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Linooli lõikamise protsess./The process of making a linocut.

Enda lõputöös olen võtnud külafilosoofi rolli
ning arutlen sügavalt ja mitmetahuliselt teemal
teadmatus.
Filosoofia ja teadmatuse vahel on
vastastikune lüli. Bernard Williams on öelnud,
et filosoofia on teadmatuse kodu ‒ see
koosneb küsimustest, millele me ei tea
kindlaid vastuseid, seetõttu hakkame
filosofeerima. Nii nagu filosoofia koosneb
teadmatusest, koosneb minu töö
teadmatusest, millest ma filosofeerin.
Valisin sellise teema seetõttu, et ma ei
teadnud, mida täpselt enda lõputööks teha.
See küsimus painas mind ning tänu ühele
õppejõu kommentaarile ma tegin otsuse
valida teema, millega olengi oma elus just
tegelemas. Juurde oli tarvis praktilist projekti,
ning linoollõike tehnika oli mulle südamesse
jäänud alates selle aine läbimisest. Sidudes
need kaks tervikuks, saigi minu soov “midagi
kunstilist teha” teoks.

In my craduation thesis I have become an
self-appointed philosopher and I am
discussing about ignorance. I point out
different parts of everyday life which are
deeply connected with ignorance. Even if we
don’t notice that, almost everything consist a
lot of ignorance. We can’t be 100% sure of
anything.
I chose this topic because I wasn’t really sure
what I wanted to do for my craduation thesis. I
realised that this is a topic that I haven’t really
deeply thought about before. And I am the
kind of person who thinks further than the
average human being.
Practical part of my thesis I used linocut
technique to make 3 illustrations. The parts
that are out of the frame are the parts we don’t
know about. For example: what is death? How
universe has no borders? Everything else
does. How are myths made? Who is
responsible and how true are they?
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Printimise protsess./Printing process.

Kogu selle töö kirja panemist ning üleüldist
protsessi saatis minu enda personaalne sügav
teadmatus enda elu suhtes sellel perioodil. Kui
hakata tähele panema, ning otsima
teadmatust kõigest, võib ausaltöeldes päris
segaseks minna. Ja tõepoolest sokraatlikult
end veel lollimana tunda kui varem.
Illustratsioonid tekkisid lõputöö peatükist,
milles käsitlen niinimetatud pühapäeva
teadmatust. Teadmatus, mida arutame vahest
teetassi kõrvale sõbraga. Mis on surm? Kui
kindlad me saame olla müütides? Kuidas
kirjeldada universumi piiritust?
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Esimene tõmmis./First proof.

Ilma valuta pole saavutusi./No pain no gain.

