea-Martha Teesaar, Arabella Lippur, Kairi Palm, Lisette
Laanoja, Maarja Kaasik, Maria Pilm ja
Maria Volk. Tudengite piltvaibakursust
juhendas prof Aet Ollisaar.
Kuraatorid Maria Volk ja Aet Ollisaar.
Näituse plakati kujundus Maria Volk.

RÜÜRUUM
rahvusvahelise
disainikonkursi
inaalis!

Sel aastal valiti Pallase tekstiiliosakonna kandideerijate seast finaali neljanda
kursuse üliõpilased Liisi Tamm ja Anett
Niine koostöös b210 arhitektidega valminud projektiga RÜÜRUUM. (vt ka Koiliblikas 59, lk31)
New York Textile Month veebileht www.
textilemonth.nyc/textileprize
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Vaibakavandite
konkurss.
Tähtaeg
24. jaanuar 2022
https://www.rugvista.com/design-competition?fbclid=IwAR222kJFBxWYhWJdVFRA5573wbxExOmSSEv1D--zCem6aAeBOZL00wZepUA

CONTEXTILE.
Residentuur.
Tähtaeg
9. jaanuar 2022
Näitus.
Tähtaeg 5. märts 2022
https://contextile.pt/2022/
en/

Räpina Aianduskooli õpilaskodu kunstikonkurss

https://rkas.ee/et/uudised/rapina-aianduskooli-otsitakse-kolme-kunstiteost
Riigi Kinnisvara koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumiga kuulutas välja
Räpina Aianduskooli õpilaskodu kunstikonkursi, et leida parimad kunstiteose ideelahendused rekonstrueeritava
õpilaskodu seintele. Loodavad taiesed
hakkavad paiknema Räpina Aianduskooli
õpilaskodu köögi- ja söögialade kolmel
seinal, aadressil Jõe 8. Otsitavad ideelahendused võiksid sobituda õpilaskodu
interjööri ja olla positiivseks ning meeleolukaks tervituseks. Otsitavad kolm
taiest võiksid omavahel kanda läbivat
ideed ning moodustada seeria.

Tähtaeg
2. märts 2022
46
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ETNi konverents toimub 22-25. maini Peterburis.
https://etn-net.org/etn-conference-2022.html

2022. aasta
esimese poole
ümmargused
sünnipäevad.
Õnnitleme!

Liisa Kallam 45 (30.07.77)
Heli Kelt 65 (12.05.57)
Signe Kivi 65 (24.02.1957)
Mari Parbo 75 (12.02,1947)
Ene Pars 70 (29.03.1952)

Malle-Maria Sild 80
(7.04.1942)
Maret Sõmer 80
(26.02.1942)
Erika Tammpere 80
(1.03.1942)

Helgi Polli 70 (22.04.1952)

ARSi maja
e-pood võtab hea
meelega müügile
tekstiilikunstnike
teoseid.
https://pood.arsfactory.ee/
Täpsemat infot saab anda Jaanika Kikkas
ars@eaa.ee
Temaga saavad autorid kõik täpsemalt
läbi rääkida, müük toimub e-poe vahendusel ning vaja on saata foto tööst
ja info (töö nimi, valmimise aasta, mõõdud, tehnika, materjal) ning autori poolt
soovitud honorar.
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Suvekursus ÜleEluSuurune Anu Raua juures Heimtalis.
https://issuu.com/kadipuu/docs/yleelusuurune

Lennukat ja
tähendusterikast
uut aastat,
armas kolleeg!
Koiliblikas nr 60
on Eesti Tekstiilikunstnike Liidu leht.
www.tekstiilikunst.ee
facebook – Eesti Tekstiilikunstnike Liit
Instagram – @eestitekstiilikunst

Kallid kolleegid! Makske
liikmemaksu!
liikmemaks 20€/ pensionäridel 10€
Eesti Tekstiilikunstnike Liit
SWEDBANK
a/a EE332200 221013989379

