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Karola Rianne Mahhova-Reinholm

09.08.1998, Tallinn

karolarianne@gmail.com

HARIDUS

2017 – 2020
Eesti Kunstiakadeemia, disainiteaduskond, 
keraamika eriala, BA

2014 – 2017
Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikool, 
vanem aste

2014 – 2017
Vanalinna Hariduskolleegiumi gümnaasium, 
kunstiainete õppesuund

2011 – 2014
Vanalinna Hariduskolleegiumi kunstikool, 
noorem aste

TÄIENDHARIDUS

2019
Erasmus+, Yeti T - Youth Education Through Illustration 
Training, Branca, Albergaria-a-Velha, Portugal

RÜHMANÄITUSED

2019
„Sisu”. Telliskivi loomelinnak (Telliskivi 60a/5). 
Kuraator Ingrid Allik

2018
„Ikebana vaasid”. Asuurkeraamika Torn. 
Kuraator Lauri Kilusk

2018
„Aja lugu aias”. Tallinna Lillefestival, aia projekt. 
Kuraator Karin Kalman

2017
„Kunst või päris”. Aatrium galerii. 
Kuraator Külliki Tõnisson

STIPENDIUMID

2019 Ott Kikkase stipendium

PRAKTIKA

2019 Suvepraktika Asuurkeraamika stuudios



Kunstniku positsioon

Mu looming saab alguse uudishimust. 
Uudishimu allikaks võib olla materjal, tehnika, 
konstruktsioon, emotsioon või probleem. Ma 
uurin tähelepanu köitnud eset või nähtust pikalt 
ja süvitsi ning kui olen sellest võtnud kõik, 
mis võtta annab, algab mu isikliku loomingu 
teekond.

Igat projekti võtan ma kui võimalust end 
täiendada. Usun, et pole olemas probleemi, 
millel puuduks lahendus. Küsimus pole selles, 
kas ma suudan oma loomingut ellu viia, vaid 
kuidas ma seda teen. Kunstnikuna on mu 
piirideks materjali ja keskkonna võimalused, 
kuid need piirid ei peata mind loomast. See, 
kuidas ma saan oma visiooni vaatamata neile 
ellu viia, on väljakutse.

Ma suhtun materjali, millest ma oma teoseid 
loon, kui koostööpartnerisse. Ma ei sunni seda 
olema seisundis, mis ei ole sellele loomupärane. 
Tihti vaatan hoopis, kuidas materjal ise valgub 
või soovib olla, ning vastavalt sellele muudan ka 
oma teost. Mu parim koostööpartner on olnud 
savi, see materjal on võimaldanud mul ellu viia 
kõik mu ideed. 

Loomingut tehes kaob ära mind ümbritsev 
maailm, sel hetkel elan ma kõigest selleks, 
et luua, ja lasen oma loomeprotsessil ennast 
juhtida. Nii kaua, kuni mu idee ei ole ellu viidud, 
ei suuda ma millelegi muule keskenduda. Olen 
kunsti tegemisest justkui sõltuvuses. 
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„Narcissus, ideaal või vale?”

Glasuuritud värviline kõrgkuumussavi ja raud

Juhendaja Urmas Puhkan 

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2017
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„Ikebana vaasid”
Glasuuritud treivorm, mullglasuuri tehnika

Juhendaja Lauri Kilusk

Tellija ja ikebana Indrek Kaeli 

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2018



„Ikebana vaasid”

Vaasikomplekti kompositsiooni on võimalik 
muuta mitmel eri viisil, tuues esile selles 

asetseva taime ilu. Vaasid on loodud 
selliselt, et neid saaks nii teineteise sisse 

asetada kui ka üksikult eksponeerida. 
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„Igavene ringlus”

Tallinna lillefestivali näitus „Aja lugu aias” 

Ribatehnika, oksiid, puupõletatud kõrgkuumussavi 

Kõrgus 60 cm

Juhendaja Karin kalman

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2018
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„Tuks-tuks-tuks”

Juhendajad Ingrid Allik ja Kersti Laanmaa

Madalkuumussavi, terra sigillata

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2018
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„Kätepesunõu”

Glasuuritud kõrgkuumussavi

Juhendaja Ingrid Allik

Fotograaf Annika-Arianne Jõks 

2018
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„Südame saladus”
Glasuuritud madalkuumussavi

Juhendajad Ingrid Allik ja Kersti Laanmaa

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2018
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„Mina”

Näitus „Sisu”, happening

Toores savi, dorodango

Kõrgus 1 m 

Juhendajad Ingrid Allik ja Lauri Kilusk

Fotograaf Inga Maria Jakobson

2019
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“The urge to destroy is also a creative urge”

 — Mikhail Bakunin
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Happening

Näitusel „Sisu”

15.05.2019
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Komplekt „Solo”

Teejoomine on elamuse kunst, mis 
keskendub nii aroomidele kui ka 
maitsemeeltele. 

Selle ilu peitub nii teelehtede pigmendi 
imendumises vees kui ka sooja tassi 
kokkupuutes käega. Komplekt „Solo” on 
inspireeritud teejoomise kunstist ja isiklikust 
kokkupuutest sellega. 

„Solo” keskendub teejoomise poeetilisusele, 
võimaldades selle kasutajal teha isiklikku 
tseremooniat. Kann ja tass on loodud 
lahutamatu komplektina, milles mõlemad 
mängivad olulist rolli tee nautimisel. 
Samal ajal kui tee kannus tõmbab, saab 
asetada tassi soojenemiseks kannule. Tänu 
sellele ei muutu tee ümbervalamisel selle 
temperatuur. Kann on loodud selliselt, et 
seda oleks võimalik ühe käega valada, ilma 
et teelehed tassi voolaksid.

Valge portselan aitab aga esile tuua tee 
värvuse. 
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Komplekt „Solo”

Glasuuritud portselan 

Juhendajad Karin Kalman ja Ene Raud-Mägi

Fotograaf Annika-Arianne Jõks

2019
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Tänusõnad

Soovin tänada kõiki Eesti Kunstiakadeemia õpetajaid, kes 
jagasid oma tarkusi nende kolme aasta jooksul — nii sellest, 
kuidas oma loomingut teostada, kui ka sellest, kuidas 
kunstnikuna maailmas hakkama saada. 

Eriti suur tänu keraamika eriala õpetajatele ja meistritele. Ilma 
nende abita poleks ma nii kaugele jõudnud. Tänu neile saan ma 
uhkusega öelda, et olen keraamik.

Soovin tänada ka oma pere ja sõpru, kes tulid alati mulle appi. 
Eriti tahan tänada oma õde Annikat, kes suutis mu loomingu 
jäädvustada ning tuua fotodel välja nende ilu.

Eesti Kunstiakadeemias õpitust on saanud mu väärtuslik 
vundament ja asendamatu inspiratsiooniallikas. Jään alati sooja 
südamega neid kooliaastaid meenutama. 

Aitäh!
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