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Olen kogunud nende kaante vahele kilde enda ümbert ja enda seest: valitud 

päevikukatked, mälestused, tundevälgatused, tsitaadid, objektid ja tööprotsessi 

jäädvustused. Nende kübemete läbi räägin loo, kuidas ja milliseks on kujunenud 

minu teekond loojana. 

Laialipaisatud infokatked on kui painajatest tulvil lagunev maja. Elanikest on 

maha jäänud nende esemed: loetud ja lugemata kirjad, katkine kastekann, kap-

saks loetud raamat veeruse laual, kapipõhja kukkunud kittel. Need vedelevad 

pillutatult erinevates tubades. Räägivad neid kasutanud inimestest. 

 Me kõik koosneme kultuurilistest fragmentidest. Meie kujunemist mõju-

tavad keskkond, milles kasvame, inimesed ja asjad meie ümber jms. 
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Viimasel ajal olen palju mõelnud oma esivanemate peale. 

Minu vanaema rääkis kunagi, et: ,,Me elame seni, kuni on inimesi, kes

meid mäletavad.” Ühel päeval, kui inimest enam pole, ega lähikondlasi, kes

mäletaks, saavad temast lugusid jutustada ainult järgi jäänud esemed.

Esiemade juhtimisel kompan teed argimaastikelt sügavamatesse hingesop-

pidesse. Esemed, mida valmistan, on tõlgendused reaalsetest ja kujutelda-

vatest mälestustest. Visioonid võimalikest minevikest ja tulevikest. Faktitäpsus 

ja autentsus on varjutatud väändunud reaalsuse viirastuslike piltidega. Need 

kummituslikud unenäod otsivad mu mõttepaleest väljapääsu. Leiavad endale 

liha ja luu. Annan mõtetele ja mälestustel käegakatsutava kuju, kasutades 

teiste inimeste poolt kõrvale heidetud esemeid ja materjale. Uurin lugusid, mida 

leidesemed endas peidavad, loon neile alternatiivseid narratiive ja liidan oma 

maailmapildiga.
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Milline oleks maailm, kui hüljatutele hääle anname?
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ULMAD JA VIIRASTUSED





,,Sule silmad!”Vaid sulnis sosin minevikust. 

Sa pöörad pead, pilk püüdmas hääle omanikku. Tühjus. Vaid sina ja tühjus. 
Su kõrvu kostub kalk naer.  

Võpatades pöörad end ringi. 

Hirmunult jõllitad jalgraja kõrval asuvat põõsastikku. 
Kiirendad sammu.

Tuul keerutab puudelt viimased lehed. 

Vaid viivuks märkab su silm udulooris varjuvat siluetti. 

Pilve tagant ilmub laisalt kumav kuu. 
Ühtäkki tundub õhk ööle võõras.

Tuuleiil lennutab peast su kaabu,

viimasel minutil napsavad luised sõrmed servast. 
Nümfina viirastun su ette, selleks et taas uttu hajuda.

Nii vaikselt. Nii tasa...Kui tuulehoog, hiilin sust mööda.

Mängleva kergusega riivavad mu huuled su nahka. 
Mind püüda sul ei õnnestu!Mind pole seal.Pole iial olnudki.

Õõvastav, kuid mesimagus hääl kandub tuule soises embuses üle öise nõmme

Tardud. Süda üha kiiremini löömas ahmid õhku.

Tundub, justkui sulguksid jäised küünised su südame ümber aina koomale.

Hirm.Nahka kattev külm higi pärlendab otsaesiel. 

Viimased hingetõmbed ja kramplikult haaravad su sõrmed särginööpe avama. 

Kui vaid saaks hingata...Millest selline pilk? Oled Üllatunud? Asjata...

On aeg! Ma lubasin ju tulla, mäletad? Särginööpide avamine, sind enam ei päästa. Su hing kuulub mulle! Sel korral igaveseks...

Kergendusohe põgeneb märkamatult su huulilt, kui avad silmad ning leiad end ikka oma voodilt. 

See oli vaid uni...  
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See peaks kulutama vähemalt tunni

...
Hõljun

rahu embuses

Niipea kui mälestused

hakkavad minuga muusikas õõtsuma…

…

Nõjatun tagasi seina vastu

sõlmin sõrmed kardinate vahele

Võib-olla olen ka sellest elust väsinud…

Kauaks veel?

Pöördun ringi

ja avan silmad

Ehavalgus on kustumas

Mu peeker on tühi 

Teist korda tänases

tõmbun kardinate varjust tagasi

Kimp murtud lubadusi…

Arvasin, et oskan inimesi paremini lugeda

Nii palju kui ma ka püüan

Nii palju kui ma...

Kuidas ma saan?

Langen aina tagasi

Vesi, milles kahlan

muutub vaid sügavamaks

Ma soovin…

Viimaks vabastan kardinad oma haardest

Kukun voodile 

Ma väärin paremat

Tahan lahkuda ja mitte kunagi tulla tagasi
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On meel tasanekui silman tooli teispool tuba
Koputan pooleldi tühja pudelit 

vastu teele jäävat mööblitkui sinna suundun
…

Viimaks, kui olen ette võtnud tee õue
“Ma hoiatasin sind!”Süda tuikleb

Löön jalaga tolmu ülesKõnnin majja tagasi
Panen ukse enda järel kinni ja jõllitan äsja minu varjupai-

gaks saanud kolossi
Ma ei püüdle enam

On veel piisavalt aega kõigiga tutvumiseks…
Kui öösel silmad sulen sunnin end kainenema…Vaatan korvi määrdunud servaHingan sügavalt sisse, avan ukse
Jään seisma kuis pilk lukustub riidekirstul

Ühtäkki pole enam õhku Viimaks tõstan pilguHirm silmis astun sammu riidekirstu pooleTüdruk, keda praegu vaatan 
pole enam tüdruk, kellega kohtusin ees hoovis

Näitsik näksab hammastega oma alahuult
Miks on ta siin?? 
“Mind kutsuti!”Justkui ma poleks seda vabandust varem kuulnud...

Püüan meievahelisi pingeid maandada

Teades väga hästi, et peaksin temast eemale hoidma
16

“See on ju kahjutu!” ta fuuriana kriiskab “Me lõpetame...” oigan, kuid mu vaevukuuldav sosin vaibub
Surun ta tagasi kirstu

Mu käsi langeb

Toetun patjadele tagasilibistades peekri aeglaselt näppude vahelt
Mõnikord ma unustan, kui habras mu nahk on

Ma vannun
Teen selle paremaks

Veeretan mulda peopesade vahelSurun huuled klaasi servaleKuid muudan meelt
Põlvili libistan sõrmed voodi alla tõmban välja tillukese karbikarbi, mida hindanniipea kui kaane avan, jätab mu süda löögi vahele

tõmban käe eemalepööran ümber
Haaran käest, mis mu näole osutab. Sosistan vaikselt, et teda rahustada.Kahman väikese karbi järele, mille voodile jätsin.

ootan vaikselt

tugevdan haaret karbi ümber
pigistan silmad kinni, valu irve huulilkui ma talle silma vaatan, pannes ta närveerimata kallutab näo minu poole, silmad suured, kuis laguneb
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KÕDUVIK



Kõduvik on hetk elavate ja surnute vahel, kus on võimalik manada esile olevikku, 
minevikku ja tulevikku. 

Kõduviku kirjeldamisel toetun Ene Vainiku raamatule ,,Eesti tunded” (Vainik 2016).

KÕDUVIK=KÕDU+IGAVIK

,,Igatsus on lahusoleku tunne, ühteaegu magus ja valus. Ma-

gus, sest sisaldab kujutlust kokkusaamisest ja sulandumisest, 

ning valus, kuniks leppima peab vaid ettekujutusega ning otse 

käeulatuses pole midagi võrdväärset.”  (Vainik 2016:  31)

,, Nii mõneski mõttes võib öelda, et igatsus on igaviku tunne. 

Igatahes leiab tema portreest jooni, mis rõhutavad kest-

vust ning pikaajalisust.” (Vainik 2016: 40)

 Kui igatsus on lootusetu, mõõtmatu ja ääretu igavik, siis Kõduviku 
saab, kui lisada sellele võrrandile lagunemise protsess. Kõik, milleks meie, kui 
osa orgaanikast, ühel hetkel muutume.

 Selle võrrandi tulemusel tekkinud keskkond loob võimalusi õitsenguks, 

kuid võib pikemas perspektiivis olla ka kunagise optimistliku iha varemed. See 

on nagu liigselt väetatud taim - kosutus võib muutuda mürgiks, kui liiga palju 

pruukida. 

 Järgnevatel lehekülgedel lahtirulluvat maailma saadab Kõduviku taak. 

Kogu selle surma ja hääbumise juures on aga oluline meeles pidada, et igat-

suses peitub imetilluke kübe lootust. See lootus on unistus kokkusaamisest 

ja sulandumisest (Vainik 2016:31).  See lootus ajendab minu loodud karakterit, 

keda kutsun hellitavalt Pruudiks või Mõrsjaks, selles maailma vastu pidama. 

Vaevakasena on ta ajanud oma juured sügavale, kuid päevad mööduvad 

ühtlases  vines.   
Kõduvikuga on lood küllaltki sarnased. Üksildus iseloomustab kõiki sinna kinni 

jäänud asukaid. Lohutust saavad neile pakkuda vaid ettekujutlused. 

On ütlematagi selge, et sellise loodusjõuga võrreldes 

on inimene väeti ja tal ei jää üle muud, kui alluda...” (Vainik 

2016:  40)

Näen su jälgi inimtühjal nõmmel. 

Sinna sa kadusid.

Mõnel ööl tajun sind. 

Võiksin vanduda, et pimeduses näen su kummituslikku siluetti uttu hajumas.

Sinu hinge kutsuv kuma. 

Nii astun sügistormi.

Tuul rebib mu juukseid. Kleidiäär takerdub kibuvitsa. 

Siis ilmud mu ette, kui igavikku ununenud igatsus. Tuhmunud mälestus, mis virvatulena 

mind sohu, oma küünalt süütama meelitab. 

Vihmamärjad juuksed kleepuvad mu palgeile.

Sinu mantlihõlmad sügistuulte meelevallas laperdamas...
 

27. november 2021        
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KATEDRAAL





 Ümberringi sajab tuhka. Maapind Katedraali ümber nõrgub purpurist. Telliskividega sillutatud tee on näinud paremaid aegu - 

Kõduvik on võtnud võimust.

 Väljastpoolt tundub Katedraal nagu kõik klassikalised kummituslossid - teravate tippudega tornid, lugematu arv vintskappe, 

eemaletõukav ja kurjakuulutav lagunev eksterjöör. Oma pehkinud ja nõgise fassaadiga kõrgub ta äärmuste vahel pendeldava maas-

tiku kohal. Igatsuste häärber on rusuv ja lämmatab niigi vaevatud loodust enda ümber. Nõgine välisilme immitseb kurbusest, mida 

seinad enam endas hoida ei jaksa. Kurbus keeb üle ääre, ähvardades katta silmapiirigi. 

Katedraali makett 202019x52x23cm

 Katedraalis ei ole aega. On vaid mälestused, mis segunevad ulmadega. 

Lugematud toad ja korrused, mis on pidevas muutuses. Minu jaoks lisandub 

iga uue projektiga uus tuba. Ruumide piirid ega välimus ei ole fikseeritud, need 

kasvavad ja muunduvad koos esemete valmistamise protsessi ja kogemustega.

 Selle töö raamistikus on Katedraal tegevuspaik, mis on valminud ob-

jektide müütiliseks koduks. Katedraali makett oli üks esimesi objekte, mille kallal 

magistriõppe raames töötasin. Selle aluseks oli, piinliku täpsusega, tuletikkudest 

meisterdatud Vene kiriku makett. 

 Olen juba aastaid olnud vaimustuses lagunevatest tondilossidest. 

Peamiselt seetõttu, et need tekitavad minus tunde, et maailmas võib olla enamat, 

kui palja silmaga nähtav.   Sellest hetkest alates, kui tikkudest kirikut Samaaria 

poe riiulil silmasin, teadsin, et sellest saab üks esinduslikemaid kummitusmaju. 

Esimese asjana võtsin kätte haamri ja lõin kiriku tükkideks, et see hiljem uuesti 

moonutatuna kokku panna. Ehitasin tuletikkudest juurde seinu, tõstsin ümber 

tornid, eemaldasin sibulakujulised kupplid ja värvisin kõik tindiga mustaks. Algselt 

planeerisin Katedraali ehitada anatoomilise südame kujuliselt. See pidi sümboli-

seerima inimese hinge ja selle paljusid soppe. Projekt pidi ilmestama mõtet, et 

ühes hinges võib peituda väga keeruline ja mitmekihilne maailm, mis on koos  

meiega pidevas muutuses. 
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 Paljudes hirmujuttudes mängib maja nii peategelase kui toimumispaiga 

rolli. Hingestatud ja eneseteadlik maja võib võtta võimust seda kummitavate 

olendite üle. Tihti on maja ka pahatahtlik inimeste suhtes, kes julgevad sinna 

siseneda. (Grider 2007: 144 –146)

 Mulle huvipakkuvad tondilossid kerkivad esile 18. - 19. sajandi esimesel 

poolel Inglismaal - romantistliku kirjanduse alamliigina gothic novel. 

Lagunevad sünged lossid ja häärberid muutusid üheks populaarsemaks toi-

mumispaigaks varaste novellide puhul. Tihti põhinedes Inglismaa arhitektuurile 

või vahel Mandri-Euroopa maastikule, kus lagunevaid losse ja muid antiikseid 

jäänukeid on lademetes. (Grider 2007: 144 –146)

 Ameerika Ühendriikides aga sääraseid  losse ja häärbereid ei leidu. 

Seetõttu on sealsete lugude tegevuspaikadeks  võimsad Viktoriaanlikud ela-

mud, mis kuulusid 19. sajandil kõrgklassi lemmikute hulka. Neile on iseloomulikud 

mansardkatused, tornid ja rohked korrused. Koos ülepingutatud dekoratsioon-

idega muutusid need hooned dekadentliku külluse sümboliteks. Kuna sellised 

majad kuulusid peamiselt rikastele, siis harilik kodanik võis vaid unistada, mis 

sealsete seinte vahel toimus. See vaid toitis teadmatuse ja müstillisuse loori ma-

jade kohal. (Grider 2007: 144 –146) Nende kirjelduste järgi liigitub minu Katedraal 

imeliselt klassikaliste kummitusmajade rühma. Esindatud on lugematud tornid, 

rikkalik dekoor, palju korruseid ja koridore, milles võiks ekselda päevi. 

 Minu stiilieelistusi on tugevalt mõjutanud õuduskirjandus nii siit kui 

sealtpool ookeani. Räämas majade tihti näiline kõle tühjus on müstiline ja tõm-

bab mind ööliblikana ligi. Ma tahaksin harutada lahti nende majade lood kiht 

kihi haaval, et näha kuidas need on tekkinud.  Maha jäetud majadega käib alati 

kaasas ajalugu, mis ka oma argisuses võib olla lummav. 

 Kui liikuda välimuse juurest häärberi iseloomu suunas, siis Kate-

draalis ühildub hingestatud tondiloss (Grider 2007: 144 –146) soome-ugri                            

maailmamudelite elastsusega.  Art Leete räägib Hõimuklubi loengus ,, Kuidas 

kõnelevad soome-ugrilased oma jumalatega?” Soome-Ugri maailmamudeli ülesehi-

tusest. Ta mainis, et  selles osas on väga palju erinevaid lähenemisi  ja suures osas on 

palju sellest tõlgendamise küsimus. (Leete 2021).

 Näiteks jaguneb lihtsustad horisontaalne maailmamudel kaheks - valguse lii-

kumise ja jõgede voolu järgi. On aga olukordi, mil need kaks lähenemist on omavahel 

vastuolus. Näiteks jõe ülemjooks, mis peaks olema ülailm -  jääb põhja poole. Päikese 

liikumise järgi peaks seal olema aga alailm. Rituaalide läbiviimiseks peavad  inimesed 

tegema valiku kahe maailmamudeli variandi vahel.  Nad valivad maailma toimemeh-

hanismide tüübi vastavalt vajadusele, ehk siis vastavalt rituaalidele, mida parajasti läbi 

viiakse. (Leete 2021)

 Sarnaselt Friedrich Kiesleri ,,Lõputu maja” ruumikontseptsioonile (Phillips 

2017: 264), on ka Katedraali peitunud maailm pidevas muutuses. Katedraal koos 

ülejäänud keskkonnaga kohandub ajas vastavalt tema elanike vajadustele ja liiku-

misele. Soome-ugri rahvastele sarnaselt valib maja võimalikest variantidest parima 

lahenduse nii sisustuse, kui välimuse osas, et hoida oma elanikke paigal. Katedraal 

võib olla nii varjupaik, kui vangla. Häärber toitub salamisi nii tema elanike kui ümbritse-

va maastiku agooniast. 
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Kuvatõmmised Cocorosie 
muusikavideost ,,Lemonade” 
(Cocorosie 2010).

Klipi vältel kõnnivad naised 
läbi maja, samal ajal meenu-
tades lapsepõlve ja noorust.
  Maja ise  näeb välja 
kui klassikalise õudusjutu 
kummitustest tulvil lagunev 
häärber, kesk tühja kõledat 
ilma.

Usun, et see laul ja video on olnud suured mõjutajad minu Kõduviku 

tekkimisel. Mulle puges hinge ballisaali ilmunud paat koos indiaanlase 

ja kahe väikese tüdrukuga. Eriti kontrast château tüüpi ruumi ja seal 

kasvava pilliroo vahel. Kujutan ette, et ka Katedraalis on ruume, kus 

kasvavad puud või näib tervet saali sisutamas surnusoo. 
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PRUUDI TUBA



,,Ta tuli meie juurde tagasi lugudega kortsus aluspükstega täide-

tud magamistubadest, kirega surnuks kallistatud kaisuloomadest, 

rinnahoidjaga kaetud krutsifiksist, läbikumavate baldahhiinvooditega 

kambritest ja nii paljude tüdrukute naiseks saamise lõhnast ühes ja 

samas kitsas ruumis.” 

(Eugenides 1993: 9)

Pruudi tuba on kogu tema maailm. Sealt lahkub ta 

harva ja siis ka vaid sisehoovi. Enamik Katedraali 

teistest ruumidest on tema jaoks suletud. Mõrsja ärklitoas on ängi, süütute kurbust ja mäs-

sumeelt. Kapinurkadesse on vedelema jäänud ulmad 

ja uitmõtted. Vaiba alla on pühitud viirastused. Voogavad drapeeringud, päikese söödud kardinad, 

kulunud vaibad ja parfüümist läppunud õhk.Öös on tunda ajatuid põhjamaiseid valgeid öid, mil 

kõik on võimalik. 

Minu jaoks on Jeffree Eugenidese raamatus ,,Süütud 

enesetapud” kõike, mida leiab ka pruudi toast. 

See foto on tehtud 2010. aastal, kui alustasime sõbrannaga filmi projekti, mida kut-

susime hellitavalt ,,Krooniline kurbuseke”. Kahjuks ei mäleta enam täpselt keegi, millest 

see rääkis. Seal oli selgeltnägija, Surm, lõhestunud isiksusega peategelane, kellele oli 

peale pandud needus- või midagi sarnast. Terve aasta vedasime kõikvõimalikku kola 

ja kostüüme jalgratastel ühest maakonna otsast teise.  Film valmis osati minu vanae-

ma maja teisel korrusel- ,,ülevalt toas”. Katsime kõik kapipealsed linikute ja samet-

kangastega. Välja said otsitud vanad grammofonid, helilindid, suled, maalid, pudelid, 

kunstroosid, kuivatatud roosid, portselanist nukud jms. Sarnaseid asju on täis nii minu 

praegune kodustuudio kui ka selle töö peategelesest Pruudi tuba. 

Foto: G
eidi Mi

tt 2010
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Isegi, kui temperatuur langeb, lõhnab pööningukambris 

päikese  järele. 

Mäletan roose llaelambi varjul ning kolletanud tapeedil .

Põrandat kattis polüestrist pilvena fuksiaroosa vaip, mille 

keskel ümar heledast haljast puidust laud. Heleroosal 

tasutal siniste lilledega laudlina keskel oli  liiva tooni ümar 

savist vaas. Toa paremas nurgas kaheinimesevoodi.

Suured aknad toa otsaseinas vaatasid üle täisõites 

Ungari sirelipõõsa. 

Lastena oli see tuba meile keelatud. Terve maja peale 

oli selle toa uks ainuke, mis käis lukku. Võti rippus köögis, 

välisukse kõrval, naela otsas. Vahel hiilisime sinna, kui 

täiskasvanud olid ära.

17. mai 2021



Keha poosidest õhkub ühtaegu häbelikkust ja 

loomalikku agressiooni. Vaataja on tunginud tema 

ruumi, selle tagajärjel tekib kokkupuude met-

sloomaga, kes ei tea, kas rünnata või joosta. 

 Kus peitub minu töö seos Andrew Emon-

di interjööridega? Ühe aspektina tooksin välja 

manipuleerimise olemasolevate objektide või ma-

terjalidega, et anda edasi isiklikku lugu. Erinevalt 

Emondist mängin esemete, mitte füüsilise ruumi-

ga. Minu materjalivalik on samuti tihti meelevaldne 

ja pigem juhuslik. On palju hetki, mil kasutusse 

läinud asjad või tekstiilid on minu enesega seotud, 

aga juhtub ka olukordi, kus ümbertöötlemisele 

minevate esemetega mul otsene kokkupuude 

puudub - nii rebin need välja nende esialgsest 

kontekstist ja jätan nende loo kõrvale. Poogin neile 

külge enda nägemused ja mälestused, muutes 

need nii enda omaks. Uuele elule suunatud asjad 

võivad meenutada mõnda eset, millega olen 

kokku puutunud või hoopis olukorda, mida soovin 

uuesti lahti mõtestada läbi oma loomingu. Selles 

mõttes on ka minu töö brutaalne sekkumine ja 

teiste lugude moonutamine või ülekirjutamine. 

Kõige enam üritan enda jaoks tema loomingut 

lahti kodeerida, kuna soovin oma töödega tekit-

ada sarnast pingestatud  ja viirastuslikku ajatut 

õhustikku. 

voodipesu mis rokokoolike drapeeringutena hiilib min-

ema mööda treppi (Emond 2020)  või on põgenemisel 

ukse vahele pidama jäänud (Emond 2021a).

 Teda võib näha hiilimas tühjas koridoris või 

varitsemas uksepraos (Emond 2021b), luuramas pee-

gelpildis (Emond 2021c) või kükakil peidus 

televiisorikapis (Emond 2021d).  Alati oma nägu var-

jates tekib tunne, et ta soovib end vaataja eest justkui 

peita, üritades oma kohmakal moel ruumi sulada.

 Minu jaoks on Andrew Emond riukalik polter-

geist, kes tuleb ja keerab kõik segi, luurab nukatagustes 

ja voodi all. Nukker ja kuri, üksik trikster. 

  Kui fotograaf lisab end sinna ruumi, väändunud 

võikas poosis või asju ümber sättides, muutub Emond 

ise kummituseks või lausa groteskseks luupainajaks. 

 Et anda paremini edasi Mõrsja toa õhustikku, 

tooksin näiteks Torontos resideeruva fotograafi Andrew 

Emondi käimasoleva projekti ,,Interiors”. Fotode kogumi 

moodustavad jäädvustused tühjana seisvatest inter-

jööridest. Ruumid jäävad vaataja jaoks anonüümseks, 

autor ei avalda nende täpset asukohta ega põhjust, miks 

need pildistamise hetkel igapäevases kasutuses ei ole. 

Kogus leidub erinevas lagunemisastmes eluruume, toot-

mishooneid kui ka kontoreid jms. (Emond 2021).

 Üheks tema põhivõtteks on mängud voogavate 

kangastega. Üldjuhul kirjud kardinad või ruumi jäänud 

29



TÜHERMAA NÕID



 Siin pildil on kabimütsiga naine. 

Ka minu vanaemal oli selline müts. Mina veel 

mäletan teda. Mäletan ka puuahjus küpsetatud 

hapupiima saia ja puu all vilus oleskletud 

südasuviseid tunde. Varsti on ta aga perekonna 

albumis lihtsalt kabimütsiga vaarema- hägune,

näota, salapärane. Milline võis olla tema hääle kõla? Kuidas 

lõhnas tema tuba? 

 Surnud esivanematega sidemete hoidmine on 

paljudele kultuuridele omane (Koudounaris 2015:18) 

Pruudi maailma ehitades näib mulle, et tema  juurte sisse 

toomine aitab seda tasakaalustada. Kõik mõjub reaal-

semalt. Art Leete rääkis Handi jumalatest, et põhijumalad 

on hierarhias alles kolmandal kohal, kuna enne neid on 

nende vanemad (Leete 2021). Niisiis. Kõduviku maailm ei 

alga Pruudist. Enne teda olid esiemad, kes tänu ajaham-

bale on tänaseks kaetud müütilise teadmatuse hingusega. 

Keegi enam täpselt ei mäleta, millal nad elasid või kes nad 

täpsemalt olid. Neist on saanud näotud, hääletud varjud, 

loori taga niite tõmbamas.. 

 Pruudi vaates on vaaremadest kõige olulisemal 

kohal  Tühermaa Nõid, kes on looritatud ühteaegu nii 

õõva kui koduse turvatundega. Kasvasin vanas taluma-

jas ja kehatuid samme on öösiti kuulda olnud nii kaua, kui 

mäletan end eksisteerivat. Iga kord, kui midagi kummalist 

juhtub, valdab mind hirm ja samas ma adun, et kes iganes 

ka elavaid parasjagu ei külasta, on ta oma. Sama tunne on 

Mõrsjal oma vaarema suhtes.
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*Tsitaat pärineb väljarebitud ajalehe tükilt. Originaalallikas teadmata. Tõenäolisel, et siin viidatakse Marina Abramovići 
taideetendusele ,,Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful” (Abramović 1975)

*
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 Kõduviku mütoloogias sarnaneb Pruudi ja Tühermaa 

Nõia vaheline ühendus sidemetele, mis on Handi naistel oma 

jumalatega. Leete viitab Handi etnoloogi Tatjana Moldanova 

väitele, et inimese elu mõjutab tema jumalik saatus. Iga vastsündi-

nud tüdruk pühendatakse mõnele ülailma naisjumalale. Kasvades 

püüavad naised endas arendada oma jumalannale iseloomulikke 

jooni. (Leete 2017)

 Erinevalt Handi naistest, võib Mõrsja vaid aimata, millised 

on tema jumaliku staatuse pälvinud vaarema iseloomulikud 

jooned.  Kuna tema maailm on kaoses (meie tänane reaalsus on 

kadunud), siis Nõida otsides, korjab neidis ripakil infokilde enda 

ümbert ja täidab lüngad nende vahel vastavalt võimalusele ja 

oskustele. Faktide puudumisel tõstab pead fantaasia. Pruudi 

viis oma juurte otsimisel on veimevaka tüüpi esemete kogumi 

valmistamine.  Siinkohal toetun mütoloogia edasisel ehitamisel 

enda tööprotsessile. Oma praktikas püüan ma mõista perekonna 

ajalugu, kasutades juba mulle eelnenud naiste poolt kasutatud 

käitöövõtteid: tikand, heegeldamine, kudumine jne. Nii avanevad 

mulle kihid minevikust, olevikust ja ettekujutatud tulevikust.

 Siinkohal toetuksin Joseph Campbelli vestlustele Bill 

Moyersiga. Ühe vestluse käigus võtab Moyers Campbelli mõt-

telõnga müütide kohta lühidalt kokku. Nimelt on lugude jutus-

tamine ühiskonnas olulisel kohal seetõttu, et läbi lugude üritame 

leppida maailmaga, et reaalsusega toime tulla.  (Campell; Moyers 

1985 – 1986: 2). Seda lähenemist kasutab ka Mõrsja. Lood ja 

laulud Tühermaa Nõiast toimivad tema jaoks nii nagu toimivad 

meie jaoks müüdid. Vaarema on pidepunkt, mida Mõrsja maailma 

mõtestamisel kasutab. 

Olen mõelnud vahel, et mis võis tekitada Pruudis tunde, et tal on 

vaja oma juuri otsida. Tekitada enda jaoks keegi koletislik juma-

lanna. Mis ajendaks inimest sellisele käitumisele?

Ühe võimaliku põhjusena esiema tekkeks tooksin välja järgmise 

hüpoteetilise sündmuse: veimevakamaterjalide kogumise retkel 

leiab näitsik inimjäänused, kellele ta omistab jumaliku mõõtme.

Sealt rullus lahti jumalik olevus - müütiline esiema. Siinkohal 

tooksin sisse mõiste koletisteooria (monster theory). Kaasaegne 

koletisteooria keskendub piltidele ja narratiividele, mis hõlmavad 

koletisi (inimesi ja mitteinimlikke), et välja selgitada, mida sellised 

kujutised ja narratiivid nende loojate ning nende kultuuri kohta 

räägivad.  Koletised sellest vaatenurgast jäävad, nagu nad on 

olnud aastatuhandeid, tõlgendamist vajavateks tekstideks. 

Need on sõnumid, mis pärinevad pigem inimestelt kui jumalatelt. 

Lühidalt öeldes kipub kaasaegne koletiste teooria uurima pigem 

koletiste loojaid kui koletisi ning mille kaudu selliseid subjekte “ko-

letistatakse” ja selle protsessi tagajärgedele. (Weinstock 2020: 

25-26). Ehk siis, koletu juhtum, nagu inimjäänuste leidmine, võiks 

tekitada Mõrsja hallides rakkudes sädeme, mis sütitab Tüher-

maa Nõia eluküünla. 
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Nüüd jõuame oma looga veimevaka juurde.

Meie rahvapärimuses vahetas pruut veimevaka jaoks küla pealt või 

sugulastelt kogutud esemed ämma talus kariloomade, vahel lausa 

tarbeesemete õnnistamise vastu.

Ka minu Pruudiga käib kaasas veimevakk. Mõrsja maailmas aga jääb 

kogu veimevaka sisu talle. Materjalid selle jaoks korjab ta end 

ümbritsevalt tühermaalt.

Mõrsja rõivaste valimisel ja veimevaka esmete 

valmistamise ajal uurisin Euraasia šamaanide hoo-

likalt kaunistatud rõivaid. Üks nende välimuse kõige 

olulisem osa oli riietus, ilma riietuseta pole šamaanil 

väge (Hoppal 2003: 97).  Mitte ainult riietus terviku-

na, aga ka üksikud detailid eraldi kannavad süm-

boolseid tähendusi (Hoppal 2003: 96).
Ka Pruudi veimevaka sisu igal esemel on oma 

eesmärk. Igal värvil,  igal mustril ja materjalil maa-

giline tähendus. Värve on ülekoormavalt 

palju, kuna äärmuslikud tunded, mis teda valdavad 

on ülevoolavad ja inforohked.  
Pruudi maailmas on käsitöö väga olulisel 

kohal. Mis puudutab erinevaid kaunistusvõtteid, siis 

on tal väga laialdane teadmiste pagas.  

,,Igale poole, kuhu noorikut viidi, ja kõigele, mida talle näidati (näit. loomad), pidi minia andeid (paelad, vööd, sukad) panema. 
(Tedre 1973: 64)
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Loome kaudu suguvõsa ajaloo lahtimõtestamine võib minu arvates tuua perekonna lugude narratiivi rohkem nüansse. Mõnes mõttes on meie ammu kadunud sugulastest saanud müütilised olendid, sest me ei tea tegelikult, kuidas nad välja nägid, või kuidas nad käitusid. Oma töö kaudu annan neile taas hääle. Juhin tähelepanu sidemetele, mille oleme kaotanud, näitli-kustades oma töö kaudu, kui keeruline võib olla üks pere lugu, rääkides läbi objektide. Tahan oma töös tuua anonüümsed kätepaarid varjust välja. Seetõttu olen selle projekti raames uurinud erinevaid materjale ja es-emeid, mis pärinevad minu kodukülast või esiemadelt: juuksekamm, vanad jõuluehted, laternad, küünlajalad, kaltsuvaibad jne. 
 

Iga muster ja värv, mida olen kasutanud, meenutab mulle tänaseks päevaks kadunud inimesi ja nende elusid. Olgu selleks siis naabertalu köögi lõhn või lapitekiga kaetud vedruvoodi pehmus. 

Minu töödes kohtuvad kogutud emotsionaalse  väär-tusega esemete eeskujul loodud mustrid ja materjalid   
Kaemused, mis läbi selle on tekkinud, räägivad mulle, et ehk ma ei erinegi nii väga oma esiemadest. 

Kuna minu juured on Hiiumaal ja Pärnu kandis, tunduvad 

kodused nii meri kui ka raba. Kuna minu sees on need kaks 

maastikku ühendatud, satuvad ka loomingus tegelased 

neile mõlemale uitama.

Foto: Geidi Mitt
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TÜDRUK KATUSEKAMBRIS



“Siis aga harjusid meie silmad valgusega ja andsid 

meile teada midagi, millest me polnud kunagi arugi 

saanud: Lisboni tüdrukud olid kõik erinevad inimesed. 

Viie samade blondide juuste ja pundunud põskedega 

koopia asemel nägime, et nad olid erinevad olendid, 

kelle isiksused hakkasid muutma nende nägusid ja 

ilmeid.” - (Eugenides 1993: 25-26)

Magus ja ebakindel - vapralt tuules võideldes kuigi kogu aeg värisedes.” 

(Monroe 2012: 153)

 Mulle näib, et läbi aegade on kõige 

uhkemate kaunistustega esemed seotud 

eelkõige pulmatraditsioonidega. Kuna mulle 

pakuvad huvi külluslikud dekoratsioonid, siis 

otsustasin magistritööd alustada pulma-

kombestiku ja sellega seotud objektide uurim-

isega. Algselt oli Mõrsja/Pruut ajutine töönimi. 

Hiljem jäi meile tuttav pulmatseremoonia pildilt 

välja, kuid nimi oli liiga armas, et seda muuta. 

 Milline on minu Pruut?

Viis Lisboni tüdrukut Jeffree Eugenidese 

raamatust ,,Süütud enesetapud” ja minu Pruut. 

Vahel mulle tundub, et Pruudil on kihte/isiksusi 

palju. Kuid  järgmisel hetkel on teda taas vaid 

üks.. Enam-vähem nii tundsid end ka poisid, 

kes viite õde meenutavad (Eugenides 1993: 

25-26). 
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,,Olen punane kass, kes magab 

päikese käes.

Olen koidikul õitsev sirelipõõsas.

Olen plekk-katuselt tagasi põrkavate 

vihmapiiskade heli.

Ma olen Nick Cave’i laulud ühel augus-

tikuu lõppu tõotaval räbalal päeval. 

Ma olen prosecco pudel paduvihma 

käes.

Olen paljad jalad, mis munakividel 

hoolikalt teed otsivad.“

21. aprill 2021

24. märts 2022

Temakese killud.
Kilenöörist parukat võiks kasutada hoopis tagurpidi. Pähe mässida rätik, 
mille külge on kinnitatud jõuluehted 
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2. november 2022  Pruudi tants 

Milline on tänapäevane pruut ilma muinasjuttudeta? 
Märksõnad: meeleheide, üksindus, punased põsed, Opheliac. 

Uitmõtted: Kleit, mis ei mahu selja tagant kinni,
punased põsed, mis õhetavad alkoholist ja nõretavad naiivsusest. Ikka veel oodates printsi 
valgel hobusel.

Üksildased südamed nutavad. 

Pulmatseremoonia kui teadaoleva maailma lõpp.

Habras hing kahe kopsu vahel.

Laulud mille saatel maailma lõppu 
tantsida

40



 See foto muusik Amanda Palmerist meenutab John 

Everett Millais maali ,,Ophelia” (Millais 1851-1852). Tõenäoliselt on 

süüdi selles nii laulja poos kui vann. Amanda Palmeri valge nägu 

ja signatuurkulmud on suur mõjutus Pruudi karakteri loomisel. 

Mäletan, kuidas keskkooli ajal tahtsin hirmsasti oma kulmud 

maha ajada, et samasuguseid joonistada. Olin kahjuks liiga 

arg ja see jäigi vaid unistuseks. Nüüd saan selle protsessi ilma 

kahetsuseta koos Mõrsjaga läbi teha.  

 Opheliast laulab ka Emilie Autumn, kes on samuti olnud 

teismeeast saati minu loomingulise teekonna suur mõjutaja 

(Autumn 2015). Ei Amanda Palmer ega Emile Autumn ole 

lavakostüümidega tagasihoidlikud. Minu mälestustes on nad 

mõlemad laval vaid pitsid ja volangid. 

 

“Keegi meist ei käinud kirikus, nii et 

meil oli palju aega nende vaatamiseks, 

kaks värvist tühjaks imetud vanemat 

nagu fotonegatiivid ja viigimarjadena 

sädelevad tütred omatehtud kleitides, 

kõik pitsid ja volangid, pakatamas oma 

mahlakas ihus.”

(Eugenides 1993: 8)
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Opheliac

Viidates Shakespeare’i Hamleti tegelasele Opheliale, on Opheliac nimisõna, mis tähendab hullusesse 

langenud inimest. Sõna pärineb Emilie Autumni albumilt ,,Opheliac”.  Album Opheliac debüteeris 2006. 

aastal. Segu gooti, industriaal- ja klassikalisest muusikast, on see vaieldamatult üks ainulaadsemaid 

tänapäeval saadaolevaid muusika segusid. (EAE 2006)

Pilvi Ta
mmoja po

rtree. 

Foto: Ge
idi Mitt

 2010. Veronica Varlow. 
Foto: Geidi Mitt 2009
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EMILIE AUTUMNI KONTSERT TAPPERIS 17.04.2009

Hullumeelsus, hammasrattad, pitsid, satsid, mänguasjad,  sädelev 
pesu, lõhkised sukad, palju kihte.... Selliste sõnadega võtaksin kok-
ku kontserdi ja Emilie Autumni olemuse üldiselt. Haavatud naine,, 
kes näitab hambaid läbi oma loomingu.
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“...eesti omi teeb omakorda 

soomlastega ühesuguseks 

nende kurvameelsus”  

(Leete  2017)

,,Proua Scheer, kes elas samal tänaval, 

rääkis meile, et nägi Ceciliat päev enne 

enesetapukatset. Ta seisis äärekivi juures, 

antiikses maha lõigatud äärega pul-

makleidis, mida ta alati kandis, ja vaatas 

kalakärbestesse mattunud Thunderbirdi. 

,,Parem hangi endale peigmees, kullake,” 

soovitas proua Scheer.”

  (Eugenides 1993: 4)

Emilie Autumni lavadekoratsioonides on väga palju 
sarnasusi Lisboni õdede toaga - sitsid, satsid, pesu, 

kaisuloomad (Eugenides 1993: 9). 

Kõige noorem Lisboni õde Cecilia 
kandis alati vana pulmakleiti (Eugen-
ides 1993:4).
Minu käest küsitakse tihti: ,,Aga kes 
siis peig on?”. 

Ma arvan, et teda ei olegi. Pruudile 
meeldib lihtsalt kanda uhket kleiti ja 
loori. Ja mina kutsun seda tegelast 
hellitavalt Pruudiks. See on 
hüüdnimi. Nimi, mis jäi külge juba 
enne, kui ma teda üldse tundsin. 

44





 Pomaki rahvakild Edela-Bulgaarias peab 

pulmatseremooniaid traditsiooniliselt just talvekuu-

del. Tseremoonia raames võõbatakse pruudi nägu 

valgeks ja kaunistuseks liimitakse lisaks värvilisi 

litreid jms säravat ning edevat. (Little 2016).

 Minu Pruudi heleda näomaalingu puhul 

ulatuvad mõjutuste juured aga hoopis gooti sub-

kultuuri. 2000. aasta esimese kümnendi korraliku 

gooti tüdrukuna jumaldasin võimalikult heledat 

näonahka, süsimusta silmalainerisse uppuvaid 

silmi, loore, pitse, pikki kindaid, maani seelikuid ja 

korsette. Dramaatilistemal hetkedel isegi kunstvere 

aseainena punase guaššvärviga kokku mäkerda-

tud kombineede kuhilaid. Opheliac möllas veres. 

Loor aga ei sümboliseerinud pruuti. Pigem oli see 

romantiline jäänuk möödnunud aegadest. Näiteks  

viktoriaanlik ajastu, mille hõngu on gootitüdrukute 

stilistaks siiani tunda. Suure plussina võimedas see 

ka kurbliku neiu imagot.

 Hiljem lisandus kõigele eelnevale grunge 

mõjutused. Tumedamaid noote hakkas segunema 

glämi ja glitteriga. Ängistus aga ei kadunud. All girls 

glitter in the dark - minu selle aja moto. Mäletan, 

kuidas tundsin süümepiinu, kui harjumuspärasele 

musta tooni karderoobile hakkas lisanduma 

külluslikke värve.  

 Aastatel 2008-2011 tegelesime sõbran-

nadega vabal ajal fotolavastustega. Narratiivid 

ulatusid nõidade tuleriidal põletamisest buduaari 

piltideni. Detaile oli alati palju. Ka litreid on saanud 

kummiliimiga näkku kleepida - ressursside puudu-

mine muudab inimese loomingulisemaks. 

 Tol ajal ei olnud väga lihtne Eestisse mujalt 

Euroopast midagi tellida.  Kõik poes müüdav oli 

minu eelarve jaoks ka liiga krõbe ning väljanägemi-

selt enamasti odav karnevali kaup.  Seetõttu said 

välja  otsitud vanad kitlid, kombineed, hommiku-

mantlid - kõik veider, mis kätte jäi. Olin seitsmendas 

taevas, kui õnnestus kätte saada odavad pesu-

korsetid, mis tol ajal olid maapiirkonnas ilmselge 

luksus- ja defitsiitkaup. Mul vedas, kuna vanem 

õde õppis samal ajal Jaapanis ja aeg-ajalt saatis 

ta värvilisi sukkasid, kunstripsmeid või muud kum-

malist. Tema toodud Gothic Lolita lõikeajakirjad on 

praeguseks hetkeks juba kapsaks töötatud. 
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,,Ta oli oma huuled värvinud punase rasvakriidiga, mis  

andis tema näole hullunud hoora  ilme, kuid ta käitus nii, 

nagu poleks seal kedagi. teist.”

(Eugenides 1993: 27)

Kunstvere puudumise
l kasutasime 

punast guaššvärvi. 
Foto: Geidi 

Mitt. 2009

Pilvi Tammoja portree. 

Foto: Geidi Mitt. 2010
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,,Aga see, mida tüdrukud kõige paremini teavad

On et, sära katab kogu inetuse

Ja nad teavad ühte asja ülejäänutest:

Sädelus katab kurjuse

Sädelus katab kogu segaduse

Sära katab pimeduse”  (Fury 2002)

Kui Tühermaa Nõia teke on reaktsioon 

konkreetsele juhtumile, siis jõuluehetega 

kaunistatud kamber on Pruudi kait-

sereaktsioon kogu maailma vastu.

 Ka Pomaki pruut on kaunistatud 

jõulukarraga (Little 2016), usun et seal 

võib peituda kurjade vaimude peletamise 

funktsioon. Veelgi enam, nad on võtnud 

sobiva materjali ja andnud sellele uue 

ülesande. Meie jaoks võib kard ju olla 

jõuluehe, kuid neile on ehk põhiline, et 

see sädeleb - on ilus ja kaitsev korraga... 

Vähemasti meeldib mulle nii mõelda.   

Antud pildil on jõuluehted, mis pärinevad 

kõrvaltalust. Enamik neist tunduvad nõu-

 Fotolavastuste ja oma projektide 

juures üldisemalt kipun tallama sama 

rada, mis 12 aastat tagasi. Kõik tüdrukud 

sädelevad endiselt pimeduses, sest nii 

on minu kaks poolt tasakaalus.

 Hannah Fury laulusõnad võta-

vad ilusasti kokku ka minu suhtumise 

sädelusse. Kogu see ilu - burleskitaride 

kostüümid, pitsid ja satsid on Pruudi 

viis katta kole maailm. Sarnast mõtet 

on jaganud ka Anna Rikkinen - läbi ilu 

me põgeneme reaalsuse eest, ilu võib 

ühteaegu olla nii kaitsev, relv või hoopis 

vangla (Rikkinen 2021:14).

Vanad jõuluehted
 naabertalust.

kogude ajast. Karbitäis peamiselt pastelsetes toonides ja 

kergelt kulunud klaasist ripatseid. Leidsin need 2021. aasta 

suvel. Rahvarõivais neiu meenutas minu Mõrsjat.  Sellest ka 

jõuluehete kasutamise esialgne mõte. 

Materjalid, mida kasutan oma tööde tegemiseks, on val-

davalt taaskasutatud rõivad ja vanavarapoodidest kogutud 

käsitöömaterjalid, majapidamistarbed, mööbel, lauanõud 

jne. Leian, et maailm as, milles Pruut elab, on jõuluehted oma 

traditsiooilise tähenduse kaotanud. Seal kannavad nad 

juba uut funktsiooni. Oluline on, et need helgivad  ja pakuvad 

kosutust. 
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  Mulle näib, et mida rohkem tähelepanu asjade kaunistamisele on pööratud, seda rohkem avavad kasutatud sümbolid, tehnikad ja ma-

terjalid nende inimeste kui loojate  maailmapilti. Leian, et etnograafiliselt on sellistel hetkedel ka tarbeesemete kaunistused alati eesmärgiga, igal 

värvil ja mustril on oma põhjus ja tihtipeale ka maagiline tähendus või eesmärk. Kas see eemärk on oluline looja või kandja jaoks? 

Meie maailmas ma usun, et tähendus on oluline eelkõige kandja jaoks. 

Näiteks kaitsev funktsioon esemetel on 

loodud ju eelkõige mõeldes kandjale. 

 Objektid, mille olen selle töö

raames valmistanud on aga mõneti teistmoodi. 

Nende jaoks valisin värvid ja 

tähendused mina kui looja.

Minu enda jaoks on eelkõige oluline just 

valmistamise protsess. 

 Töö käigus mõtlen ka kandja peale.

Valin detailide maagilise funktsiooni

mõeldes ju sellele, kuidas see 

võiks Mõrsja suhtes toimida. 

Pruudi maailmas on aga hoopis tema, 

kes need esemed loob. Tema jaoks 

pärinevad need samad tähendused aga müütilistelt

esiemadelt või on ta  osad ise välja

mõelnud, et täita infolünki.  

 Nendes esemetes on segamini kandja ja valmistaja 

eesmärgid. Kuna mina teen valikuid, olen kohati 

nii Pruut kui tema müütiline vaarema. Tööd tehes sulavad 

kokku minu aeg, esivanemate aeg ja mütoloogiline aeg.

 
Tikandiproov 2020

Tikand
iproov

 2020
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Siit algab minu tööprotsessi päevik, milles on 

jäädvustatud Veimevaka esemete valmimise 

teekond.
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EELSEISEV HUKATUS
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17. märts 2021

NUKK/NÕELAPADI
Vana plastikust nuku kõhu sisse võiks teha sametist nõelapa-
dja. Kõhu plastik oleks hingega keha küljes. Nuku alla võib-olla 
sobiks metallist pitsimustriga raam. 

Mälu võib olla petlik, seetõttu on ka minu loodud objektid 
moonutatud,  mitte nii nagu ma neid oma minevikus kogesin - 
vanad mänguasjad on uue elu saanud. 

18. märts 2021  

Tegevus:

Magistritöö ülevaate esitluse jaoks poolikute esemete ja 

materjalide pildistamine.

 

Katsetasin esemete jäädvustamisel erinevaid taustasid. Nuku 

puhul näis valge taust igav, seetõttu otsustasin kasutada 

tikitud maastikupilti, mille kunagi sain sõbra käest. Otsus oli 

meelevaldne ja ilma sügavama põhjuseta.
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21. juuli 2021 

Talve jooksul kogutud vanade nukkude puhastami-

sel tekkis mõte kasutada neid kui objekte lõputöö                                    

näituse väljapanekul. 

15. november 2021

Alustasin selle raames veimevaka laadse objektide 

kogumise idee kallal töötamist. Kuna eelnevalt olin 

valmistanud hõbedast sõrmkübara  jätkasin tööriistade 

ja õmblusvahendite suunaga.     

Leitud nõukogudeaegne nukk sobiks töövahendite 

karbiks. Eelnevalt (21. juuli) olin juba mõelnud nukk-ka-

pikese suunas, seega sain vähemalt osa maha laidetud 

ideedest ikkagi lõputöösse sisse tuua. 

18. märtsil tehtud foto nukust külatee taustal, hakkab 

pruudi rännaku lugu kandma edasi. Kogemata juhtus nii...

     

    Esimese kiire kavandi mõte oli kasutada nukku pikali 

asendis. Lahtilõigatud kõht pidi olema nõelapadjaks. 

Samuti põlved, mis pidid  sümboliseerima lapsena lõhki 

kukutud põlvi. Nõelapatjade ülesandeid  täitvate kohtade 

kangaks oleks olnud punane samet. 

Nukule pähe kroon, mis muutub sahtliks nuku sis-

emusse, seal saaks hoida nt nõelu vms. Sama jalgade-

ga.

Pruudi rännaku (teekond üleminekuriituseks 

vms?).  Aluseks võiks võtta Puussaare küla enne 

maaparandust (otsi arhiivist vanad maakaardid). 

Veimevaka sisu: sõrmkübarad, nõelapadi / nukk, 

nõelaraamat (merekarbist?)

25. november 2021

Nelli Tanneri workshopi raames joonistasin silmad 

kinni lilli. Üldiselt on  minu loodud tikandi mustrid 

väga kontrollitud ja ehk liiga nähtavalt rahvustikan-

di sugemetega. Silmad kinni joonistatud lilledes 

on midagi ürgset ja kontrollimatut. Need on minu 

jaoks palju ausamad. 

Uitmõte: kasutada pimesi joonistatud tikandeid 

pruudi krooni tikandi mustri loomisel. 

Uitmõte II: Konkust leitud maali auk ,,parandada” 

pruudi krooniga
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29. november 2021

   

Märkisin nukule kohad, mida lahti lõigata. Otsustasin lahti lõikamise 

edasi lükata, kuni olen kindla kavandi ja tööde järjekorra paika pannud. 

Kui nukk on kord juba lahti lõigatud, ei saa seda enam muuta. Vead 

oleksid liiga ohtlikud.  

30. november 

Esimene korralikum nuku kavand, mida täiendan jooksvalt koos tööga. 

Iga liigutusega tekkis tunne, et ma ei raatsi seda nukku liigselt lahti 

lõigata.

Nukule peaks selga tegema punasest lillelisest sitsiriidest kleidi. Mulle 

oleks lapsena selline meeldinud. Kindlasti peaks selle küljes olema ka 

valget pitsi. Jalga võiks teha messingust kingad - lõike nende jaoks 

saaks nõukogudeaegsete laste sandaalide järgi teha. 
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3. detsember 2021

Krooni välimisele kihile kivide istutamine 

4. detsember 2021

Üldiselt tundub mulle, et töö käigus ma unustan kavandit jälgida. Samas on olukordi, mil valesti 

läinud katse annab parema tulemuse, kui esialgne kavand, mille järgi peaks kõik korralik olema. 

Nuku krooni  väline kiht pidi olema puhas vask, jootmise jälgi ei oleks pidanud paistma.

Uitmõte: Krooni sarnane sõrmus sobiks hästi saepuru pühkimise tööriistaks sõrme külge.

6. detsember 2021

Nuku kõhule ukse tegemine

PROBLEEM:

plastik on liiga rabe.

Auku lõigates ,murenes kõhu plaat 

servadest ja kehaosasse jooksis pragu 

sisse.

LAHENDUS:

- praoga kehaosa õmmelda 

kokku.

- kõhuplaadile ja kehaosa 

avale messingist raam?

- uus kõht kohrutada mess-

ingist?
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Hõbedast tsirkooniga 

kaunistatud uksenupp/

naba

Esialgsed uksedetailid: hing, kastik, nuku küljest 

lahti lõigatud kõhuplaat

Krooni kaks kihti

Kõhu sisse hõbedast lill ma-
geveepärlist südamega
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7. detsember 2021 

Mõttepausi ajal kritseldatud pilt. 

Uitmõtte ajendil proovisin kritseldust nuku kõhu messingist detaili peale. 

Kuna suurus klappis ja lilled meenutavad karikakraid, siis otsustasin 

seda kasutada mustri saagimiseks. 

Kuna messingist ukse põhi jäi kõrvale, kasutasin sama mõtet hoopis 

tikandina, et kaunistada ukse sisemist külge.

13.detsember 2021

Kõhu sisemuse tegemine.

Materjalide värv tuleneb olemasolevate kangajääkide värvist. 

Kasutan tikandis põllulillede motiivi, kuna see meenutab lapsepõlve su-

vesid ja vanaema. Minu vanaema lemmiklilled on karikakrad. Karikaraid 

ja karukelli korjasime suurte kimpudena, kui käisime naabrite juurest 

piima toomas. 

19. detsember 2021

Kuidas loon kontakte esivanematega - läbi esemete.
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Kammitasku
Dateering umbes .1940
Valmistaja: Tugedam, Linda (1914-2008)
Eesti Tori; vald Tori, küla Kase, talu Tuisu

Tehnika: tikkimine; õmblemine
Materjal: vill (tikand); papp; samet (riidesort)
Mõõdud: kõrgus: 18.0 cm; 
    laius: 29.0 cm

See kammitasku on pärit minu sün-
nikodu lähedalt. tikand meenutab põl-
lulilli. Tänu sellele otsustasin kasutada 
tikandit nuku juures ka. 

Kammitasku villane lilltikand näib 
rohmakas ja muster mõnus stiliseering. 
Küllap on rohmakuse taga tikkimislõn-
ga iseloom. Erksad toonid on helged.  
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Esialgu plaanisin nukule kleidi teha punasest lillelisest sitsiriidest. Eesmärk oli teha 
midagi sarnast minu vanaema kitlitele. 
See nägi aga seljas välja kentsakas ja kohmakas. 

Mul on üks vana hommikumantel (kasutasin fotolavastuses lk 20), ma eeldan, et 
1960. aastatest. Õhuline ja satsiline. Meenutab ,,Süütud enesetapud” raamatut 
(Eugenides 1993). Tundub lausa kõrgemate jõudude poolt ette nähtud, et midagi 
sarnast tuleb ka nukule selga. See hommikumantel on täpp i peal. Pruudi tuba ja 

iseloom loksus viimaks paika. Nuku kleit on õhuline ja satsidega, 

eest avatud, et pääseks ligi uksele

Üheks minu lemmikuks kunstnikuks on Vanda Juhansoo. Tema loomingust kerkib 

kindlasti esile tema tikand - lopsakad loodusmotiivid, milles on tunda etnograafiliste 

tikandite hõngu - tekstuursed, värviküllad ja hullumeelsed. Rikkalikud. Lopsakad. 

“Õpilastele oli Vanda soovitanud augu nõelumise asemel seda lilledega kaunista-

da” (Vanda Juhansoo  2020 ) 

ma olen lapsest saati oma riideid paiganud tikandiga. Tänu tarbekunsti ja disaini-
muuseumi näitusele sain teada, et ka Vandale meeldis selline lähenemine....

Esialgu plaanisin nukule 

lisada puidust, erinevate 

tehnikatega kaunistatud 

laeka. Laeka maalingud 

on inspireeritud naaber-

talust pärit juuksekammi 

maalingust. 

Tundub, et karp jääb 

ikkagi välja. See mõjub 

peale surutult.  
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Kuna hõbedane detail kõhu sisse ei mahtunud, pidin valmistama tühimiku 

täitmiseks midagi muud. 

Viimastel aastatel räägitakse palju sellest, kui tähtsad on mesilased maailma 

ja inimeste elus hoidmiseks. 

Mesilane tundus hea suunana, et rõhutada maailmalõpu tunnet, mis Pruu-

ti painab. Pole mesilasi, pole elu. Ühtlasi on mesilane nuku sees au sisse 

tõstetud - justkui altarile asetatud.   

Iga kord, kui ta ukse avab, meenub, kui oluline võib olla üks väike putukas 

vms.

Mesilasi peetakse ka igavese elu, taassünni ja hinge sümboliks (Cooper 
1998: 18). Kui mesilasi enam poleks, siis ei oleks ka jumalikke vaaremasid ja 
ta oleks maailmas täiesti üksi. 

27. jaanuar 2022

Liblikatiibade tikkimine

Karp, mille aluseks on võetud vana nõukogudeaegne 

nukk on tugevalt seotud lapsepõlvega. Kui mõtlen tagasi 

lapsepõlvele, siis meenuvad tihti suvised liblikad - peamiselt 

kruusatee kohal laperdavad päevapaabusilmad. 
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Selles kindas on kokku põimunud minu juured - Hiiumaa ja Pärnu-

maa. 

Hiiumaa poole pealt purje õmblemise kinda mõju ja mandri poole 

pealt tavaline sõrmkübar. 

Visuaalselt on Pärnu kandi poole pealt mõjutuseks hetkel ERMi 
kogus olev latern, mis on pärit minu kodutalust.

Laternal on minu jaoks Maroko hõngu. Välimuselt meenutab seal-
seid metallist laternaid/lampe. 

Sellest ka minu tõlgendus  sõrmkübara eksootilisemast kaunis-
tusest.

Nimetus: sõrmkübar, purje õmblemiseks 
Eraldatavad osad: 
Materjal nahk; metall

Mõõdud:
laius: 6.0 cm (max) 
pikkus: 31.0 cm
Lisaklassifitseering	Topograafiline	ERM:	
Häädemeeste

Olemus: valgusti

Dateering: ligikaudu 1815. “Ämmade ja äiade 
omad.”

1915 muuseumi kogumistegevus:
Eesti Tori; vald Tori, küla Metsaküla, talu 
Puusaare

Üleandja: Puusaare, Jüri (minu vanavanaisa)
Materjal: metall
Mõõdud kõrgus: 28.0 cm; läbimõõt: 10.0 cm

Puussaare latern 

Häädemeeste sõrmkübar
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1. märts 2020

Kuidas luua lapiteki mustriga ajalugu?

1. märts 2021

Luua Pruudi mustritele ajalugu- keel, kuidas öelda asju ütlemata

17. märts 2021

Tööriista mõte - sõrmus-pintsel, sõrmkübarad

Hõbedast detailidel on kujutatud looduslikku lehemustrit - see 

on osa Pruudi mõttemaailmast. Loodus on väga tähtis osa 

tema elust ja ta mõistab , et loodusega kooskõlas elamine on 

ainus viis ellu jääda. 

Lisaks sellele on sõrmkübara sisse saetud kaks ristuvat konti - 

see on viide elu haprusele. 

6-10. oktoober 2021

Valmis esimene hõbedast sõrmkübar ja hõbedast kinnitusdetailide  kavand.

14. detsember 2021

Kaht sõrmkübara osa ühendava kinda kavandamine.

Kas kroomnahka tohib hõbedaga ühendada? Jah! Põhiline on, et materjalid 

mida kasutan ei teeks maailmale liiga. Ükskõik milline naha tükk on kullast kallim 

- selle nimel on keegi andnud oma elu. 

Sõrmkübar pärast jootmist

Saagimine
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13. märts 2022. Kinda detailine 
esimene kokku proovimine. 
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8. märts 2022

Kinda ülaosa servade viimistlemine - kantimine ja punaste helmeste õmblemine. Punased helmed on kaitse-
funktsiooniga nagu punane pael rahvarõivastel. 
Kuidas kiatta puhtalt nahast osa ühenduskoht? 

Uitmõte:  kas panna lappidest vooder, mis ühenduskoha ära kataks?

12. märts 2022

Enamik detaile on olemas, aga miskit on justkui puudu. Miskit?! Hoomamatu midagi?!  Nahatükk, mida kasutan 
on ühe ehtekunstniku jääkidest. Leitud tükk on täpselt õige suurusega, ma ei pea mitte midagi ära lõikama. Selle 

saab täpselt ümber käe mässida. 

Kui te küsite, miks ma ei kasuta vääris(metalle), 

siis minu jaoks on kõik materlid väärtuslikud. 

Keegi on nende tootmiseks andnud oma aja 

ja tihtilugu ka elu. Aeg ja elu. Kaks kõige kallimat 

väärtus siin sinise kupli all. 

Mul tekib tihti koduste 

kaltsuvaipadega olukordi, mil 

kõndides üle vaiba meenub, 

et: see kollane riba 

siin oli mu lemmik kleit 

kunagi jms. Sama tunnet 

ajasin tagasi kinda lappidest 

detailiga. Iga lapp meenutab mingit tunnet või kedagi, kes sellest kangast riideesest võis kunagi omada. 

 Lappidest detail peidab enda all nahast osa ühenduskoha. Mul kulus tunde, 

 et välja mõelda, kuidas võimalikult puhtalt see koht ära peita. 

Lappidega kaetud nahast osa ühenduskoht

Lappidest detailid meenutavad 

mulle, kui olin pisike ja käsime 

vanaemaga naabritel külas. 

Istusime verandal hästi kõrge 

ja pehme vedruvoodi peal, mis 

oli kaetud lapitekiga. Toas oli 

soe ja päike paistis. Lõpuks 

jäin magama. Kui ärkasin olin 

segaduses, kus ja kes ma olen.
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See puudu jäänud 

miski on vanast 

satiinkanga tükist 

vooder. Vooder 

jätab seestpoolt 

kindale puhta mulje 

ja ühtlasi lisab piduli-

kumat laadi.

Toonisin kanga 

musta teega. 

Taaskord ei pidanud 

seda tükki lõikama. 

Jääke ei tekkinud. 

75

Kinda peopesas on hõbedast 

aukliku struktuuriga plaat, mis 

täidab purje õmblemise sõrm-

kübara funktsiooni.



Ebaühtlased pisted kinda voodril pee-

geldavad Pruudi heitlikku meelt. Olen 

märganud, et ärevustundega ei tule 

pisted ühtlased ei tikkimisel ega käsitsi 

õmblemisel 
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13. märts 2022

Nahast roheliste lehtede õmblemine, läbi 
lehemotiivi hõbedetailide mustri kor-
damine. Loodusmotiivide jätk. 
Rohelise värvi valisin, et kinnas haakuks 
krooniga.

Südamepael kinda käe ümber mässimiseks
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Linnu tüüpi abivaim aitab Tunguusi šamaanil 
suhelda ülailmaga (Hoppal 2003: 94).

Pruudi kindal kujutavad ka tutid sulgi ja sellega 
hingelindu, kes esiemade ilmast sõnumeid toob. 
Kinda abil toetavad Pruudi esiemad tema kätt, 
mis hoiab ja juhib nõela, mis igavikku tikandi-
tesse kannab. 
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13. märts 2022

Valmib pärlitest ühendusriba sõrmkübara ja 
kinda vahele. Rohelised helmed valisin, et
tekiks side roheliste nahast detailide vahel. 

16. märts 2022

Kinda allosa ääristada rebitud värviliste (siidivärviga toonitud) kangaribadega , 

plus pärlid ja sõlmpiste.

Kinda õmbluskvaliteet: püüan esile kutsuda oma sisemist 

,,Pruuti” – tema kaootilist mõtteruumi ja kaotatud mõistust. 

Õmblused on hüplevad ja närvilised

Sõlmpiste katsetus 2020

Klaashelmestest ühendusriba sõrmkübara ja kinda 

vahele. 

Kinda lõpetamine. Kangas sai otsa ja ma ei leidnud rohkem sama materjali. Pidin 

jätkama teise kangaga. Tikin helmeid seni, kuni niiti jagub, altääre satiinist satsi
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SINU KÕDUVIK MIND EI 
HUKUTA
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23. märts 2022

Otsisin fotolavastuste jaoks oma vanu kombineesid ja muid 
kogunenud rõivaid. Leidsin vana sukavöö, mis on minu and-
mete järgi 1950ndatest aastatest. Seda olen pildistamistel 
kasutanud aastaid. 

Kuna kõlavöö mõte ei toiminud stilistiliselt, otsisin uut lahen-
dust.  Ma ei raatsinud enda sukavööd selle projekti raames 
kasutada. See peab olema puhas õnn, et mul õnnestus Osta.
ee internetioksjonite keskkonnast leida kasutatud sukavöö 
1950. aastatest.

Vöö on piisavalt räbal ja mitmest kohast parandatud. Kohati 
plekililne. Ideaalne! Kangas on õrnroosa satiin. Samasugust 
kangast kasutasin sõrmkübara kinda juures. See ühendab 
kahte eset omavahel veelgi. 

Sukavöö on selleks, et hoida sukki üleval. Tema funktsioon 
on hoidmine, Ehk võib ta hoida ligidal ka esiemasid ja nende 
tarkusi, jõudu vms...

27. märts 2022

Sõrmede kastikute viimistlemine.

PVA liimiga sõrmede katmine. Lindist riputusaasade valmista-

mine, detailide kokku liimimine

26. aprill 2022

Sõrmede kinnitamine sukavöö külge. Kasutasin nõukogude-

aegset valget jämedat niiti, et ühtlustada ajastutruud välimust.

7. detsember 2021

Esimene vöö idee tuli uitmõttena. Kipsist sõrmed on leitud vanast 
töökojast. Tõenäoliselt on need olnud kasutusel mannekeeni vaa-
kumvormi valmistamisel.
Minu jaoks sümboliseerivad need näpud pruudi müütilisi esiemasid. 

Ta kannab neid oma vööl talismanina kaasas.

8. detsemeber 2021 

Idamaine kett võiks rippuda koos sõrmedega vöö küljes - nagu Hiiu 

rõhud.
Esimene mõte vöö puhul oli toetuda oma juurtele ja kokku panna 
midagi Hiiu rõhkude (nahast vöö, mis on kaunistatud messingist 
neetidega ja kettidega, mille küljes on mündid) sarnast. Naha asemel 
plaanisin kõlavöö punuda, kuid see tundus liiga tugevate ja otseste 
rahvarõivaste mõjutustena. Mulle tundub vahel, et kõikvõimalikud 
punutud vööd on nii laialdaselt rahvarõiva stiliseeringute juures kasu-
tusel, et need mõjuvad kitšina. 

10. detsember 2021

Sõrmede kastikute välja saagimine

14. märts 2022

Vöö kavand - aluseks nahk, selle peal messingdetailid, mille peale 

tikkida helmed, riputada ketid ja sõrmed? Ei leidnud sobivad nahka 

piisavalt kiiresti. ma olen kärsitu ja tahan kasutada materjale, mida 

olen kokku kuhjanud koju. 

Või punuda vöö kokku erinevat värvi südame paeltest?
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Sõrmed sukahoidja küljes sümboliseerivad Pruudi 

esiemasid ,kes jagavad temaga nende amulettide 

kaudu oma jõudu ja tarkust. Ta kannab seda tuge 

oma vöökohal iga päev. Kõndides sõrmed kõli-

sevad üksteise vastu. See heli ja sõrmede raskus 

meenutab talle, et ta pole üksi. Tal on kaasas 

esivanemate teadmised ja jõud. Ripatsite raskus 

tuletab Mõrsjale pidevalt meelde, kuidas naised 

enne teda kannatasid. On tulnud aeg seemustri 

murda.





KÕIK TÜDRUKUD SÄDELEVAD 
PIMEDUSES









11. jaanua
r 2021 

22. detsember 2021 

11. veebruar 2022 
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7. jaanuar 2022 

17. aprill 2022
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3. oktoober 2020-11. jaanuar 2021 

Vanadest mähisetraatidest ja siidripudeli korgi 

võrkudest ning vanadest juhtmetest erinevate vask-

spiraalide keerutamine.

11. jaanuar 2021 

Kuldtikandi tehnika alusel loodud mustri esimene 

tehnikaproov.

11. jaanuar 2021 

Krooni tikandimustrite kandmine kanagale

Villasest lõngast tuttide valmistamine alumiseääre 

külge. Osadel on tumepunane säbru sees, kuna 

kogemata mäkerdasin markeriga krooni detaili 

heleroosa sametosa ära. Otsustasin ühtlustamiseks 

lisada punast lõnga. Kroon oleks justkui verine, kuna 

sametosa enam puhtaks ei saanud.

Lõikasin välja kohvipakkidest õielehed
krooni teise kihi kaunistamiseks. Sädelevad 
väga ilusti ja on kerged. 

Vaskspiraalid
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Krooni esimese kihi tikandi 
tagumine pool.

Lõngapallid alumise ääre külge. 

Esimene krooni kiht on valmis. 
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Vanadest mähisetraatidest, 
elektrijuhtmetest keeru-
tatud vasest spiraalid

Sinise kattega mähise-
traadist keeerutatud 
spiraalid tikandina meenu-
tavad karakul kasukat.

Jõuluehete kül-
jest harutatud 
hõbedased 
spiraalid lisavad 
veelgi sära

Teist kihti ilmestavad ini-
mese kolba asemel 3D 
prinditud kassi kolbad.
Need on praagid ja oleks 
muidu ära visatud.  
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4. jaanuar 2022

Krooni teise kihi tikkimine 

Fotolavastuse uitmõte: 

Kui pruut näiteks kujutab ette oma esivanemaid: fotolavastuses kasutada vaikivat koori, kelle 

ta on siis sättinud oma ettekujuteldavateks esivanemateks, kes aitavad veimevakka kokku 

panna. 

6. jaanuar 2022

Fototöötlus.

7. jaanuar 2022

Krooni teise kihi tikkimine, pildistan pidevalt kõike

Teine kiht tuleb esialgsetest katsetustest erinev. Materjalid ja värvid tulenevad sellest, mis 

mul kodus olemas on.

22. jaanuar 2022

Tikin krooni, vaatan hõbedasi pärle ja need meenutavad alumiiniumist treilaaste...
Uitmõte: valada need roosaks toonitud epo sisse, krooni kahe kihi vahele.

Lisada lilla kassi kolp ja pallike, et kroon oleks ruumillisem.

11. veebruar. 2022

LÕPUKS!!! KROONI DETAILIDE ÜHEDAMINE ALAKU!!!

Kus kasutada siidist lilli? Millised val-
ida? Millisel lillesüdamikud teha?

Siidist lillede detailid 2020
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Altäärele lõngast pallid, et 

ära peita kahe krooni kihi 

ühenduskoht ja kattekan-

gaste alumine õmblus.

Kinnitamine:

üks nöör tõmmata 

läbi detaili ja sõlmida    

otsa kokku?

Lõngapallide vahele heleroosast 

šifoonist õielehed, et ära peita krooni 

teise kihi must aluskangas

Hallid siidist lilled esimesele kihile?
Kas neid üldse kasutada?

Tsimshiani mägikitse sarvedest  

šamaanikroon annab kandjale jõu liiku-

da kindlalt ja turvaliselt jumalate kõrgete 

paikade vahel. (Cooper 1998: 47) 

Nukufilmis ,,Coraline” on üheks tege-

laseks kass, kes saab vabalt liikuda 

kahe maailma vahel. (Selick 2000). 

Minu kroonis need kaks mõtet kohtu-

vad. Krooni  kandja on ühenduses oma 

esivanematega. Kassi kolbad annavad 

talle aga veelgi kindlama võime, liikuda 

kassina, vabalt enda ja esiemade ilma 

vahel. 

Krooni teise kihi alumine serv. Kassi kolp, lõn-
gapallid.

Kohvipakkidest lehed
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Veimevakk koosneb 
neljast esemest: 

nõelapadi, 

sõrmkübaratega 

kinnas,

sukahoidja

ja kroon.



Olemus: Nõelapadi
Dateering: ligikaudu 2022. 
Materjal: Hõbe, messing, vask, klaas, plastik, 
nahk, vill, puuvill, polüester
Mõõdud kõrgus: 34.0 cm; laius: 18.0 cm

Olemus: Sõrmkübar
Dateering: ligikaudu 2022. 
Materjal: Hõbe, klaas, nahk, puuvill.
Mõõdud kõrgus: 48.0 cm; laius: 13.0 cm

Olemus: SukahoidjaDateering: ligikaudu 2022. Materjal: Messing, kips, puuvill, polüester
Mõõdud kõrgus: 49.0 cm; laius: 43.0 cm

Olemus: Kroon/peakate
Dateering: ligikaudu 2022. 
Materjal: Vask, klaas, plastik, vill, siid, 
puuvill, polüester
Mõõdud kõrgus: 30.0 cm; laius: 10.0 cm

„EELSEI
SEV HUK

ATUS”

„KUI	SU	SÕRMED	EI	VERITSE,	POLE	SA	
PIISAVALT TÖÖD TEINUD”

„SINU KÕDUVIK, MIND EI
 HUKUTA”

„KÕIK	TÜDRUKUD	SÄDELEVAD	PIMEDUSES”
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Viimased kolm aastat olen uidanud Pruudiga mööda Kõduvikulisi maastikke. 
Ehitanud Katedraali, mille igat ust vast ei tihkakski enam avada. Olen unista-

nud ja leinanud. Ekselnud etnoõõva radadel ja otsinud sealt esiemade jälgi, nii 
mõnigi kord hirmunult üle õla tagasi kiigates.

Olen ennast nii leidnud kui kaotanud. Mida ma õigupoolest soovin selle kõige-
ga saavutada? Täites veimevakka, küsin taas ja taas, mille nimel ma üldse 

töötan? 

Tagasivaatavalt mõistan, et otsisin oma kohta maailmas. Soovisin tugevdada 
sidet juurtega, et leida hingele pidet.

Tänu läbi tööprotsessi ette võetud otsingutele olen mõistnud, et ma polegi loo-
jana sedavõrd eksinud, kui varem arvasin. Katedraal minu sees on küll pidevas 

muutumises, kuid suudan seal aina vabamalt liikuda. Tundsin end koduselt 
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pitsikuhilate keskel kümme aastat tagasi ja küllap tunnen seal sama koduselt 
ka kümne aasta pärast.

Loojana olen kui põhjamaade valge öö, mil kõik on võimalik. Mind saadab 
vaaremade sammude kaja. Olen lummatud möödunud aegade lugudest 

ja lauludest, unustusse vajunud esemetest ja maailmaloomisest. Kõik need 

fragmendid moodustavad lõpuks terviku.

Pruudi lugu algab ,,Eelseisva hukatusega”. Helesiniste silmadega nõukogude-

aegne nukk sümboliseerib lapsepõlve ja sellega kaasnevaid marraskil põlvi ja 

puuoksa külge katki rebitud kleite. Teose pealkiri viitab hetkele, mil lapsepõlv 

saab läbi ja elu ei tundu ühtäkki pooltki enam nii roosiline. 
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,,Kui su sõrmed ei veritse, siis pole sa piisavalt tööd teinud”, on märk sellest, 

et lapsepõlv on läbi saanud. On aeg esiemade kombel tikkida oma tunded 

linikutesse ja katta kõik augud rõivastes lilleõitega. 

,,Sinu Kõduvik mind ei hukuta!”  on juba painajate pärusmaa. Selles on hirmu 

ja trotsi, kuid peamiselt tungi mitte vajuda kössi maailma raskuse all, nagu 

seda tegid mõned mu esivanemad. See töö on inspireeritud esivanemate 

vaimudest, kes kummitavad minu sünnikodu. Sõrmed, mis allservas ripuvad 

sümboliseerivad Pruudi vaaremasid, kes jagavad nende amulettide kaudu 

oma jõudu ja tarkust. Ta kannab seda tuge oma vööl iga päev. Kõndimisel 

kõlksuvad sõrmed üksteise vastu, see heli tuletamas pidevalt meelde, et ta 

pole üksi. Tal on kaasas esivanemate teadmised ja jõud. Sõrmede raskus 

meenutab, kuidas naised enne teda on kannatanud, on aeg see muster 

murda.
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,,Kõik tüdrukud sädelevad pimeduses” on hetk, mil Mõrsja on teinud rahu nii 

iseenda, oma esiemade, kui maailmaga. Tal on välja kujunenud piisav arsenal 

vajalikke kogemusi ja näib, et elamine on võitlust väärt.

Siin lehekülgedel segunevad unenäod mälestuste ja muinasjuttudega. Loodan 

oma töödega peegeldada igavikku ja sellega käsikäes tiksuvat igatsust. 

Ühel päeval, kui pole enam inimesi ega sugulasi, kes mäletavad, saavad meie 

lugusid rääkida ainult allesjäänud esemed. Kõik see kandub edasi minus ja minu 

loomingus. Ühel päeval räägivad need  tööd minu loo. 
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Siin lähevad meie teed lahku...



siia tuleb trubetski

(Trubetsky 2000:35)
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ENGLISH SUMMARY

 Between these covers, fragments that surround me and 

exist inside myself have been gathered: selected diary entries, 

memories, quotes, objects, and recordings of my work process. 

Through these bits and pieces, I tell the story of how and what my 

journey as a creator has become.  On these pages, dreams are 

interlaced with memories and fairy tales. I am compelled to ask: 

what do I really want to achieve with all this? What am I searching 

for?  In retrospect, I realize I am looking for my place in the world as 

a creator.  I want to strengthen the connection to my roots to make 

sense of my surroundings. I find this fascinating place in the songs 

and stories of the past, its forgotten objects, and the construction 

of imaginary worlds. I felt at home in the middle of piles of lace ten 

years ago and I will feel at home there ten years from now. As a 

creator, I am like the Nordic white night, when anything is possible; 

when a creator conjures a main character I call the Bride.

 

 The Bride is made up of fragments I have collected during 

the work process: ancestral traditions, memories and dreams. 

Notably, old ethnographic items connected with weddings are 

the most elaborately decorated and I am drawn to their decadent 

opulence. At first her name was just a placeholder, but with time it 

grew on me.  I don’t have the heart to change it. For the last three 

years, I have been wandering with her along decaying internal and 

external landscapes. I have built her a home - a Cathedral - some 

of the doors of which I will probably never want to open again. I tell 

her story and depict her journey through an imaginary world I call 

Decaeon. A combination of two words: decay+eon is a moment 

between the living and the dead where it is possible to conjure 

up the present, the past and the future. If longing is a hopeless 

(both sweet and painful), immeasurable, and infinite eternity, then 

the Decaeon is obtained by adding to this emotion the process 

of decay. Here I have dreamt and mourned. I have wandered the 

paths of the horrors of days long gone and searched for my an-

cestors, constantly glancing over my shoulder in fear.  All of this is 

expressed in my work. 

 

 Her story begins with the work titled “Impending Doom.” 

The pincushion is made of a Soviet-era doll with light blue eyes 

that symbolizes her childhood, with dresses torn on tree branch-

es and bruised knees. The title references the moment when 

childhood is over, and life suddenly no longer seems so rosy. 

 Her story progresses with the glove made with thimbles 

titled “If Your Fingers Aren’t Bleeding You Haven’t Done Enough 

Work.”  It is a sign that her childhood is over. It is now time to em-

broider her anxiety onto the tablecloths and cover all the holes 

in her clothing with silk thread flowers, covering all the ugliness of 

the world with beauty. 

  Further, the next object created for her dowry box is 

a garment titled “I Shall Not Perish in This Decaeon of Yours!” 

which belongs to the land of nightmares. It is inspired by ances-

tral spirits haunting my family home. The garter belt symbolizes 

fear and defiance, but mainly the desire to not sink under the 
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weight of the world, as some of my ancestors did. The fingers 

represent the Bride’s great-grandmothers who share their 

strength and wisdom through these amulets. She wears that 

support on her waist daily. As she walks, the fingers make a 

clinking noise as they bounce against each other. That sound 

and the weight of the fingers act as a constant reminder that 

she is not alone. She has the knowledge and power of her an-

cestors with her. And the weight reminds her how the women 

before her have suffered and she needs to break that pattern.  

 The final piece, a crown titled “All Girls Glitter in the 

Dark,” hints to the moment when the Bride has made peace 

with herself, the history of her lineage and the world. She has 

developed a sufficient arsenal of necessary experiences and 

being alive is becoming something worth the struggle.

 

 I think about my ancestors a lot.  I am shadowed by 

the steps of my grandmother. I reflect on the feeling of the im-

pact of eternity and the longing for connection that goes hand 

in hand with my work. My grandmother once said, “We live as 

long as there are people who remember us.” One day, when 

there are no more people, or relatives who remember, only 

the remaining items can tell our stories. One day these are the 

objects that will tell mine. 
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