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SISSEJUHATUS 

 

Ukseleht, millest sündis minu lõputöö idee, kandis endal kaheksat erinevat värvikihti.  

Avades neid kihte, samastan iga värvikihiga oma elu, mälestusi ja loon seoseid 

ülekantud tähenduses. 

  „Üheksas kiht“ on minu lõputöö pealkirjaks, ühtlasi minu poolt lisatud kiht, millest sai 

ka töö lõpu kiht. Käsitlen maali uue vaatenurga alt, installeerides vanad massiivsed uksed 

üheks tervikuks ja asetades need näituseruumi. Teosele langevad valgus ja varjud toovad esile 

materjali struktuuri ja peened varjundid, kus erinevad elemendid üksteist täiendavad.  

Kirjalikus töös seletan lahti dialoogina, mis minu ja ukselehtedega töötades tekkisid. 

Uksed on justkui viirastuslikud lõuendid, näen nende sisse ja neist läbi. Olen nendega nii 

vaimselt, kui füüsiliselt seotud. Liigun ajas tagasi kui edasi, vaadates sel moel ka rohkem 

enesesse... Dialoogid, mis esile kerkivad, eksisteerivad väljaspool aega, justkui teises 

dimensioonis. Loon seoseid mineviku ja oleviku vahel. Pakun vanadele ustele ja läbi vanade 

ukselehtede uudset ja värsket lähenemist, loon illusioone ja lugusid, millel puudub kindel aeg 

ja koht. Vana värvi varjundirikkusega loon uue ja tundeküllase maailmapildi, millega soovin 

ergutada vaataja sisemaailma ja pakkuda mõtteainet. Nii, nagu inimesele lisab elukogemus 

väärikust, hõljub ka nende vanade ukselehtede ümber nostalgilise väärikuse aura. 

Oma lõputöö praktilises osas loon vanadel ukselehtedel ja vanade ukselehtedega 

elamust, mis võiks inimesi kõnetada. Lähenen vanade meistrite loodule suure lugupidamise ja 

austusega, samas loominguliselt. Pakun vaatajale äraarvamismängu, kus tuleb kasutada oma 

kujutlusvõimet, fantaseerida, olla avatud kõigi oma meelte ja tajudega. Ehk pakun isegi uut 

lähenemist ustele, täheldamist, millest võivad kooruda sootuks teistmoodi lood.  

Vitali Vilenkin on kirjutanud raamatus „Amadeo Modigliani“: „Tõeline kunst on 

kirjeldamatu ja jäljendamatu... Kunstiteos peab vaatajat köitma korrapealt ja täielikult 

vallutama ta mõtteid ja meeli. Kunstiteos kätkeb kunstniku kirge, see on kiirgus, mis sisendab 

vaatajale teda vallanud mõtteid.“ (Vilenkin 1983) 
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1 ESIMENE KIHT 

1.1 Mina ja kunst  

 

Võin julgelt väita, et kui ma poleks astunud Tartu Kõrgemasse Kunstikooli, poleks ma 

märganud seda, mis mind täna köidab ja vaimustab. Poleks märganud võilille varre lillakat 

tooni, ega roosat heinamaad. Pilved oleksid ikka olnud valged ja taevas sinine. Täna ma 

vaatan ja panen tähele. Samuti poleks ma märganud neid vanu ukselehti kasutada millekski 

muuks, kui ukseks lengi sees. Vaimustun pealtnäha tühistest asjadest. Igal hetkel kogen 

midagi uut ning olen pidevas muutumises. Inspiratsiooni ammutan kõigest. Kui oleks vaid 

võimalust haarata pintsel ja lõuend igal hetkel, siis ma ainult maaliksingi. Kunsti kaudu 

väljendan oma mõtteid, samuti häid ja halbu emotsioone. Inimesed, kellega kohtun, olgu nad 

noored või vanad – inspireerivad mind, sest ma armastan elu ja inimesi. Häid inimesi. Ma 

armastan kunsti.  

Avastasin lõputöö käigus endas sellised omadused, millest mul enne polnud aimugi.  

Ma nautisin tööd, nautisin aega iseendaga, sain mõelda segamatult omi mõtteid ja pidada 

tulevikuplaane. Igal võimalikul vabal hetkel leidsin ennast jälle ustega töötamas. Mõtlesin 

ustest ja nende värvilaikudest, nägin uksi uneski. Koos lõputöö valmimisega valmisin ka mina 

inimese ja kunstnikuna. Järk-järgult, päev päevalt. 

Ellen Niit on 1970. aastal avaldanud luuletuse „Linnuvoolija“. Ma arvan, et see 

luuletus sobib kokku võtma minu lõputööd ning neid nelja imelist aastat Tartu Kõrgemas 

Kunstikoolis. 

 

 

„Linnuvoolija“ 

 

On igas sõrmes unistus peoleost 

ja veider kihk sind lausa rebib rinnust, 

ehk savivind küll kaugel veel on linnust 

ja puudu jääb veel sada salaseost. 

 

Koos linnuhing käib väikest viisieost 

ja uduehme lennust, ning su innust, 
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mis teda voolib vintskest savivinnust, 

ja soojusest, mis sinna voolab peost. 

 

Kui juhtub siis, et äkki õige määr 

sul kivisse on pandud hingeõhku 

ja midagi ei ole enam väär, 

siis tõuseb savilind su pihust õhku. 

Ja endal ka sul tiibades on lend, 

Sest valmis oled voolinud ka end. (Niit 1970) 

 

 

 

 

Foto 1. Inspiratsiooniallikas- imeline ajast puretud uks, foto: Triin Kristerson 

Foto 2. Tööprotsess, foto: Marie Kristerson 
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2 TEINE KIHT 

2.1 Ajalooga asjad uues valguses 

 

Need uksed, mida kasutan oma lõputöös, ootasid paksu tolmukihi all vaikides oma uut aega. 

Kuna töötan restauraatorina, on need vanad uksed minu kätte sattunud töö käigus. Ma ei ole 

neid aastaid märganud. Teadsin, et seina ääres need seisavad, kuid mingeid emotsioone need 

minus ei tekitanud. Uksi oli päästetud erinevatelt objektidelt. Valdavalt mõisatest ning 

ajaloolistest hoonetest. Ümberehituse käigus ei leitud neile enam endist otstarvet. Minu 

õnneks neid prügimäele või ahju ei saadetud.  

Mind hakkas huvitama, missuguseid assotsiatsioone ja uusi seoseid vanad uksed 

tekitavad, kui viin need näitusesaali? Kuidas äratada vanad mälestused ellu ja ühendada need 

uute ootustega ja otsingutega? Maalijana huvitab mind vorm, värv, faktuur ja värvikihtide all 

peituvad erinevad struktuurid. Neid uksi vaadeldes ning nendega edasi töötades tuleb vana 

värvi alt välja hämmastav maailm, tänu millele saavad  nähtavaks seni varjul olnud kujundid.  

Kunstiteos on ettearvamatu, üllatav ja sünnib iseenesest. Iga järgmist kihti eemaldades 

või säilitades osaliselt, ei julge enam hingatagi, kartes, et värv pudeneb tolmuks. See töö on 

rahustav ja puhas nauding. Olen täielikult selles tegevuses kõigi oma meelte ja tajudega. Kui 

puudutan õrnalt pealmist kihti, hakkab värvi järjest kooruma ja tekivad uued ja uued kujundid 

ja lood. Üks uks on saanud tulekahjus viga, üks uks on koera poolt kraabitud, pööningu uksele 

on tekkinud ajaga imeline mosaiigimuster. Kui mitu tuhat korda on neist ustest sisse ja välja 

käidud, küll suletud need pauguga, küll suletud vaikselt ja tasahilju minema hiilitud. Tunnen 

ennast neid uksi avastades justkui muinasjutuvestjana. Tekivad pildid ja lood. Milline võis see 

koer olla, kes oli pikalt üksi kodus ning kraapis ust igatsusest oma pererahva järele. Kuidas 

tekkis põleng, kus sai kannatada see roheline uks? Siin on vanad ukselingid ja hinged, vana 

roostes haak, mis ripub pööninguuksel… Mõnel päeval ei tee ma midagi, lihtsalt istun ja 

naudin nende uste seltskonda. Seda tunnet, mida tunnen suheldes ustega, on raske kirjeldada, 

olen selle töö käigus saanud justkui osakeseks nendest.  

Mulle on alati meeldinud vanad majad, ajalooga esemed ja vanad inimesed. Aeg 

tekitab midagi nii erilist ja lummavat asjadesse ja inimestesse. Need uksed on justkui peeglid, 

mis on enesesse talletanud erinevaid elusid ja mina püüan kihte eemaldades neid lugusid 

kuulata, nähtavaks muuta, neid interpreteerida ja võib-olla uusigi luua. 

Kui ma olin väike, siis unistasin, et kunagi elan vanas majas, mille ümber kasvavad  

vanad puud ja ilutsevad sammaldunud kivid. Kus on vanad teerajad, mida mööda on jooksnud 
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kunagi lapsed, kes nüüdseks on siitilmast lahkunud. Minu unistused said teoks – me leidsime 

vana maja, mis on praegu minu ja minu pere koduks. Siin kõrgusid vanad tammed, mille 

ümber ei küündi käed haarama. Siin olid vanad heina sisse kasvanud teerajad, siin toretsesid 

sammaldunud kivid. Veel praegugi leian maad kaevates vanu roostes hobuseraudu. Mind 

valdab iga kevad tunne, mida tundsin väikese tüdrukuna vanades majades kolades. Kunagi 

leidsin selle maja pööningult vanu ajalehti. Olen need alles hoidnud ning nüüd, kui olen 

kirjutamas oma lõputööd, sirvin neid. Seal on Pedro Krusteni lugu „Elu mahajäetud majas“, 

kus on tabavalt kirja pandud samad tunded ja mõtted, mis valdasid mindki, kui astusin aastaid 

tagasi oma kodu õuele: 

„Mulle meeldib metsaserval see vana tare, mis on jäetud maha. Keegi vanamees on 

siin elanud, aga nüüd ei ole õuel enam ta jalajälge. Õu on nüüd täis metsikuid putki ja kõrget 

rohtu. Päike paistab praegu nende peale ja mahajäetuse rahu on nende seltsiline. Aga nüüd 

tungin mina siia sisse. /---/ Lükkan lahti vana, kulunud ukse, mille käepide on roostes. Kisun 

end kõverasse, et mitte pead ära lüüa. Nõnda mu silmad on maas ja ma märkan põrandal 

koltunud raamatulehti. Neid ma nagu ei oodanudki siit leida. Kirjatarkus on tunginud 

pimedamassegi nurka. Ma võtan mõne lehe näpu vahele ja vaatan. Nojah, seda ma arvasingi – 

pühakiri! Aga seal eemal vedeleb kalender, millel on peal kaugesse minevikku kadunud aasta 

number. Ma vaatangi seda, sest see on olnud inimese vaimu teenistuses ja võib tunnistada 

temast nii mõndagi. /---/ Ma vaatan toa hämaruses ringi ja mõtlen: Elu on siit lahkunud ja 

kõik, mis on siia maha jäänud, on ülearune ja nagu kadumise, nagu surma pitseri all.“ 

(Krusten 1939) 

Üks minu uks, mida oma lõputöös kasutan, on justkui sellelt vanalt majalt.  

 

 

Foto 3. Vana lummuses, foto: Triin Kristerson 

Foto 4. Üllatav leid vana värvi alt, foto: Triin Kristerson 
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Foto 5. Tolmu all ootavad uksed, foto: Triin Kristerson 

 

 

Foto 6. Imeline mosaiigimuster pööninguuksel, foto: Triin Kristerson 
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3 KOLMAS KIHT 

3.1 Mina ja uksed  

 

„Kui palju unelusi tuleks meil analüüsida lihtsa sõna „ uks“ all! Uks on terve poolavatuse 

kosmos. Õigupoolest on see üks tema peamisi kujundeid, uneluse läte, kus kuhjuvad ihad ja 

kiusatused, kiusatus avada olemise sügavaimad sopid ja iha vallutada kõik sõnakehvad 

olemised. Uks skematiseerib kahte suurt võimalust, mis klassifitseerivad selgelt kahte tüüpi 

unelust. Mõnikord on uks hoolega suletud, riivistatud, tabalukustatud. Mõnikord on ta lahti, 

see tähendab pärani.“  (G. Bachelard1999) 

Olen harva seisnud suletud uste taga. Kas avan ja muutun nähtavaks või ootan veidi, 

olen hämaras, varjus. Julgusest ja julgustusest on vahest vajaka jäänud. 

„ Ja mida kõike võib rääkida lihtsa uudishimu ustest, mis on meelitanud olemist 

eimillegi poole, tühjuse poole, tundmatu poole, mida ei saa isegi mitte kujutleda!“ (G. 

Bachelard 1999)  

  Mulle pole kunagi meeldinud hiilida ja pealt kuulata, mida ukse taga räägitakse. 

Enamjaolt olen uksed ikka avanud – maailmale, inimestele, uutele võimalustele ja 

väljakutsetele. Olen tänu oma julgusele saanud tunda palju hingekosutust ja meelehead. 

Õnneks on väga harva pettuda tulnud.  

„Kui konkreetseks muutub kõik hinge maailmas, kui selline objekt nagu lihtne uks 

võib sünnitada kõhkluse, ahvatluse, iha, turvalisuse, külalislahkuse ja aususe kujundeid! Kui 

me jutustaksime kõikidest ustest, mida oleme sulgenud, mida oleme avanud, mida tahaksime 

uuesti avada, räägiksime ära kogu oma elu.“ (G. Bachelard 1999) 

Paratamatult peavad uksed vahel ka sulguma ja jäämagi suletuks ja seda just seetõttu, 

et oled sunnitud mineviku seljataha jätma. Nõndamoodi on edasiliikumine kergem. 

„Aga kas see, kes avab ukse ja see, kes selle suleb, on ikka seesama olend? Zestid, mis 

teevad meid teadlikuks turvalisusest või vabadusest, on juurdunud sügavamasse sisimasse“ 

(G.Bachelard 1999) 

 Ka mina olen edasiliikuv ja uudishimulik ja tänu sellele olen saanud juurde palju 

enesekindlust ja julgust. Janunen uute teadmiste, uute oskuste ja tegevuste järele.  

 

 

 



10 
 

4 NELJAS KIHT 

4.1 Uue loomine 

 

Minu lõputöö on ebatavaline. Liigun väljastpoolt sissepoole. Olevikust minevikku ning tagasi. 

Kogen kujundite avardumist järkjärgult. Värvikihtide ja struktuuride abil loon vanast midagi 

uudset ja harvaesinevat. Kunst, mis valmib vanadel ukselehtedel pole pelgalt taaskasutusena 

eksponeeritav, vaid sobib ehtima ka kõige uhkemat interjööri. Ukselehti võib paigutada 

kõrvuti, moodustades neist seina-, lae-, kapi- või sirmiuksi. Neid sobib esitleda ka üksikuna, 

maalina seinal. Neist on võimalik pilte trükkida ning tsüanotüüpia tehnikas uusi taieseid luua. 

Kui mõelda veel mastaapsemalt, siis võiksid mustrid ja pildid, mis on koorunud minu ustelt, 

katta suure seinamaalinguna mõne hoone seina. Tänu minu „loomingulisele imele“ olen 

avastanud enese jaoks palju erinevaid vanu materjale, huvitavaid täheldamisi. Pilk on 

avardunud, varjatud tungid tahavad elustuda ja väärtusi määratleda. Vanadest tapeetidest, 

mida leidsin lagunenud hoonest, valmisid mitmed maalid, millest ühe saatsin ka näitusele. 

Üks tegu viib teiseni, järjest uued mõtted ja ideed vallutavad mu meeli. Elulised sündmused ja 

inimeste vahelised suhted- seda meeldib mulle jäädvustada oma töödes. Vaimustun vanast ja 

kulunust, imetlen lihtsuse võlu ja aja puudutust kõiges ja kõigis. 

„Lihtsus ei ole kunsti eesmärk; kunstis jõutakse lihtsuseni välja oma tahtest sõltumata, 

otsides asjadele mõtet.“ (Vilenkin 1983) 

 

 

Foto 7. Tsüanotüüpia tehnikas lähenemine, fototöötlus: Photoshopis 

Foto 8. Vanast uus, vanadest tapeetidest valminud maal. „Kevad“, autor: Triin Kristerson 
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5 VIIES KIHT 

5.1 Tehnika: suurepinnaline sondaaž 

 

Enamasti teostatakse sondaaže e. avanguid väikesemõõtmelistena. Kraabitakse skalpelliga 

ettevaatlikult kiht-kihilt värvi, selgitades välja algsed värvitoonid. Oma töö puhul selgitan 

alustuseks välja algsed värvid, et saada aimu, millised toonid on minu hoomata. 

Kuid minu tehtud sondaaž on laiaulatuslikum, kattes kogu ukse pinna. Taolistes 

mõõtmetes teen ma seda esmakordselt. Aga mina ei käsitle nende ukselehtede uurimisel 

ajaloolist stiili ega dateeringut vaid lähtun oma tunnetest ja emotsioonidest. Töötan korraga 

mitme ukselehe kallal. Asetan kõrvuti, vaatlen eemalt. Kuigi uksed on pärit erinevatelt 

objektidelt, mõjuvad nad minu ees ühtse tervikuna. Neil on sarnane ajaline kestvus, täna ka 

ühine eluruum. Värvid toetavad üksteist, pildid ja mustrid voolavad neist kõigist läbi. Tekib 

imeline kooslus, kõigil neil on üksteisele midagi pakkuda, üksteist täiendada. Olen 

saavutanud enda arvates täiusliku terviku ning imetlen loodut! 

Töövahenditena kasutan skalpelli, peitlit ja kraabitsat. Kuigi see töö nõuab palju 

kannatlikkust, on see väga loominguline ning üllatusi pakkuv töö. Kuidas käitub vana värv, 

kui teda puudutada, kui tugevalt on iga järgmine kiht eelmise küljes kinni, kuidas on 

värvikihid üksteisesse sulandunud... Tegemist on füüsilist pingutust nõudva tööga. 

Sundasendi tõttu valutab kogu ülakeha, kuid tulemus on kannatusi väärt.  

„Sa oled midagi uut teada saanud. Siis on ikka algul niisugune tunne, nagu oleksid 

midagi kaotanud.“  (Shaw 1964) 

 

 

Foto 9. Fragmendid ustelt, foto: Triin Kristerson 
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Foto 10. Suurepinnaline sondaaž, foto: Triin Kristerson 

 

 

Foto 11. Foto: Triin Kristerson  
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6 KUUES KIHT 

6.1 Värvid ja sümbolid 

 

Šveitsi analüütik Aniela Jaffe on kirjutanud: „Sümboolika ajalugu näitab, et sümboolset 

tähendust võib kanda mis tahes asi: looduslikud esemed (nagu kivid, taimed, loomad, 

inimesed, mäed ja orud, päike ja kuu, tuul, vesi või tuli), aga samuti ka inimeste poolt loodu 

(nagu majad, laevad või autod). Lisades siia veel abstraktsed kujundid (numbrid ja ruudud, 

kolmnurgad, ringid), näeme, et potensiaalseks sümboliks on kogu universum. Et inimesel on 

kalduvus sümboleid luua, muudab ta esemeid ja kujundeid ebateadlikult sümboliteks 

(suurendades nii nende psühholoogilist tähtsust) ja kasutab neid nii hästi oma usundeis kui ka 

kujutavas kunstis. Iidsetest aegadest alguse saav kunsti ja religiooni omavahel põimunud 

ajaugu on jäetud esivanemate poolt tõendiks sümbolitest, mis olid neile tähtsad ja 

südamelähedased.“ (Jaffe 1990) 

Kujundid ja mustrid tekkisid minu ustele ka kusagilt alateadvusest, tagantjärgi 

mõeldes tundub mulle nagu keegi oleks need saatnud. Saatnud selleks, et edastaksin sõnumeid 

kaugest minevikust. Loomad ja taimed, mäed ja orud, ringid ja ruudud – neil kõigil on 

tähendus. Õnn oli luua ja kogeda loomevabadust. 

Jaffe jätkab: „Loomamotiiv on harilikult inimese instinktiivse loomuse näitajaks. Ka 

tänapäeva inimesel tuleb tunnistada loomupäraste tungide vägevust ja oma jõuetust 

ebateadvusest kerkivate isepäiste emotsioonide ees. /---/ Loomasümbolite piiramatu 

kasutamine kõigi aegade usundeis ja kunstis ei too esile pelgalt nende tähtsust; see näitab, kui 

oluline on inimese jaoks sümboli vaimse sisu, instinkti kaasamine elutegevusse. Iseenesest ei 

ole loom ei hea ega halb, mis tema loomuses puudub, tal allub oma instinktidele. Instinktid 

näivad meile sageli salapärased, kuid neil on vastav koht ka inimese elus: nad moodustavad 

inimloomuse aluse. 

Ring sümbolina väljendab hinge terviklikkust tema kõigis külgedes, hõlmates ka 

inimese suhteid kogu loodusega. Esinegu see sümbol siis algelistel päikesekummardajatel või 

moodsates uskumustes, müütides või unenägudes, tiibeti munkade joonistatud mandalates, 

linna ümmargustes põhiplaanides või endisaegsete astronoomide sfäärilistes 

kontseptsioonides, alati osutab ta elu kõige olulisemale küljele –tema täielikule 

terviklikkusele. /---/ Ring on hinge sümbol (isegi Platon kirjeldas hinge kui kera). Ruut (sageli 

ka ristkülik) on maise ainese, keha ja tegelikkuse sümboliks. /---/ Ometi ei tohi ruudu ja ringi 

esinemise sagedust kahe silma vahele jätta. Näib, et on olemas vastupandumatu katkematu 



14 
 

hingeline tung tuua teadvusesse need elu põhitegurid, mida nad sümboliseerivad.“ (Jaffe 

1990) 

Enamikul minu „lõuenditel“ on valge pealiskiht. Valge värv sümboliseerib puhtust. 

Kasutatud on ka kollast erinevates varjundites, see sümboliseerib tarkust ja valgust. Rohelist, 

mis on elu, lootuse ja rõõmu värv. Pruun seevastu leinavärv. Sinine aga elujõu ja uuenemise 

värv. Kihte eemaldades mõtisklen, miks valiti just sellised värvitoonid katmaks uksi, kas 

lähtuti värvide sümboolsest tähendusest või olid valikud juhuslikud. 

 

 

Foto 12/13. Fragment ukselehest „Värvid ja sümbolid“, foto: Triin Kristerson 
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7 SEITSMES KIHT 

7.1 Kunst vaegnägijatele nähtavaks 

 

Kuna minu loodu on teatud mõttes kui 3D-kunst, siis on seda võimalik kombata. Tekkis 

küsimus, kas minu tööd võiksid kõnetada ka inimesi, kelle silmadeks on nende käed. 

Kraabitud pildid ja lood on ju struktuurse pinnaga. Libistasin sõrmedega üle uksetahvlite ja 

tundsin jooni ja erinevaid värvikihte. Kuid minu näpuotsad polnud mõeldud vaatamiseks. 

Mina vaatasin ja mõistsin silmadega. Aga inimesed, kes ei näe? Kas neid võiks minu loodu 

kõnetada? 

Meenus näitus „Nägemise õpetus”, mis toimus Tallinna Kunstihoone galeriis 2017 

aastal. Seal eksponeeriti foto-, video-, heli- ja skulptuuriinstallatsioone. Kunstnikud tõstsid 

oma tööde kaudu üles “ sotsiaalse pimeduse” temaatikat. Näitus, mis õpetas nägema. Õpetas 

nägema nägijaid. Et nägijad näeksid, mida pimedad näha võiksid. 

Saatsin kirja oma ideest Eesti Pimedate Ühingusse. Kirjutasin, et sooviksin pimeda 

inimese arvamust ja hinnangut oma lõputööle. Juba järgmisel päeval oli 21 aastat tagasi 

pimedaks jäänud Kaili Mikk koos oma juhtkoeraga minu uksi uudistamas. Kaili on imeline ja 

elurõõmus inimene. Mulle tundus, et olen teda terve elu tundnud. Kaili „vaatas“ minu 

ukselehti. Kompas ja puudutas sõrmeotstega mustreid ja pilte. Ma ei öelnud talle, mida ma 

kujutanud olen, soovisin, et ta ise tunnetaks ja avastaks nende värvikihtide abil loodut. Võttis 

aega, kuni ta sõrmed tunnetama hakkasid. Aga ta hakkas nägema ja see pakkus talle suurt 

avastamisrõõmu. 

Kaili Mikk: „Mulle tuli selline mõte, et sinu teosed võiksid olla eksponeeritud Raadil, 

Eesti Rahva Muuseumis. Et ka nägijad näeksid, mida pimedad võiksid „näha“. Milliste 

lihtsate asjadega on nägemispuuetega inimestele võimalik pakkuda elamusi. Pimedatele 

inimestele polegi otseselt midagi pakutud. Kuid see mida sina teed, köidaks üheaegselt nii 

nägijat, kui ka mittenägijat. Mina veedaksin sõpradega meeleldi aega sinu uksemustreid 

avastades.“ (Mikk 2018) 

Kaili arvas, et võiksin oma töö kõrvale punktkirjas jätta mõne vihje selle kohta, mida 

ukselt leida võib. Ja selle pildi välja otsimine jääks inimese enda avastamiseks. Kaili oli olnud 

nägija 25 aastat, sestap pole tema näpuotsad nii tundlikud, kui on sünnist saati pimedal 

inimesel. Temal võttis mustrite ja piltide „vaatamine“ kauem aega. See kohtumine minu, uste 

ning Kaili ja tema koera Jessiga avas mu silmad ning andis julgust just sellise kunstiga edasi 

tegeleda.  
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Meie, kellel on õnn näha, ei näe alati seda, mida näeme. Kuuleme, aga alati ei kuula. 

Märkame ja hoolime vähem, kui vaja... Paar kuud varem, olin ma ühe ukselehe sisse 

kraapinud naise, kelle kõrval istub truult ta koer… 

 

 

Foto 14. Kaili Mikk ja koer Jessi „vaatamas uksi“, foto: Triin Kristerson 
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8 KAHEKSAS KIHT 

8.1 Fenomenoloogiline lähenemine 

 

Väljavõte Ergo Naabi artiklist „Ajataju ja tõde: lühike sissejuhatus fenomenoloogiasse“: 

„Olla ajalooline olend, tähendab esmalt ajaloo tajumist mitmesuguste kogemusvormide 

vahendusel. Nendeks on näiteks ajaloo representatsioon ja mälu. /---/ Seega olla „ajalooline 

olend“ tähendab subjektiivsuse ajaloolisust, mis asub oma naiivses eelteoreetilises teaduse-

eelses vormis ja oma loomulikus konditsioonis, kus „käepäraseid“ asju alati ei märgata, vaid 

neid peetakse normaalseks ja enesestmõistetavaks. See on passiivselt vastu võetud uskumuste 

ja asjade maailm. Fenomenoloogia kui kirjeldav epistemoloogiline strateegia analüüsib selles 

loomuliku hoiaku maailmas olevaid inimkogemusi. /---/ 

 Ajaloo „vaatlejaks“ olemine algab seega teaduslikust hoiakust, mis esitab küsimuse 

ajaloolise teadmise kohta, püüdleb teadmiste poole ja nõudleb objektiivsust, mis tõuseks 

kõrgemale oma enda loomulikust olekust ja leiaks tõde mineviku kohta. Fenomenoloogia 

jumalikkus seisnebki sellest loomulikust olukorrast „kõrgemale tõusmise“ tõttu omakorda 

teadvustatud ja seeläbi rikastatud ajatajus, mis võiks pakkuda terviklikumat, kuid samas 

kriitilisemat käsitlust ajaloolisusest ja sellest, mida tähendab olla ajalooline olend.“  

(Naab 2016) 

 

 

Foto 15. Foto: Triin Kristerson 
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9 ÜHEKSAS KIHT  

9.1 Lõpetatus ja uus algus 

  

Üks väga tähtis periood minu elus on lõppemas. Number üheksat peetakse lõpetatuse 

numbriks. Samas seisan avatud südame ja meeltega oma elu uue peatüki ees. Julgen avada 

selle „ukse“, uutele inimestele ja võimalustele. Usaldan oma intuitsiooni, olen julge ja 

tahtmist täis. Minu ukselehtede teised pooled on veel tühjad lõuendid... 

 

Herman Hesse „Astmed“  

Nii kui kõik õis kord närbub ning kõik noorus  

kord taandub, nii ka õitseb kõik: mis aste 

see olgu elus vaid, mis tarkus, voorus - 

kord kõik, kuid mitte miski igavesti. 

Jääb südamel teos-toimes leida vaste, 

kui elu hüüab - ei vaid lõpp, ka algus, 

uus, julge, jättes leina, lüües mesti 

uutmoodi jõududega elurajal! 

Ja igas alguses on võluvalgus, 

mis kaitseb meid ja aitab eluajal. 

 

Mis säraruume seismas ees on vast meil! 

Meid, kes me rõõmsalt koduta ja paota, 

maailmavaim ei ahelaisse vaota, 

vaid tahab avardada kõigil astmeil. 

Kes liiga kodus mõnel elualal, 

see pahatihti lõpuks lõtvub-loidub, 

ja ainult see, kes aina matkarajal 

ja kes ei harju, nõrkemisest hoidub. 

 

Ehk surmatundki mõnda uude perve 

meid lükkab mõne ruumi taha- 

ei jää meist elu hüüe kuskil maha… 

Eks lahku, süda siis! Ja ole terve! (Hesse 1990) 
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Foto 16. Avan ukse „uutele võimalustele“, foto: Triin Kristerson 
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KOKKUVÕTE 

 

Oma lõputöö tegemise protsessis tutvusin paljude huvitavate inimestega, külastasin erilisi, 

ajaloolisi paiku. Sain kuulda palju erinevaid arvamusi oma uste kohta. Kes vaimustus minuga 

koos, kes imestas ja küsis – milleks? Mina muutusin inimesena. Muutus minu suhtumine, 

minu endised hoiakud. Olin justkui uute teede ja sihtide otsija. See tunne, et sain päästa need 

vanad ukselehed, anda neile ebatavalise uue kihi, ainulise seisundi, muuta nende endise oleku 

hoopis millekski muuks… see tunne on hea. Olen tänulik kellelegi, kusagilt mujalt, kes 

suunas mind, avas mu silmad ja südame – et luua kunsti seal, kus keegi teine seda varem 

teinud pole.  

Ma siiralt loodan, et pakun kunstivaatlejale mõistatuslikku tundemaailma, kus 

peidetud sõnumid ja kujundid  loovad uusi seoseid ja avarduvad vaatajaile omal moel. Ehk 

äratavad ka ellu mälestused ja soovunelmad minevikust. Äratundmisrõõmu ja samastumist. 

Sest just nendel ustel on palju lugusid kaugete aegade tagant. Ühtegi lugu pole mõtekas päris 

lõpuni jutustada, soovin, et vaatajale jääks oma nägemus, et tal tekiksid seosed minu tööga, 

minu ustega. Püüdsin edasi anda emotsioone ning dialooge, peidetud sõnumeid…   

 „Kujundeid lugedes, nagu kõnet kuulateski, on alati raske eristada seda, mis on meile 

antud, sellest, mille me lisame äratundmisega vallalepäästetavaks projitseerimisprotsessis  

/---/. See on pealtnägija mõistatamistöö, kes püüab vormide ja värvide sigrimigrist leida 

sidusat tähendust ning annab talle lõplikult kristalliseerunud kuju, kui on leitud kooskõlaline 

tõlgendus.“ (Gombrich 1962) 
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SUMMARY 

 
 

I met many interesting people and visited special places, with historic value in the course of 

writing my thesis. I received multitude of feedback on my doors. Some were enthusiastic 

alongside me, some were puzzled and asked - why? I as a person changed. My attitudes 

changed, beliefs that I held previously changed. I found myself taking new paths and setting 

sights on new aims. The feeling of saving these old door sheets, giving them an unusual new 

layer, a unique state, changing their previous existence felt good. I wish to thank someone, 

from somewhere else- the one who guided me and opened my eyes and my heart to creating 

art in a place where it has not been created before. 

I sincerely hope that I can offer the art observer  a mysterious world of feelings, a 

hidden place of messages and images that form a new connection and speak to each person on 

its own way. Maybe even some memories will be resurrected alongside wishful thoughts from 

the past. Recognition and identifying with the work. Since these doors have many a tales to 

tell from the past. An open ended story that the viewer can finish, I wish not to take the 

privilege of finishing the story, I want to create a space where each and everyone can follow 

the journey and create their own ending. Build a relationship with my works. I tried to convey 

emotions and dialogues, hidden messages. 

Observing the shapes, same as listening to a speech, it can be difficult to tell what we 

are being served and what we add ourselves by recognizing something in our own projections. 

/---/.  

Images apparently occupy a curious position somewhere between the statements of language, 

which are intended to convey a meaning, and the things of nature, to which we only can give 

a meaning. (E. H. Gombrich, Symbolic Images, 1972) 
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