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Sissejuhatus

Minu lõputöö teemaks on armid - nii välised kui sisemised. Tundub, et see mõte on varitsenud

mind ammu ja kõikjal - looduses, kiires elurütmis, aga ka eelnevais klaasi katsetustes ja tehtud

töödes.

Foto 1–3. “Armid” elust enesest.

Oma loomult olen selline inimene, kes esmalt ikka proovib asju parandada, mitte koheselt alla

anda ja ära visata, käega lüüa. Raskem on teha seda inimestega. Abi ja tuge pakkuda, parandada -

kaudses tähenduses teen seda nii last kasvatades, tööl kui ka vaba aega veetes. Kuid ajapikku

olen aru saanud, et aidata tuleb kõigepealt siiski iseennast, mõista oma elu paremini ja seda

rohkem hinnata. Vaid siis suudan olla abiks teistele. Õpetused on kasulikud, kui need aitavad

meil millestki aru saada. Kõik on muutumises - rõõmu tundmine sellest, et iga päev on uus ja

erinev, et meie maailm on muutlik ja miski ei ole püsiv. Kõige kaduvus aga tuletab meelde meie

üürikest aega  sellel planeedil ning kannustab igast hetkest rõõmu tundma.

Materjalina on klaas võitnud mu hinge ja südame. Temas peegeldub see miski, mille vastu

tunnen sügavat austust ja kirge. Klaas on jonnakas, habras, külm ja samas ka soe ja varjundirikas,

vastavalt sellele, kuidas teda vaatame või töötleme. Ta on just see materjal, mille kaudu suudan

väljendada oma tundeid ja mõtteid, ning mis annab mulle vabaduse teostada oma unistusi,

päästes mind armide eest.



Ideede otsingul, kintsugi

Ehkki unistame ideaalsest suhtest, rahuldust pakkuvast tööst, õnnelikust pereelust ja teiste

inimeste lugupidamisest, on elul kombeks anda meile mitmesuguseid tagasilööke. Ilusast

unistusest ei jää sageli midagi alles, kui ainult purunenud ja väärtusetud killud. Kintsugi hindab

vananenud ja maalähedaste esemete ilu, lubab vaimset ja füüsilist taassündi, omamoodi

tervenemist ning õpetab, et elu läheb edasi ka armidega, mis muudavad meid ainulaadseks ja

ilusamaks. Julgustab meid meie arme, nõrkusi omaks võtma. 

Pettumuse hetkedel võiks pöörata oma mõtted jaapani filosoofiale ja eriti zen-budistlikule

lähenemisele. Legend räägib, et Jaapani shogun Ashikaga Yosimasa (1435–1490) kasutas tee

tseremooniaks alati oma lemmiktassi, ühel päeval läks see aga katki. Nii saatis ta selle

parandamiseks Hiinasse. Tagasi saades oli ta tassi paranduses pettunud, kuna see oli parandatud

metallklambritega ning tass ei pidanud enam ka vett. Seepärast pöördus ta Jaapani

käsitöömeistrite poole, et leida katki läinud esemetele funktsionaalsem ja esteetilisem lahendus,

millest sündiski kintsugi tehnika.

Kintsugi on katki läinud esemete parandamise tehnika, kus purunenud eseme tükid ettevaatlikult

üles korjatakse, uuesti kokku pannakse ja seejärel kullapulbriga kaetud lakiga kokku liimitakse.

Kahjustusi ei püütagi varjata, eesmärk on muuta killud taas ilusaks ja tugevaks esemeks.

Kintsugi tähendab sõna-sõnalt “kullaga liitma”:

kin = kuldne tsugi = tisleritöö.

Foto 4. Klambritega parandamise tehnika.



Hinnaline kuld parandustes rõhutab, et neil on filosoofiliselt rikkalik väärtus, mida ei saavutata,

kui lihtsalt osta vanade esemete asemel uusi. Siin on ilmne sarnasus Jaapani wabi-sabi

filosoofiaga – puuduliku või ebatäiusliku omaksvõtmisega, mis peab kalliks lihtsat,

tagasihoidlikku ja vana. Nähakse pragusid ja kilde kui sündmusi objekti elus.

Foto 5. Kintsugi parandus.

Foto 6. Kintsugi. Mõrade tähtsus ja ilu.



Foto 7. Yee Sookyung. Tõlgitud vaas.

Foto 8–11. Rachel Sussmann. Teede parandus kullaga.



Kintsugi filosoofia austab elukogemusi, olgu need head või halvad. Ülekantud tähenduses võib

parandus hõlmata andestamist, kiindumust, kinnitamist, aktsepteerimist.

Siit ka järeldus, et aja jooksul kogetud armid, löögid, killud on osa meie tervikuks olemisest,

neid ei pea varjama. Olles ebatäiuslikud ja elu poolt kahjustatud, võime sellele vaatamata olla

aktsepteeritud ja kasulikud, asjakohased ja seeläbi hoopis tugevamad.

Foto 12. Kintsugi süda.

"Maailm murrab kõiki ja hiljem on paljud purunenud kohtades tugevad,” kirjutas Ernest

Hemingway.1 Purunenud anumast saab läbi kintsugi uus ese, selline, mis ütleb: ma olin katki,

kuid nüüd, kuigi ma pole täiuslik, olen ma ilusam ja tugevam kui kunagi varem.

Traditsiooniliselt pannakse kintsugi paranduses katkised tükid uuesti kokku, kasutades liimina

urushi lakki. Valmis pragudele tõmmatakse pintsliga ettevaatlikult veel üks õhuke lakikiht ja

sellele kleepuvale pinnale puistatakse puhast kullapulbrit. Üleliigne kuld pühitakse ära, jättes

alles rõhutatud “õmbluse”. Neid etappe võib vajadusel korrata, kusjuures vahepealne poleerimine

ning laki kõvenemine võib kesta mitu päeva. Kuna kullapulbri koostis on sageli erinev, siis ka

parandus võib olla õrn või julge, sädelev või läikiv. Kasutatakse ka muid pulbrilisi metalle, nagu

hõbe, tina ja messing. Kintsugit võib vaadelda ka liikumisena säästva eluviisi poole: paranda, ära

viska minema, naudi parandusi ning meenuta eseme väärtust ja tema lugu.

1 https://7flammes.com/et/themes/13850-top-100-incredible-inner-strength-quotes-to-help-you-find-yo

https://7flammes.com/et/themes/13850-top-100-incredible-inner-strength-quotes-to-help-you-find-yo


Kintsugi mõistes on killud ja praod vaid objekti elus toimunud sündmuse sümboliks, mitte selle

hävimise põhjuseks. Nagu kausid, tassid ja taldrikud, talume ka meie oma purunemisi,

peadpööritavalt kõrguselt kukkumisi ja ootamatuid raputusi.

Mõnikord kogeme asju, mis tekitavad lootusetuse tunnet: tagasilükkamine, reetmine, hülgamine,

ebaõnnestumine. Seega usun, et alati on olemas mingigi valikuvõimalus, et näha ka negatiivseid

kogemusi ”kuldsete parandustena”.

Foto 13. Kintsugi teetass. Karatsu 17 saj.

Arm tähendab, et ma jäin ellu.

Kehalisi haavu me näeme ja saame neid isegi katsuda. Kehaline haav jookseb enamasti verd.

Tavaliselt me pöördume sellistel juhtudel traumapunkti. Meedikutel on ravijuhised haavadega

tegelemiseks. Emotsionaalsete kannatuste mõõtmine ja kirjeldamine on keerulisem. Haav nagu

oleks ja valus on ka, aga mis täpselt valutab ja kus?2 Hingehaav võib meid panna nutma, teha

vihaseks ja emotsionaalseks, võib võtta rõõmsa meele, kuid vahel võib röövida lausa elutahte.

Hingehaavadega tegelemiseks tuleb esmalt neid teadvustada. Valu põhjustav väline või sisemine

2 https://vikerraadio.err.ee/866606/peresaade-hingehaavad-peep-vain



sündmus tuleb endast välja saada. Tõrjumine, solvamine, alandamine - me saame pihta ning

meie hing jääb valutama. Öeldakse, et aeg parandab haavad. Aga kas aeg parandab ka sisemised

haavad? Hingehaava traumapunkti ju ei ole. Kas meil jätkub mõistust ja ettevõtmist pöörduda

oma hingehaavadega „hingetohtri“ poole. Sageli me eitame meile tekitatud arme või peidame

need lihtsalt enda sügavamale sisemusse. Sisemised armid kõrvetavad, need ei ole võõrastele

silmadele nähtavad. Sügavale löödud hingehaavad võivad jääda kauaks meie sisse.

Kinnikasvamine ning armide teke kujundab meie edasist elu.

Elus tuleb ikka ette, et kukume tükkideks ja kogume end siis taas jälle kokku, et tõusta

teistsugusena, uuena. Nagu fööniks tuhast. Need katsumused jätavad endast maha suuremad või

väiksemad armid, kuid see tähendab, ma jäin ellu.

Ideede katsetused

Esimesed katsetused on tehtud karastatud klaasist taldrikutega ”Luminarc”, mis ei andnud

soovitud tulemust, kuna see klaas on spetsiifiliste omadustega ja raskesti purunev. Tehes katset

klaasisulatusahjus Rohde, muutus klaas 725℃ juures väga õrnaks ja hapraks ning murduvaks. Ei

saa jätta märkimata, et see haprus oli iseenesest väga võluv. Proovid uute, samast materjalist

taldriku kildudega, tegin temperatuuril 735℃ ja asetasin tükid üksteise peale. Sel korral oli

sulamine ühtlasem. Valge ja must klaas andsid erinevaid sulatuse tulemusi. Valge klaasi pinnale

tekkis kalasoomuse laadne faktuur, must klaas muutus osaliselt tuhmiks.

Foto 14–17.



Kuna see katsetus ei tekitanud minus mingeid emotsioone ning ei sobinud eriti minu lõputöö

ideega, siis proovisin teisi mõtteid ellu viia.

Järgmise katsetusega kasutasin tahvelklaasi, lõigates selle keskele ovaali. Selle kõrvale tekkinud

praod olid isetekkelised ja juhuslikud, tekitades just selliseid äratundmisi, et olen leidnud

vajaliku lahenduse. “Õmbluste” jaoks puurisin klaasi augud, et ”arme” saaks parandada.

Foto 18.

Katsetasin erinevaid variante sulatuse, koolutuse, liivsöövitusega. Samuti proovisin erinevaid

kinnitusmaterjale - traate, klambreid ja kuldset paela. Parimaks tulemuseks pean

ehitusklambritega saadud tundlikku esteetilist tulemust. See oleks nagu ajalukku tagasiminek,

kui just keraamikat parandati klambritega.

Foto 19–21.



Foto 22–23.

Kuna algne idee lähtus kintsugi tehnikast, siis katsetasin klaasi liimimist kullaga. Originaalis

kasutatakse kullapulbrit ja urushi lakki. Mina katsetasin kahekomponentset klaasiliimi,

pulbristatud kullavärvi ja akrüülvärvi. Parima tulemuse andis liimimine ning hiljem dosaatoriga

klaasil olevatele pragudele peale kantud kuldne akrüülvärv.

Oma töödes tahtsin esile tuua just nii välised kui ka hingearmid. Iga arm võib rääkida meile oma

loo, mis on selle taga. Kesksel kohal on vorm, nii juhuslikkus kui ka korrapärasus ning sellega

suhestuv inimene.



Foto 24.



Foto 25.



Foto 26.



Foto 27.



Foto 28.



Foto 29.



Kokkuvõte

Õppida saab erinevaid teid pidi oma armidega toime tulemist. Mina olen leidnud enda jaoks

õigeima tee - mitte karta, olla avatud, hüpata aeg ajalt tundmatusse, usaldada oma sisetunnet,

proovida, eksida ja siis järgmine kord kõike uuesti ja paremini teha ja iga kord midagi õppida,

analüüsida ja muuta ning selle läbi muutuda ka ise tugevamaks.

Mõtlen kõigele tagasi ning tunnistan, et kuigi elu on teinud pöördeid, paljud tegemised ja

ütlemised on jätnud arme, kuid seeläbi olen muutunud tugevamaks ja paremaks. Minu noorem

poeg on olnud minu “kintsugi projekt”, tema on teinud minust selle, kes ma praegu olen. Pean

olema tänulik, et olen suutnud jääda sellel teekonnal iseendaks. Inimesed, kes kannavad oma

nähtamatuid arme, jäävad tihti tähelepanuta, kuni nad on tõeliselt kriitilises seisus. Seisatan,

kuulan nende lugu, toetan neid kasvõi oma kohaloluga.

Materjali kompamine, tunnetamine, temaga mängimine ja tegelemine loominguga – see on minu

väljendusviis armidega toime tulemiseks! See on minu teraapia! See on väljapääs! Väljapääs

minu sisemaailmast, minu tunnetest ja üleelamistest. Võimalus anda enda sees toimuvale vorm ja

kuju ning seeläbi lasta ennast vabaks. Mulle on jäänud nii nähtavaid kui ka nähtamatuid arme,

mis meenutavad vaid seda, et ka nendega on võimalik elada täisväärtuslikku elu.



Kasutatud kirjandus:

Laats, Annika “Valgus läbi mõrade”, Rahva Raamat, 2020

Garcia, Héctor & Miralles, Francesc ”Ichigo ichie. Naudi iga hetke. Elamise kunst Jaapani

moodi”. Tõlge kirjastus Pegasus, 2019

Brown, Simon G. “Praktiline Wabi sabi “. Tõlge kirjastus Koolibri, 2009

Internetiallikad:

https://www.lifegate.com/kintsugi-wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectio

nism/vaadatud 04.04.2022/

https://savvytokyo.com/wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectionism/?fbcli

d=IwAR0T2pB960LMZ0wVYovUaQMMWvsrbDeQqmHzJYus8gU47JtJq6d6pvfhg9A

/vaadatud 04.04.2022/

https://www.omaritani.com/blog/wabi-sabi-philosophy-teachings  /vaadatud 04.04.2022/

https://www.yoair.com/blog/japanese-art-kintsugi-and-contemporary-artworks/vaadatud

04.04.2022/

https://7flammes.com/et/themes/13850-top-100-incredible-inner-strength-quotes-to-help-you-fin

d-yo /vaadatud 04.04.2022/

Foto 1–3 autori isiklik

Foto 4 https://www.yoai.com/et/blog/japanese-art-kintsugi-and-contemporary-artworks/ (üles

laetud 14.05.2022)

Foto 5. https://esprit-kintsugi.com/en/quest-ce-que-le-kintsugi/ (üles laetud 21.05.2022)

Foto 6 www.parandus.ee (üles laetud 10.05.2022)

Foto 7 http://www.artnet.com/artists/yee-sookyung/ (üles laetud 14.05.2022)

Foto 8–11 http://www.rachelsussman.com/portfolio#/sidewalk-kintsukuroi(üles laetud

10.05.2022)

Foto 12 https://m-galleria.com/products/kintsugi-heart (üles laetud 21.05.2022)

Foto 13 https://mingei-arts-gallery.com/works/ceramic/kintsugi (üles laetud 21.05.2022)

Foto 14–29 autori isiklik

https://savvytokyo.com/wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectionism/?fbclid=IwAR0T2pB960LMZ0wVYovUaQMMWvsrbDeQqmHzJYus8gU47JtJq6d6pvfhg9A
https://savvytokyo.com/wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectionism/?fbclid=IwAR0T2pB960LMZ0wVYovUaQMMWvsrbDeQqmHzJYus8gU47JtJq6d6pvfhg9A
https://savvytokyo.com/wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectionism/?fbclid=IwAR0T2pB960LMZ0wVYovUaQMMWvsrbDeQqmHzJYus8gU47JtJq6d6pvfhg9A
https://savvytokyo.com/wabi-sabi-the-japanese-philosophy-of-embracing-imperfectionism/?fbclid=IwAR0T2pB960LMZ0wVYovUaQMMWvsrbDeQqmHzJYus8gU47JtJq6d6pvfhg9A
https://www.omaritani.com/blog/wabi-sabi-philosophy-teachings%20%20/vaadatud%2004.04.2022/
https://www.yoair.com/blog/japanese-art-kintsugi-and-contemporary-artworks/vaadatud%2004.04.2022/
https://www.yoair.com/blog/japanese-art-kintsugi-and-contemporary-artworks/vaadatud%2004.04.2022/
https://7flammes.com/et/themes/13850-top-100-incredible-inner-strength-quotes-to-help-you-find-yo
https://7flammes.com/et/themes/13850-top-100-incredible-inner-strength-quotes-to-help-you-find-yo
https://www.yoai.com/et/blog/japanese-art-kintsugi-and-contemporary-artworks/
https://esprit-kintsugi.com/en/quest-ce-que-le-kintsugi/
http://www.parandus.ee
http://www.artnet.com/artists/yee-sookyung/
http://www.rachelsussman.com/portfolio#/sidewalk-kintsukuroi
https://m-galleria.com/products/kintsugi-heart
https://mingei-arts-gallery.com/works/ceramic/kintsugi

