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PÜHENDAN OMA PORTFOOLIO ÕPPEJÕUDUDELE, KES ON ABIKS OLNUD MINU UNISTUSTE ELLU VIIMISEL. 
AITÄH TOETUSE NING ÕPETUSSÕNADE EEST!

“AEG LENDAB MÕNIKORD LINNULENNUGA, ROOMAB MÕNIKORD USSINA; KUID ERITI HEA ON INIMESEL SIIS, KUI TA ISEGI EI 
MÄRKA - KUI KIIRESTI, KUI VAIKSELT TA MÖÖDUB.”
             Ivan S. Turgenev

Millises vanuses hakkame oma saatust mõistma?
Lapsepõlv, kust algab isiksuse kujunemine, me ei muretse tuleviku pärast, tulevik on unistus. Me võtame 
elust muretult kõik, mida see annab, teeme intuitsiooni järgides valiku, kuulame iseennast! Mida vanemad 
me oleme, seda enam kahtleme. Ebakindlus on valede valikute, vigade juur ...
Meenutades oma lapsepõlve unistusi ja loomeõppest saadud rõõme, täiendasin enda elu värvidega, 
kohendasin oma rada. Ma ei tea kuhu elu veel oma lainetel mind viib. Soovin kogeda rõõmsalt tuhandeid 
miile  loome maailmas.
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Minu ideeks oli valmistada sandaaalid, mille disain oleks ajalooliselt seostatud japani kultuuriga. 
Sain inspiratsiooni jaapani hieroglüüfidest. jaapani ajaloolist filosoofiat edastab hieroglüüf Wa.

Wa (“Jaapan, jaapani”) hiinas, koreas ja jaapanis nimetati nii jaapanit kuni 8. sajandini. Wa tähendab 
“harmoonia, rahu, tasakaal”,  hiljem jaapanlased asendasid Wa Yamato-ga.

Jaapan omab maailmas eeldatava eluea osas juhtivat positsiooni. Selle saladus peitub tervislikus 
eluviisis ja tasakaalustatud toitumises. 

Projekti jäoks valisin looduslikud materjalid tuginides tervislikule eluviisile.

W
A

LIISTUGA JA LIISTUTA SANDAALI KONSTRUEERIMINE

Eesmärk: 
UURIDA SANDAALIDE AJALUGU, TÄNAPÄEVA TRENDE, TEHNILISI VÕIMALUSI.
SAADA JALATASITE (SANDAALIDE) DISAINIMISE JA TEOSTAMISE KOGEMUS.

Materjal: 
taimparknahk

Juhendaja: 
Marika Jylhä

Konsultant: 
Sirle Rohusaar

2018
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mängides kraklee tehnikaga arendasin välja enda naha  
kujundamise tehnika, mille mustrite ja pindade kujundamisel sain 
inspiratsiooni loodusest.

väljakujunenud tehnikat kasutan nii naha pinnatöötlemisel kui ka 
graafilises disainis.
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Nahatöötlemise tehnikad / nahapinna disain
ülevaade kaasaegsetest naha pinna disainimise 

põhjustest, meetoditest ja vahenditest

Materjal:  Taimparknahk

Juhendajad: 
Ivi Laas, Jaana Päeva

Konsultandid: 
Eve  Kaaret,  Josée Van Loon

2017-2020
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novelty kott on minu jaoks kunsti väärtusega objekt, mis on loodud ilma igasuguse 
praktilise eesmärgita. Novelty kott kannab endaga kaasas lugu. 

MInu koti lugu  on inspiratsioon  -  leia endale koht kus tunned ennast vabana, kus 
mõistad,  mis on kõige tähtsam sinu elus.  

 
Eesmärk: 

luua uudne või ebatavaline toode ja kontseptsioon mis on esteetiliselt unikaalne 
ning mida pole varem kunagi tehtud.  

Luua kotti, mis väliselt edastab ideet, inspireerib.
 

Saada ettekujutus unikaalesemetena loodavate aksessuaaride disainiprotsessist, 
teadmised aksessuaaride tähendusväljadest ja sõnumlikkusest, oskust 

konkreetsest inspiratsiooniallikast lähtuvalt jõuda uudsete kontseptuaalsete ning 
konstruktsiooniliste lahendusteni. 

Tehnoloogiline ettevalmistus ja teadmised võimaldamaks aksessuaaride disainimist 
unikaalesemena. 

Arendada nahakujundustehnikaid ning oskust konstrueerida koti lõikeid.

materjalid: 
kroomparknahk, taimparknahk

Juhendaja: 
Karin Kallas

Konsultandid: 
Sirle Rohusaar, Eve Kaaret

2019

Maksimalism minimalismis - Otsisin viisi, kuidas 
hüperdekoratiivses maitses esile tuua neutraalne zanr, 
mida iseloomustab olulisus.

Õppimisel olin kasutanud erinevates projektides saadud 
teadmisi, kogemusi. 
Ei ole tähtis mis aine raames ma teadmisi saanud olen, 
mind inspireerib protsess, katsetamine ning soov siduda  
omandatud teadmised ja kogemused uute projektidega.

proovisin kasutada tehnoloogiat, et muuta projekti 
teostamise lihtsamaks ja mugavamaks. Tänapäevases 
ettevõttes ei toodeta paljusid detaile enam käsitsi, 
töö teevad ära masinad. Uurisin Laserlõikuri, laser-
graveerimist ja lõikamis võimalusi.
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Mäe otsa ronides... Mida suurem 
on risk, seda teravam on elutunne,  
muutub teravaks oleviku tunne. 
Sa elad siin ja praegu. Mäetippu 
vallutades inimene võib tunda ennast 
nagu lind ja iga hetkega kaovad kõik 
tavalised mured kaugemale ... 
Elades ela!

“MAAILMA LÕPP”

MIDA SEE MINU JAOKS TÄHENDAB?

KUS LÕPPEB MAAILM?

seal kus päike tõuseb...

millal

laser-graveerimine
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jõulukaardi mustri kujundus

Eesmärk:
luua uudne kujund ja kontseptsioon mis on esteetiliselt unikaalne ning mida pole varem 

kunagi tehtud.  

inspiratsiooni sain mulgi kindamustrist. 

materjalid: 
pressnahk (bonded leather)

kuum trükk

Juhendaja:  
Lennart-Jaak Mänd (Ment)

Konsultant: Karin Kallas

2019
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tarbimine illusioon stsenaarium avasta loomulikud silmapiirid ava uksed päris 
reaalsus ikoonid kogu maaail nonstop kunstilised väljendused telesereaalid eten-
dada reaalsus elu kahes reaalususes igapäevane intaraktsioon simuleeritud kumb 
on pärit koopia originaal tähendused info sissepoole piirid sassis pea sassis in-
formatsiooni edestamine meelehahutuslik melodramaatilie kontrollimata info 
hüperreaalsus käitumise määruvad ära meedia paljususe mudel situatsioon kaas-
aegne mal toetatud mudelitele dna koodid arvutid algoritmid mudel maailm ig-
apäevane käitumine tarbimine stsenaarium välistan teise ipad vs android näilised 
võimalused valikud ette ära tehtud õiged valed valikud tootja öko õige moodne 
valik erinevus kasutusväärtus otsuse tegemine näiline meedias paljundatakse 
reaalsusega pole sided hüperreaalsus kaubandudskeskus täelik maail simulat-
sioon lõbustamispargid fiktsioon varjata reaalsuse puudumise imeilus muinasjutt 
reaalsus olemas kuid seda reaalsust enam ei ole moraalne eetiline väärtused eetika 
ammu ei ole reaalsust pole hüperreaalsus maatrits simulakrum  ühiskond etero-
geenne koht mis võimaldab teise ruumi fiktsioon instagram facebook mängida 
väljendused eterotoopia osa meie reaalsuses mäng tõlgendamine amorfne näitus 
omadusi mäng on võistlus tasakaalustav jõud harmoonia kasutamine illusioon 
stsenaarium avasta loomulikud silmapiirid ava uksed päris reaalsus ikoonid kogu 
maaailm nonstop kunstilised väljendused telesereaalid etendada reaalsus eu kahes 
reaalusus igapäevane intaraktsioon simuleeritud kumb on pärit koopia originaal 
tähendused info sissepoole piirid sassis informatsiooni edestamine meelehahu-
tuslik melodramaatilie kontrollimata info hüperreaalsus käitumise määruvad 
ära meedia paljususe mudel situatsioon kaasaegne mal toetatud mudelitele dna 
koodid arvutid algoritmid mudel maailm igapäevane käitumine tarbimine stse-
naarium välistan teise ipad vs android näilised võimalused valikud ette ära tehtud 
õiged valed valikud tootja öko õige valik erinevus kasutusväärtus otsuse tegemine 
näiline meedias paljundatakse reaalsusega pole sided hüperreaalsus kaubandud-
skeskus elu kui õnnemäng toetab identiteeti rituaalid kogemused kokkutulekut 
loovus ebatõsine eba produktiivne meelelahutus 
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“METAMORPHOSIS” 

Elame justkui kahes maailmas, üheks on meie 
igapäevane argielu, siin ja praegu ning teiseks 
on paralleelmaailm - sotsiaalmeedia. Kumb on 
tähtsam? Kumb on päris?

Oleme oma arengus sammu tagasi astunud. 
Meie igapäevased valikud on meie eest ära tehtud, me 
tarbime ette antud mudeli järgi ning me teeme oma 
otsuseid vaid näiliselt.
Inimkonna tarbimine põhineb meelelahutusel, me ei 
kompa enam piire...

pinterest
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Eesmärk:
tervikliku kontseptsiooni ja kottidest koosneva kollektsiooni loomine.

saada teadmised kollektsiooni koostamiseks, arendada töö esitlemise ja
esinemise oskust.

Materjalid: 
Taimparknahk

Juhendajad: 
Karin Kallas, Art Allmägi, Rein Erdel

Konsultandid: 
Sirle Rohusaar

Abilised: 
Meeli Vreimann, Mihkel Arold

2019
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„Miks ma metsas käin. Ma arvan, et korjamas nähtamatusse korvi mõtteid 
– see on võib-olla kõige ausam vastus... Kõige suurem luksus on minna 
metsa niimoodi, et sul ei ole ühtegi praktilist eesmärki.

Ma olen mõelnud, et piiri metsaskäijate põlvkonna ja uuema põlvkonna 
vahele saab tõmmata mööda seda, kuidas inimesed taluvad putukaid. Kogu 
see sääsetõrjekeemia on ju suhteliselt hiline nähtus...” 

Valdur Mikita

Prantsuseköide

Eesmärk:
saada praktilised alusteadmised kaasaegse eksklusiivköite 

loomise põhimõtetest.
teostada tüpograafilise raamatu sisupoognate analüüs. 

siduda erinevaid materjale ja tehnoloogiaid. luua kunstiline 
köide kooskõlas selle raamatu sisuga.

matrejalid: 
taimparknahk, paber

segatehnikas teostatud ja lamineeritud raamatu kaas

Juhendajad: 
Lennart Mänd, Feliks  Sarv

Konsultant: 
Eve Kaaret

2019
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Tellijale suunatud tarbeköite (külalisraamat) kavandamine ja teostamine. 

eesmärk:
Kavandada ja teostada tarbeköide ehk külalisraamat eesti kunstiakadeemia
galeriile. 
Leida lähteülesandega sobiv tehnoloogia ja disainilahendus.
Arendada oskusi leidmaks loomingulisi lahendusi lähtuvalt teemast. 
saada oskused terminoloogiliselt täpse seletuskirja ja omahinna 
kalkulatsiooni koostamiseks.

Materjal:
Taimparknahk

Juhendajad: 
Marta Moorats, Lennart-Jaak Mänd (Ment)

Konsultant: 
Eve Kaaret

2018

inspiratsiooni  sain eka uusest hoonest, täpsemalt uuest eka  
galeriist, mis avati aastal 2018.

minu valmistatud külalsiraamatus sidusin kokku uut ja vana 
kunsti. tehtud köide on minimalistliku stiilis ja raamtu selg on 

põimitud gobelääni tehnikas.
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27Foto: Karin  Kallas



28 Foto: Karin  Kallas
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“Kaua sa kannatad kurbade naeru”       

...” Põll võta eest ja põgene kodust,
kuusikutukas näed kaheksat hobust.
Võta see seitsmes, kes heledalt hirnub,
mine ta juurde ja talitse hirmu....”

Sõrmkinnaste lõigete konstrueerimine ja kindapaari disainimine 
ning valmistamine

eesmärk:
Saada ettekujutus nahast sõrmkinda valmistamise tehnoloogiast.

Sõrmkinnaste lõigete konstrueerimisest.
Kahe kindapaari disainimine ning valmistamine.

Saada teadmisi erinevatest kinda konstruktsioonidest, mis nahad 
sobivad kinnaste valmistamise jaoks, uurida nende erinevusi ja 

omadusi. Kasutada nahajääke.

materjalid:
 lambanahk ja kitsenahk

käsipisteline

Juhendaja: 
Juta Mölder 

Konsultant: 
Sirle Rohusaar

2018

Hando Runnel / Vello Toomemets
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32 Foto: Marina Suvoroff
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 aple_at_the_tab

märksõnad - pehme, voolav, talv, külm, loodus, motiiv, hobune, 
lakk
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Projekti raames valminud 2 
kindapaari mida ühendab üks valitud 
teema, kuid eristab disainilahendus

märksõnad - narmad, 
hobune, tugev, raud, sepp

“Igaüks on oma õnne sepp ja 
saatuse valaja”
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Peakate kui skulptuur 
 (Sculptural Headwear – Couture Millinery)

eesmärk:
Õppida peakatete vormimist ja drapeerimitst, peakatete valmistamise 

meetodid traditsioonilistest materjalidest.

Juhendaja:
Eia Milica Radosavljevic

2019

peakattel on eriline omadus esitleda oma kandjat. Kübar on alati 
oma kandja staatust demonstreerinud – mida uhkem peakate, 
seda tähtsam ja jõukam inimene. Tänapäeval on kübarad sootuks 
unustatud. Sinivereliste üritustel on tänini muidugi kübar 
vältimatu. Nende kübarate kaunistamisel pole fantaasial mingeid 
piire. Lihtne naine aga tõmbab külma ilmaga kapuutsi silmini ning 
arvab, et on niisamagi kaunis. 

Kasutasin ainulaadset võimalust õppida ununenud kübarakunsti, 
eesmärgiga pikendada selle elu. Minu jaoks pole tähtsad 
vahelduvad trendid. Suhtun aksessuaari kui skulptuuri, millel 
on rääkida oma lugu. Minule on tähtis mitte mood, vaid see kuidas 
väiksed asjad mõjutvad meie elu, mida nad kaasa toovad. 
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Peakatete talvine kollektsioon 
koosneb kahest mütsist, kübarast ja salllist

eesmärk: 
SAADA TEADMISED PEAKATETE LÕIGETE KONSTRUEERIMISEST JA 
TEOSTAMISEST.

Peakatete materjalideks valisin PU-kattega, ilmastikukindla 
polüesterkanga, sest leian, et karusnaha tootmine on nii eetiliste 
kui keskkondlike probleemide tõttu keelustatud paljudes Euroopa 
riikides (näiteks Suurbritannia, Austria, Holland jne) ning ka Eesti 
avalik arvamus ei toeta siinsete karusloomafarmide tegevuse 
jätkumist.

Materjal: 
vatiin ja PU-kattega, ilmastikukindel polüesterkangas. Vooder - 
puuvillane kangas

Juhendaja:  
Jaana Päeva

Konsultant:  
Sirle Rohusaar

2019
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protsessis õppisin kuidas materjali valikust sõltub 
konstrueerimine. Planeerides protsessi tuleb iga samm 
ennem läbimõelda, iga valmistamise etapp mõjub kogu 
toote lõpliku tulemuse peale.  

Jalatsilõigete konstrueerimine ja ühe paari jalatsite disainimine 
ning valmistamine.

eesmärk:
ettekujutus liistule valmistatud liimkonstruktsiooniga jalatsi 
tehnoloogia. ülevaade jalatsi lõigete konstrueerimisest. 
vajalikud teoreetilised teadmised ja praktilised oskused ühe toote 
valmistamise tsükli (kavandamisest valmis objektini) läbimiseks 
ja dokumenteerimiseks.
Sobiva materjali valimine, katsetamine.
masinate kasutamise kogemus.

juhendajad: 
Kärt Põldmann, Lennart-Jaak Mänd (Ment)

Konsultant: 
Sirle Rohusaar

2019
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Teos sai nimetuse 
“Minul on valge vari
Mis värvi sinu vari on?”

Gobelään-põime tehnikas piltvaip

eesmärk:
saada teadmisi gobeläänpõime tehnika 

töövahenditest ja -võtetest ning 
kasutatavatest materjalidest. 

lõime ülesseadmist vaibaraamile; 
koloriidi, materjali ja gobeläänpõime 

kasutamist visuaalse idee ja selle 
tähenduse väljendamiseks.

Kavandi koostamine kasutades 
erinevaid meetodeid ja värvi.

ülevaade gobelääni kui piltvaiba ja 
Eesti tekstiilikunsti ajaloost.

Juhendajad: 
Maasike Maasik, Tiina Puhkan

2019
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Klassikalise paberi marmoreerimistehnika EBRU
erinevate marmoreerimistehnikate ja mustrite õppimine, 
marmoreeritud paberite valmistamine.

Juhendaja:  
Nurhayat Polat

Konsultant: 
Eve Kaaret

2018jaapani sõna “hanami” tähendab sõna-sõnalt 
“vaata lilli”. Hanami aitab lõõgastuda ja 

saada meeldivaid emotsioone, kuid jaapanlaste 
jaoks peitub selle sündmuse taga terve 

filosoofia.

Lugemine, maalimine, uute teadmiste saamine, 
õppimine, suhtlemine - see on

minu jaoks hanami!
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AJALOOLISE ÕLIMAALI KOPEERIMINE

EESMÄRK:
Muuseumis eksponeeritud originaalteose järgi koopia maalimine, 

kasutades eeskujule lähedast maalitehnikat. 
Kopeeritava teose autori käekirjast ning maalitehnikast tervikliku 

ettekujutuse omandamine.

Koopia Maalilt  
Sergei Arsenjevits Vinogradov

“Vaade Moskva Kremlile” 1918
Lõuend, õli 66x80,5cm

Eesti Kunsti Muuseum, Kadriorg

Juhendaja: 
Malle-Reet Heidelberg

2019
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EESMÄRK:
Süvendada ja kinnistada teadmisi ja oskusi kujutada inimest ja 
elavat modelli,  kujutada objekte, ruumi ja inimest.
Arendada kompositsioonitaju, iseseisvaid õpioskusi.
Katsetada erinevaid töövõtteid, vahendeid ja arendada tehnilisi 
oskusi.
Süvendada algatusvõimet teemade ja probleemide püstitamisel 
ja nende looval lahendamisel.
Süvendada kriitilise enesereflektsiooni võimet.

Juhendajad: 
Ülle Marks, Feliks Sarv

2017-2019
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Paberivalmistamise praktiline õppe

Iseseisev töö: 
Paber kui skulptuur

SAAVUTATUD OSKUSED JA TEADMISED: 
Õppisin tundma käsitsi valmistatud paberi omadusi, paberi 
valmistamise tehnoloogiaid, protsessi, tööriistu ning seadmeid.

Juhendajad: 
Nestor Ljutjuk, Lennart-Jaak Mänd (Ment)

2019
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B nagu Bee, Beatrice, black

Beatrice AW2019 “B” kollektsiooni kandvaks motiiviks on mesilased – disaineri 
murekohaks on mesilaste hävimine, mis pole pelgalt abstraktne tulevik, vaid 

juba tänane reaalsus. Kollektsiooni teiseks läbivaks teemaks on aga katk, mida 
Beatrice tõlgendab kui tänapäeva ühiskonnas möllavat isekuse epideemiat. Kahe 
tumeda teema ühendamise tulemusel jõudiski moerahva ette süngetes toonides 
kollektsioon, milles mänglesid ekspressiivsed mustrid ja külluslik stilistika, 

tasakaalustavaid noote pakkusid aga põnevasse vormi valatud triibud ja 
ruudud.
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iseseisev projekt
 
disainitud ja valmistatud ehted “B” kollektsiooni 
juurde. osa ehete kollektsioonist oli tehtud naha 
jääkidest, kasuks oli fooliumtrüki workshop 
Overprint saadud kogemus (juhendaja Lennart-
Jaak Mänd (Ment)). nahka kaunistamiseks kasutasin 
fooliumi.

2019
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postimees arter • 3. August 201928 KehaKate

PEAAEGU PALJAS
EHK VIIS VÕIMALUST END VÄLJA 
MINNES MITTE RIIDESSE PANNA
VÄHEM RIIDEID, VÄHEM MURET? EKSID, PALJASTAV STILISTIKA ON NAGU TANTS 
NOATERAL. KUIDAS KANDA VAID PAARI PISUKEST KEHAKATET NII, ET TULEMUS 
LABASEKS EI MUUTU? SIIN VIIS KUUMA VALIKUT, MIS KANDJAT ALT EI VEA.

LÄBIPAISTEV RÜÜ
Kui kõige ilusamad suveöö unenäod muu-
tuksid moeks, saaksid need õhkkergete lä-
bipaistvate kleitide kuju. Läbipaistvus on 
praegu moe märksõna number üks! Maa-
giline, õhuline, fantaasiat tiivustav ja eba-
maiselt õrn. Kuidas kanda neid asju nii, 
et maagia magedana ei mõjuks? Võti po-
le kehas ega stilistikas, vaid inimese hoia-
kus. Kui oled üks neist õnnelikest, kes võ-
tab oma keha ja elu loomuliku, muretu ker-
gusega, siis on su liigutustes ja olekus just 
see õige sagedus kandmaks välja mida ta-
hes. Läbipaistvus ei sega sind ega teisi. Aga 
niipea, kui tunned end eputisena, selleks 
ka saad. Ja kui kannad midagi julget, kuid 
kuraasi napib ja püüad end igal hetkel var-
jata – seegi on hale vaatepilt. Igaühele nii 
lennukad moefantaasiad, nagu talle jõuko-
hased on! «Läbipaistvaid asju on tegelikult 
imelihtne kanda,» julgustab tuhandeid tua-
lette loonud Aldo Järvsoo. Tema õhkkerget 
pruutkleidinäitust näeb veel nädala jagu 
Haapsalus Evald Okase muuseumis. «Kui 
sa tunned end liiga paljana, saab alati alla 
panna ihutooni siidist aluskleidi ja kleit ei 
kaota grammigi kergust.»

Läbipaistvus on tähtis märksõna maa-
ilmamoes. Samal lainel loovad mitmed vär-
vikad meistrid: tundelise ja hulljulge käe-
kirjaga Beatrice, ERKI moešõul säravalt 
sähvatanud Kertu Kivisik ja ka üks Ees-
ti edukamaid moetalente maailma areenil 
Roberta Einer.

TUUB
Ideaalne suvine kaaslane reisimiseks või 
niisama elu nautimiseks. Maailma nuti-
kaim multirõivas, mis saab hakkama nii 
kleidi, pluusi kui ka seelikuna. Kallistab 
küll kandja keha ja rõhutab figuuri, kuid 
teeb seda ebatavaliselt aupaklikult. «Tuub 
ei kirjuta ette, kui uhked või miniatuursed 
kurvid olema peavad, vaid austab igas suu-
ruses naisi,» ütleb üks Tuubi kahest loojast 
Tiiu Roosma.

«Kogu naiselik ekstra kaob elegantselt 
kroogetesse ära, eriti muretu on mustrilis-
te tuubidega,» lisab teine Tuubi hing Kad-
ri Vahe.

Äsja uhke moepeoga viiendat sünnipäe-
va tähistanud tuub ei ahista ega kirjuta et-
te, kuidas teda kandma peaks. Venib sinu 
järgi, hingab, ei kortsu ega kapriisitse... Nii 
et kui kavatsed vaid üheainsa rõiva selga 
ajada ning peaaegu paljana peole minna, 
on tuub ideaalne kambajõmm.

TRIKOO
Üks imekaunis moelemmik, mis moekam-
mitsatest välja murdnud. Jah, sellest suvest 
alates ei pea trikoodega üksnes randa jää-
ma, vaid seda ilu saab südamerahus kanda 
ka pidudel, linnatänavatel, kuhu vaid jalad 
kannavad. Võti on taas enese kuraasis – kui 
julgust ülevoolavas mõõdus, võib ka üksnes 
trikooga piirduda, kuid arvesta, et see on 
päris figuurikriitiline valik. Trikood saab 
imelihtsalt sobitada igat masti seelikute või 

pükstega, visata sellele peale efektse jaki-
kese või tagi. Trikoo, kontsad ja üleelusuu-
ruses ehted on estraadihõnguline stilisti-
ka, mis sel suvel kindla peale laineid lööb.

OLEMATUD PÜKSID
Kui oled suur sõber oma jalgade ja tagapoo-
lega või vähemasti iseenda loodusliku kapi-
taliga rahu teinud, on see midagi sulle. Esi-
teks on maailma moelavadel täie pauguga 
tagasi superlühikesed püksid. Just sellised, 
mida nähes langevad minestusse nii vana-
ema kui ka armukade mees. Kuid teine, pea 
sama seksikas valik on üliliibuvad retuu-
sid, mis kehakuju täielikult välja voolivad. 
Mõlemaid kandes oleks justkui riides, aga 
ega väga ei ole ka...

NAHAVÄRVI ASJAD
See on moe hookuspookus, mis mõjub alati. 
Eemalt näid alasti, lähedalt vaadates võid 
kanda kasvõi kõige katvamat siidist õh-
tukleiti. Kuid pea meeles, et klassikaline  
nude praegu moetoonide hulgas ilma ei tee. 
Ja olgem ausad, see mõjuks suveharjal ka 
liialt keldrikahvatuna! Selle on välja vahe-
tanud veidi päikesest suudeldud tan ja klas-
sikaline beež. Nahatoonis asju saab võrra-
tult kombineerida kõigi ülejäänud nelja val-
latu valikuga. Suvi saab täpselt nii põnev, 
pilkupüüdev ja põrutav, kui vallatuid rõi-
vaid sa kanda julged.

Vaata suurt galeriid postimees.ee

TeksT Kristina Herodes
foTod adam Goodison, elvi 
velpler, erlend Štaub, scanpix

Vivienne 
Westwoodi 
olematud püksid 
neile, kes oma 
jalgadega hästi 
läbi saavad.

Roberta 
Eineri tuliuues 
kollektsioonis 
lööb laineid 
läbipaistev 
küberpits.

Päikesesuudeldud 
nahatoon ja 
läbipaistev 
pits. Virtuoza 
by Liisi Tui.

Madli Vilsar 
laseb oma 
diivaliku 
sarmi valla 
Marc&André 
trikoos.

Sensuaalne 
läbipaistvus – 
rõivad Beatrice, 
aksessuaarid 
Dina Aller.

Seksikas 
tuub on 
efektne, kuid 
väga figuuri
sõbralik. 
Tuubifänn 
Heli Rägapart
Trilljärv.
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Kott väiketootmiseks. Sihtotstarbelise koti valmistamine.

eesmärk:
Kontseptsiooni ja prototüübi väljatöötamine, protsessi

kirjeldamine ja visualiseerimine käepäraste / olemasolevate 
materjalide, tehnoloogiate ja pildimaterjali abil

Disaini lähtekohad:
Eestis disainitud, Eestis toodetud

Toode paistab silma tavapärasest eristuva lahenduse, disaini, 
olemusega 

Läbimõeldud, lihtne teostada
Ajastu suundumustele vastav

Praktiline ja esinduslik
Turustamiseks Eesti disainipoodides

Materjal: 
nahk vm alternatiiv, mis sobib ideega

Toote ostab inimene, kes on mõistnud, et igasugust pahna ei maksa 
kokku osta. Ta oskab hinnata ilusat ja nutikat disaini, aga ka selle 

igapäevast kasutajamugavust.
Toodet eelistab teadlik tarbija, kes kaalub enne millegi ostmist 

peale hinna ka toote päritolu, koostekvaliteeti, materjali, eluiga 
ja lisaväärtust, mida see talle igapäevaselt pakub.

Töö teostajaks ja tootjaks on mõni koostööpartner. 

Lõpptulemus: 
Disainer/idee autor esitab oma nägemuse vajaliku pildimaterjali,

jooniste, skeemide, lõigete, materjalinäidiste jms. informatsiooni 
kujul , pidades silmas, et tema ise ja/või eeldatav tootja on 

võimeline selle alusel adekvaatselt edasi töötama ehk siis koti 
teostama.

Juhendaja: 
Marve Riisalu

Konsultant: 
Sirle Rohusaar

2020

Minu inspiratsioon inimestest kes töötavad vabakutselisena. Uurides 
nende eesmärki sain teada, et nad ise valivad kus kohas teha tööd, 
sellest tekkib vajadus hästi palju asju kaasas kandma.

Kollektsiooni põhimõte:
Komplektis on 3 kotti mida saab omavahel kombineerida vastavalt 
vajadusele. 
 Kandekott, kuhu mahuvad kõik kotid
 Keskmine  - arvutikott
 Väike “tarvikute” kott
Koti kasutaja saab organiseerida koti sisu. 

Kõik kotid on eraldi ja koos kantavad. Neid saab ka riputada suure 
koti väljast või seestpoolt. Väiksemad kotid võib üksteise kõrvale 
riputada.
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Esitlen portfooliot ja Kunstiakadeemias saadud teadmistest ja 
kogemustest räägin viideos, mis on saadaval youtube’is 
https://www.youtube.com/watch?v=N019A2Wnol0
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09.2018 - ...

09.2016 - 09.2018

04.2010 - 07.2017

03.2004 - 03.2010

02.2005 - 10.2005

09.2004 - 02.2005

01.2003 - 04.2004

10.1999-11.2001

IT KOOL OÜ
Iinformaatika ja arvutigraafika õpetaja

BJS Supplies OÜ, Plumdor OÜ
tegevjuht / disainer /asutaja

Vladparal OÜ
arvutigraafik, web disain ja reklaammaterjalide 
kujundamine, IT administraator

Akriform AS
Programmeerija, UI development

Rover Arvutisalong OÜ
müüja-konsultant

Ferdida AS
Reprograafia tööd, joonestaja

Eesti-Vene ettevõtjate koda
sekretar-referent

OMIS OÜ
juhiabi, Õppetöö koordinaator
arvutigraafika õpetaja
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2017 - 2020

2002 - 2006

2000 - ...

1998 - 1999

IATI Arvutikolledz (Kõrgharidus)
Programmeerimistehnika • Bakalaureusekraad

Majanduse ja Juhtimise Instituut (Kõrgharidus)
Infosüüsteemid majanduses (Lõpetamata) • 
Bakalaureusekraad

Tallinna Majaka Tehnikakool (Kutseharidus) 
Kaubandus

Eesti Kunstiakadeemia (Kõrgharidus)
Disainiteaduskond • Nahakunsti, aksessuaari- ja 
köitedisaini • Bakalaureusekraad
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2016 

2010

2016

2015

2018

2019

2019

2019

2019

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Arvutigraafika (adobe photoshop, illustraator, 
indesign), KODULEHEKÜLG MACROMEDIA FLASH MX ABIL

Tallinna Ettevõtlusameti koolitus
Turundus ja reklaam Facebookis

Hello, Blogger Eesti
Instagrami ja YouTube´i teemaline seminar

Ebru workshop

Workshop Design & Research: Textures and 
Cultures

Fooliumtrüki workshop Overprint

Paberivalmistamise õpituba

Traditsiooniline ja kaasaegne 
plokikuldamine

Ecole Lesage Paris
embroidery art
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Spetsialist

13.03.2020

09.2016 - 03. 2017

03.08.2019

2011

07.02.2012

02.11.2014

03.2019

01.2020-08.2020

Edasijõudnud

Kesktase

Algaja

27.02 - 21.03.2020

06.2020

10.2013

25.09 - 17.10.2020

07.2016-10.2016

2017 

2010

2010

GRUPINÄITUS.
“VORMITUVASTUS”
(ARS Kunstilinnak, Tallinn)

Plum’dor näitus-müük 
Stockmann, Tallinn
(Esimene eesti disaini pop-up pood stockmann 
kaubamajas)

B by Beatrice 
tallinn fashon week
Koostööprojekt, ehtekollektsiooni loomine

ERKI Moeshow korraldus
graafilise disaini tiimi liige

postimees 
PEAAEGU PALJAS
EHK VIIS VÕIMALUST END VÄLJA
MINNES MITTE RIIDESSE PANNA
TEKST KRISTINA HERODES

Rus.Postimees.ee
«ТАК В БИСЕРЕ СТЕКЛО, ПОДОБЯСЬ ЖЕМЧУГУ...»
НИНА РАЧИНСКАЯ

Buduaar.ee
«ТАЛЛИННСКИЙ ДИЗАЙНЕР УКРАШЕНИЙ...»

krasotka.ee
«ПОРТАЛ «КРАСОТКА» ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ У СТУДИИ...»

autocad

MAYA

Rhino

Adobe After Effects

adobe premiere pro

Mess ilusõnum
tallinn

klaas-ekspo helmed-2010
Moskva 

firemountain gems jewelry making contests
seed beads finalist
USA

CorelDraw

Gimp

html, css

WordPress

GRUPINÄITUS.
“Nahk on ehe?”
(Galerii Noorus, Tartu)

TASE ‘20, Eesti Kunstiakadeemia lõputööde näitus. 
“metamorphosis”
(artun.ee)

JUKOCUTE A/W 2013/2014 - JULIA KOROVINA - Silver 
Needle Award nomination
tallinn fashion week
ehted kollektsiooni juurde

Rahvusvaheline köitekunstinäitus Scripta manent 
VI koostöös Eesti Kirjanduse Teabekeskusega
„Forestonia / Estwald / Mine metsa!”
(Eesti Kunstiakadeemia Galerii, Tallinn)

KUMU
Poeesija ja spliin näitus
temaatilised ehted muuseumi poodi
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Vene

Eesti

inglise

edasijõudnud

kesktase

emakeel

Adobe photoshop

Adobe illustraator

Adobe indesign

Adobe lightroom

Adobe animate
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