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SISSEJUHATUS  

 
 Illustreerimine on üks minu põhitegevusi olnud aastaid. Õpingud tekstiili erialal on 

võimaldanud mul leida isikupärase käekirja ning viisi, kuidas illustreerimist siduda 

tekstiiliga. Põhiliselt kujutan oma joonistustel inimesi. Mind lummab ka moekunst ja 

soovin sellega tulevikus tegeleda. Seetõttu valmib minu lõputööna moekollektsioon, kus 

kasutan enda loodud illustratsioone.   

 Illustreerides olen ma tihti mõelnud, kuhu minu illustratsioonid liigituvad. Kas minu 

loodu on illustratsioon või moeillustratsioon ning mis on nende erinevus? Selleks, et oma 

joonistusi paremini tõlgenda, on esimese peatüki eesmärk teha selgeks kahe mõiste 

omapärad. Milline on illustraatorite roll tänapäeval ning kuhu positsioneerin ennast 

disainerina? Uurin ka illustratsioonide kasutusala moemaailmas. Keskendun eesti 

disaineritele nagu Karl Korsar, Kätlin Kaljuvee ning Kerti Pahk. Annan ülevaate ka kahest 

enda lemmikust välisdisainerist, kelleks on Edda Gimnes ning Julie Verhoeven.

 Moekollektsioonile illustratsioone luues tahtsin ma leida lugu, mida jutustada. Teises 

peatükis tutvustan visuaalse loojutustamise vahendeid. Võtan abiks Will Eisneri ja Dagmar 

Kase poolt välja toodud meetodid, mis aitavad mul luua illustratsioonidele narratiivi. 

Kirjutan lahti oma moekollektsiooni Une Näod loo, kus tahan rõhutada loo jutustamise 

aspekti, et need eraldiseisvad rõivad on koostöös looga.  

 Kolmandas peatükis kirjeldan moekollektsiooni loomise protsessi. Kuidas jõuan 

illustratsioonist mustrini, alustades pliiatsi ja paberiga ning lõpetades digitaalselt. Mis 

tehnikad või vahendid kannavad minu illustratsioonid kangal kõige paremini välja? Kuidas 

illustratsioon mõjutab kanga loomist ja millised piirangud on mul lõike osas? Millised on 

minu tulevikuvaated seoses kollektsiooniga?   

 Lõputööna valmib moekollektsioon nimega Une Näod, mis loob kuvandi minust kui 

tulevasest disainerist. Lisaks osalen kollektsiooniga Mood-Perfomance-Tants 

moeetendusel, mis on juba esimene samm end publikule tutvustada. Kollektsiooni 

disainikeele loob minu omanäoliste graafiliste illustratsioonide kasutamine kangal.  
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1. ILLUSTRATSIOON JA MOEILLUSTRATSIOON  

1.1 Illustratsiooni ja moeillustratsiooni erinevus  

 

 Illustreerides olen ma tihti mõelnud, kuhu minu joonistused liigituvad. Kui kujutan 

inimest detailsete rõivastega, on see siis lihtsalt illustratsioon või moeillustratsioon? 

Mõistmaks, kuidas edaspidi oma joonistusi paremini tõlgendada ning kuidas end 

positsioneerida disaini maailmas, on käesolevas peatüki eesmärk teha endale selgeks nende 

kahe termini mõisted. Mis on nende erinevus ja milline on illustraatorite roll tänapäeval?  

 Lawrence Zeegen kirjutab raamatus „What is Illustration“, et illustratsiooni tähendust 

on raske sõnadesse panna, kuna sellel pole otsest vastet. Tema sõnul ei kuulu illustratsioon 

ei kunsti ega  graafilise disaini sekka, vaid asetseb nende vahel. Siiski on see erialainimeste 

seas sage põhjus arutlemaks, millisesse valdkonda illustratsiooni paigutada. Kõige 

sagedamini peetakse illustratsioone graafilise kunsti valdkonnaks. Teine mõiste, mida 

seoses illustratsioonidega kohtab, on kommertskunst, mis peaks rahuldama kliendi 

vajadusi ning täitma mingit ülesannet. Zeegeni arvates kirjeldab see termin vaid teenuse 

pakkumist kliendile, ega tegele illustraatori väljendusviisi, töömeetodite ega võtetetega 

(Zeegen 2009: 6).   

 Minu jaoks  on  illustratsioon pigem kunstiliik, mis võimaldab autoril olla vaba ja 

loominguline ning väljendada oma mõtteid ning emotsioone. Illustratsioonide tegemiseks 

on lõpmatult palju tehnikaid ja võimalusi, kus neid seejärel näidata. Võtteid on palju - 

alustades paberi ja pliiatsiga ning lõpetades digitaalselt. Kuna paljud kõrgtehnoloogilised 

meetodid võimaldavad kiiresti ja kvaliteetselt illustreerida, on digitaalselt loodud 

illustratsioonid nähtavamal kohal.  

 Siiski on ka traditsiooniline, käsitsi joonistatud illustratsioon endiselt oluline. Seda saab 

pidada vaid üheks viisiks paljude teiste seas, kuidas illustratsioone luua võib. Isegi siis kui 

tegu on joonistuse järeltöötlusega ning kombineeritud tervikuks kujundusprogrammis. 

Arvutikasutus selle kõrval muudab asja huvitavamaks ning annab rohkem võimalusi. Tean, 

et mõned illustraatorid ei joonista üldse käsitsi, vaid kogu looming valmib 

arvutiprogrammide abil. Raamatus „Noored Eesti illustraatorid“, ütleb vabakutseline 

graafiline disainer Kristjan Luiga, et ta pole kunagi päriselt maalinud, ent ta digitaalselt 

loodud illustratsioonid seda just kohati taotlevad (Kasesalu 2014: 130). Sama seeria teises 

raamatus „Illustraatorid vol.2“ väidab animaator Maido Hollo, et kuigi tema joonistuslikud 
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oskused on hõredad, võimaldavad digitaalsed tehnikad neid asendada.(Kasesalu 2015: 170)  

 Nii nagu illustratsiooni mõistet on raske sõnastada, on ka illustraatori rolli liigitamine 

keerukas. Nad tegutsevad harva ainult illustraatorina, sest töötavad sageli erinevates 

valdkondades ja kasutavad eri meediaid. Illustraatori põhiülesandeks on vaatajaga suhelda, 

teda veenda, harida ning meelt lahutada, saavutades sealjuures selguse ja seda kõike enda 

isiklikust vaatepunktist (Zeegen 2009: 10). Ei pea tingimata töötama ettevõttes, et olla 

illustraator. Võib tegutseda vabakutseliste illustraatorite ja kunstnikena, kes tavamõistes 

joonistavad ja kavandavad siis, kui tuleb mingi mõte või idee. Kliendid või vaatajaskond 

on teisejärgulised ning peavad autori ja tema loomingu ise üles leidma. Üks minu tuttav, 

kes varem töötas disainiettevõttes, tegutseb nüüdseks illustraatorina ning on vabakutseline. 

Tööst disainiettevõttes loobus ta põhjusel ,et puudus vabadus. Sageli muudeti tema töödel 

nii värvitoone kui elemente ning see tekitas tunde, et pool tööst on kellegi teise tehtud. 

 Tulles moeillustratsiooni juurde, tundub, et seda mõistet on lihtsam tõlgendada. Kuna 

see termin sisaldab sõna mood. Võiks öelda, et moeillustratsioon on illustratsiooni üks 

liikidest. Kuid mis teeb illustratsioonist moeillustratsiooni? Kas see peab täitma mingit 

kindlat ülesannet?   

 Põhjamaade moeillustratsioonide II näituse tutvustavas pressiteates nimetatakse 

moeillustratsiooni kunstiliigiks, mille “...fookus on nihkunud rõivaste edasiandmisest 

iseseisva eneseväljenduse poole, visuaalse, kaasakiskuva uue konteksti tekitamisele 

kaasajaga, isikupäraste maailmadega vaataja lummamisele...“ (Femme 2015, www). 

Bethan Morris kirjutab raamatus Fashion Illustrator, et moeillustraatori jaoks on kõige 

olulisem oskus inimfiguuri ja inimese kujutamine ning materjali ja kanga osav 

jäljendamine (Morris 2006: 6). Üks osa tema raamatust põhinebki inimese anatoomia ning 

rõivaste kujutamise õpetamisele. Maria Viidalepp on artiklis „Emotsionaalne moejoonis“ 

välja toonud, et moeillustratsiooni kõige tähtsam ülesanne on anda edasi meeleolu ja 

emotsiooni, mida disainilooja tahab väljendada. Moedisaineri töö hulka kuulub 

moeillustratsioonide tegemine, sest see on oluline osa rõivaste loomisprotsessist ja hea viis 

oma ideede visualiseerimiseks. Kuid ei tohi unustada, et moeillustratsiooni võib kergesti 

sassi ajada moe- või tööjoonisega, sest need täidavad erinevaid ülesandeid. Moejoonis on 

visand, mis annab ülevaate moelooja algsest ideest. Tööjoonis on tehniline ja näitab, 

milline on rõivas nii eest kui tagant vaates, millised on detailid, õmblused ja sissevõtted. 

Tööjoonis on ka abivahend õmblejale, kes peab selle abil valmis õmblema rõivaese 
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(Viidalepp 2008, www).  

 Tänapäeval on moeillustraatorid enamasti seotud mõne moetööstuse osaga: ajakirja, 

moemaja või kosmeetikafirmaga. Kuid moeillustraatorite palkamine suurte ajakirjade poolt 

pole ainus viis tegutseda. Nii nagu illustraatoreid vajatakse ka moeillustraatorite teenust 

väljaspool moemaailma. Näiteks Stina Persson, kes on üks rahuvsvaheliselt tuntuimaid 

moeillustraator, on teinud koostööd Coca-Colaga ning Absolut Vodkaga, illustreerides 

nende reklaame. Samuti võib näiteks tuua eesti ühe tuntuma moeillustraatori Kätlin 

Kaljuvee, kes peale illustreerimise on teinud kangamustreid ühele Soome sportrõivaste 

brändile Husky Banana. Kuid see pole kõik. Paljud moeillustraatorid tegelevad tänavamoe 

ning moe-show lavataguste visandamisega, sest paljud moetööstused on väsinud 

lugematutest fotolavastustest. See näitab, et moetööstusel on aina suurem huvi vallutada 

veelgi laiemaid ringkondi, olla mitmekülgne ning minna modernse aja nõudmistega kaasa. 

(Kivirähk 2015, www). Kuna moetööstus on kujunenud kindlaks ja väljapaistvamaks, on 

laialdane nähtavus tekitanud suurema huvi moeillustratsioonide vastu ka kunstigaleriides ja 

muuseumides. Üha enam pööratakse tähelepanu ka meie eesti moeillustraatoritele nagu 

Anu Samarüütel, Britt Samoson ja Kätlin Kaljuvee (Volkmann 2015, www). 

 Minu arvates on nende kahe mõiste, illustratsiooni ja moeillustratsiooni vahel väike 

barjäär. Disainer saab ise  otsustada, mis ülesannet tema illustratsioonid täidavad. Ma võin 

joonistada inimese detailse rõivaesemega ning öelda, et see on  illustratsioon. Samas võin 

ma seada sellele joonistusele eesmärgi. Näiteks, et minu joonistatud inimene kujutab üht 

kindlat stiili  ja siis saan seda julgelt tõlgendada moeillustratsioonina. Illustreerijana 

meeldiks mulle pigem olla vabakutseline kui töötada mõnes ettevõttes või moeajakirjas, 

kus on püstitatud konkreetsed ülesanded. Kuid see hoiak on mul hetkel, hiljem võib see 

muidugi muutuda. Praegu pingevabas keskkonnas töötamine. Joonistan siis, kui tekib 

inspiratsioon. Samamoodi saan oma töid jagada sotsiaalvõrgustikus ning saata oma 

illustratsioonid moeajakirja toimetusse, lootes, et nad leiavad nendele kasutuse, ilma, et ma 

peaks täiskohaga töötama.    

Teades, et illustratsioonide rakendus pidevalt laieneb ning võimaluste maastik muutub 

pidevalt, nõustun ma Zeegeniga, et tänapäevase illustratsiooni peamine ülesanne on 

üllatada publikut ja jääda truuks illustratsiooni kontseptsioonile, et see on otsekohene ning 

on üks visuaalse kommunikatsiooni kõige otsesemaid vorme (Zeegen 2009: 6). 
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1.2 Minu illustratsioonide ja moeillustratsioonide käekiri helgus ja 

süngus 

  

 Minu illustratsioonide käekiri on mitmekülgne, kuid enamasti julge, suure kontrastiga ja 

graafiline. Kuna mulle meeldib väga kujutada naisfiguure ja selle kõrval on ka sürrealism 

mulle hingelähedane, olen leidnud sellest kunstivoolust inspiratsiooni. Naiste roll 

sürrealismis oli oluline juba selle liikumise algusest saati, kuid enamasti vaid mehelike 

soovide ja fantaasia objektina. Andre Bretoni 1924. a manifesti järgi püüdis sürrealismi 

kunstivool olla poliitiline, kuid soolise poliitikaga sürrealistid ei tegelenud, naised jäid 

ülistusobjektideks. Seega naine oli ülim sürrealistlik, müstifitseeritud, fetišseeritud objekt 

ning suureks muusaks paljudele kunstnikele (Artsy, www). 

 Mõned on öelnud, et mu joonistused on unenäolised ning mõneti painajalikud. Aga 

mulle meeldib luua ebakõla reaalsusega. Teatud perioodil kujutasin inimest kahe peaga 

ning väljavenitatud kaelaga. Hetkel mängin rohkem näo proportsioonidega. Mind on väga 

innustanud Francis Bacon'i maalid. Käsitlusviis,  kuidas ta inimesi kujutab, on köitev ja 

emotsioonaalne. Näod  ja kehad on kummaliselt moonutatud ning seletamatus liikumises. 

Ta on öelnud, et tema tööd peaksid mõjutama inimese närvisüsteemi, sest need 

peegeldavad julmust, elajalikkust, õudust ja eksistentsiaalseid hirme (Alari 2008, www). 

 Aeg-ajalt mulle meeldib ka joonistuste abil lugu jutustada. Näituseprojekti „Müüt“ 

raames tegin taftingtehnikas tooli, kus kujutasin mustvalget graafilist Kalmuneidu (vt 

LISA 1). Müüdi teemat lahti mõtestades sidusin oma esmased mõtted teisepoolsusega. 

Igasugune mütoloogia räägib teisest tasandist, mis eksisteerib meie maailma kõrval. Müüt 

on usk nähtamatusse, aga ka ehedamasse reaalsusesse. Mind haaras traagilise sisuga setu 

lugu kalmuneiust. Lugu räägib sellest, kuidas noormees külvab kalmule kaeru, ühtlasi 

tõotades kalmuneiut kosida. Noormees unustab aga tõotuse ja kosib muu neiu. Sellele 

järgneb kalmuneiu kättemaksmine. Pulmasõidul jääb saan manalaste mail äkitsi seisma. 

Kalmu neiu ehk toonelased peavad saani kinni ega pääse enam sammugi edasi. Peig peab 

lunastusehinda lubama. Kalmu neiu ei lepi vähemaga kui mõrsjaga. Niipea, kui peig 

mõrsja lunastuse hinnaks lubanud, pääseb saan edasi. Koju jõudes märkab peigmees, et 

mõrsja on surnud. Kalmu neiu ta hinge võtnud (Eisen, www). Näitusekülastajal tuli 

otsustada, kas istuda toolile või mitte. Kui istub, siis lubab end kalmunaisele. Minu jaoks 

pole müüdid lood, mida jutustatakse niisama, vaid ka juhised, kuidas peaksime käituma. 

Õigesti mõistetuna viib mütoloogia meid õigesse vaimsesse seisundisse, et käituda nii nagu 
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vaja, kas selles maailmas või järgmises.   

 Kui minu joonistused on unenäolised ja mõneti painajalikud ning süngema taustaga, on 

minu moeillustratsioonid vastukaaluks helgemad ning lustakamad. Piltide sisuks on naised 

ja rõivad.  Nii naiselikud kui ka plikalikud. Mulle meeldib mustrite läbipõimitus ning 

erinevate joonepaksustega mängimine. Suureks läbivaks motiiviks on olnud põseringid, 

mida  võib kohata ka paljude teiste moeillustraatorite käekirjas.  

 

1.3 Illustratsioonide kasutusala moevaldkonnas  

 

 Illustratsioone kasutakse moemaailmas laialdaselt. Klassikaline trükipildiga t-särk on 

üks tuntumaid näiteid, sest see on riidekapi üks oluline element ning seda võib leida pea 

igast rõivapoest. (Zeegen 2009: 154). Samuti on T-särk ajalooliselt mänginud suurt rolli 

sõnumikandja ning meediumina. Hipide liikumise ajal näitas see teatud hoiakut või 

kuuluvust. Tänapäeval on t-särkidel kujutatud peamiselt logolisi pilte, mis reklaamivad 

mingit kaubamärki või firmat (Sepp, K. www). Minu arvates on poodides väga palju t-

särke, kus on kujutatud suvalist trükitud pilti koos sisutühja hüüdlausega. 

 Keskendun selles peatükis moedisaineritele, kes kasutavad oma rõivaste kangastel enda 

loodud joonistusi. Pole palju disainereid, kes on illustraatorid ja moeloojad üheaegselt ning 

kestvalt. Enamus disainereid ostavad sisse illustraatorite teenuseid ja kunstnike, et luua 

nende töödest inspireerituna moekollektsioone või rõivaesemed. Toon esile 

kaheteistkümnenda Tallinn Fashion Week moenädala avaetendusel esinenud Wear-Artsy 

kunsti ning moodi ühendava rõivakollektsiooni ''The Art Club''(vt LISA 2). Kollektsiooni 

loojateks on Eesti Kunstiakadeemia moetudengid, kes said inspiratsiooni eesti kunstnikelt 

nagu Jüri Arrak, Leonhard Lapini ja Maarit Murka. Minu tähelepanu köitis see, kuidas 

mitme kunstniku tööst võib tuletada ühtse ning siduva kollektsiooni. Lisaks oli huvitav 

näha, kuidas tudengid tõlgendasin disaini vaatepunktist teiste loodud kunstiteoseid.  

 Väike segadus võib tekkida illustratsiooni käsitlusviisi mõistmisel moedisainis, sest 

illustratsioone kasutatakse ka mustri aluse ehk motiivina, mis mustris korduma pannakse. 

Kas sellisel juhul võib kasutada väljendit illustratsioonist inspireeritud muster? Või kaob 

illustratsiooni tähendus sootuks? Hea näitena võib käsitleda Nõukogude Liidus loodud 

kangaid, mille mustriloomes kasutati väga palju propaganda motiive, mis olid seotud 

tööstuse, põllumajanduse, transpordi, nooruse, militaarteemade, spordi ning hobidega. 
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Kuna nõukogude ajal oli üks tähtsamaid valdkondi põllumajandus, eeldati disaineritel 

käsitlemist kujutada mustritel selle ala eesrindlikke motiive - kombaine, traktoreid, 

teravilju, tööriistu jne. Loodud motiivid on väga graafilised ja detailsed nagu joonistused, 

aga pandud korduma mustrina. Sirp ja vasar on üks levinumaid motiive (vt LISA 3) (Allee 

2015, www).  

 Mulle on silma jäänud mõned Eesti disainerid, kes kasutavad enda loodud joonistusi 

rõivakanga kujundamisel. Tähelepanu pööran siinkohal sellisele illustratsiooni kasutusele, 

kus on kujutatud inimesi. Minu jaoks kerkivad esile Karl Korsar, Kerti Pahk ning Kätlin 

Kaljuvee. Üksikute kollektsioonide näol olen avastanud Tauri Västriku, Triinu Pungitsa, 

Raili Randmaa ja Kirill Safonovi. Ühe projektina võib esile tuua ka Helmi Arraku Kimono 

kollektsiooni, kus on graafilised siiditrükis trükitud t-särgid, mis on samuti väga kõnekad. 

Välisdisaineritena toon selles peatükis välja kaks minu lemmikdisainerit Edda Gimnes ja 

Julia Verhoeveni.  

1.3.1 Eesti disainerid 

 

Kerti Pahk 

 Kerti Pahk alustas moeillustraatorina, huvi rõivaste loomise vastu tekkis tal hiljem, 

mistõttu läks ta Eesti Kunstiakadeemiasse moedisaini õppima. Lisaks on ta moealast 

kogemust saanud veel Islandi Kunstiakadeemias Erasmuse tudengina. Ta on kaubamärgi 

Sirimiri asutaja ja disainer. Tema rõivad on skandinaavialikult puhta joone ja 

minimalistliku lõikega ning valmistatud humoorikalt illustreeritud disainkangastest 

kasutades digitrüki (vt LISA 4). Tema illustratsioonid on enamasti  mustvalged, graafilised 

ning lihtsad.  

 Kerti on suureks tõukeks minu tegemistele just illustratsioonide loomisel. Kõik algas 

sellest, kui käisin tema juures praktikal. Ta innustas mind väga palju. Tema juhendamisel 

õppisin ma illustratsioone tegema digitaalselt ehk Adobe Illustratori programmiga. Tänu 

sellele hakkasin rohkem huvi tundma graafilise disaini vastu ning huvi illustreerimise vastu  

suurenes. Peale praktikat olen illustratsioone teinud rohkem digitaalselt, kuna nii on 

võimalik luua graafilist puhtust. Kindlasti ei põlga ma ka käsitsi tegemist, vaid püüan neid 

kahte omavahel rohkem põimida. Olen väga tänulik saadud kogemuste eest, sest lisaks 

illustratsioonide tegemisele sain ma osa tema kollektsiooni loomisprotsessist, millega Kerti 

osales Tallinn Fashion Week' moeetendusel. Mul oli võimalik luua kollektsiooni 
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žakaarmustriga kangad kahe mantli seljaosale, mida kaunistavad tema vahvad ning 

omamoodi väikse kiiksuga illustratsioonid (vt LISA 5). 

Karl Korsar 

 Karl Korsar on Tartust pärit rõivadisainer. Tema loometegevusse kuulub peale rõivaste 

disainimisele ka illustratsioonide ning mustrite loomine. Kuna Karl elab väga turbulentset 

elu ning on reisinud paljudes erinevates maailmapaikades, on väga paljud tema 

illustratsioonid ning mustrid inspireeritud erinevatest elusituatsioonidest. Näiteks on ta 

loonud ühele bomber jakile mustri, mis on inspireeritud ühe punkbaari tualeti 

mosaiikseinast.  Üldiselt on Karl Korsari illustratsioonid mängulised, on nii värvilisi ja 

kirevaid ning vastukaaluks mustvalgeid graafilisi töid. Ise ütleb ta, et kõik oleneb 

emotsioonidest. Talle meeldivad kontrastid, nii värvilised kui ka mustvalged. Erinevus 

seisneb selles, et  mustvalged tööd on rohkem graafilised ning detailsemad  vastupidiselt 

värvilistele (Tooming 2018, www)(vt LISA 6).   

 Rõivaste tegemisel kasutab Korsar peamiselt digitaalset trükki, mis võimaldab toota 

väikemõõtmelisi eklektilisi ja eksklusiivseid kangaid. Digitaalne trükk on tema jaoks 

oluline ka seetõttu, et tekstiilijäätmete mõju keskkonnale on väiksem. (Karl Korsar 

homepage, www). Materjali kulu on minimaalne kui printida täpselt vajalik kogus kangast. 

(Rauba 2015, www). Minule on ta jäänud silma oma moeillustratsioonidega, mis 

kaunistavad tema mitmeid rõivaid. Joonistused, mis on pisut eriskummalised ja detailselt 

loodud ning osaliselt mosaiikmustriga täidetud, on minu meelest väga inspireerivad.  

Kätlin Kaljuvee 

 Kätlin Kaljuvee on rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti kunstnik, kelle keskseks 

tegevuseks on illustreerimine. Tema töid on tellinud näiteks Givenchy, Rotring, Samsung, 

Baltika, Ivo Nikkolo ja mitmed teised välis- kui ka kodumaised kliendid (Portail 2018, 

www).  Kuid ta on ka moelooja. Tema kujundatud siidisallid on populaarsed,  kandjate 

sõnul asendamatud aksessuaarid. Tindipliiatsi ja akvarellidega käsitsi joonistatud ja 

siidikangale trükitud illustratsioonid on inspireeritud Eesti kummituslikest ja ürgsest 

metsadest. Looduse müütiline jõud ja elu oma mitmekesises kauniduses on Kätlini 

loomingu põhiaineseks (Femme 2017, www).    

 Mina tean Kätlin Kaljuveed rohkem kui moeillustraatorit ning vähem kui moeloojat. 
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Tema kangastel inimese kujutamist nii väga ei leia, mis on minule just hingelähedasem. 

Pigem mängib ta kangastel rohkem loodus- ja loomamotiividega ning keskendub mustrite 

loomisele. Ent siiski on väga huvitav tema leitud koht, kus oma illustratsioone kasutada - 

siidisall (vt LISA 7). Kaljuvee on loonud mitmeid moekollektsioone, kus peale sallide on 

ka tuunikad ja kleidid. Üks silmapaistvam on nimega horsewhisperer, mis osales 2015 

aastal Mercedes Benzi Berliini moenädalal (vt LISA 8). See kollektsioon peidab endas 

orginaalseid käsitsi joonistatud mustreid ja illustratsioone ning räägib romade 

hobulausujate kogukonnast. Nagu Karl Korsar keskendub ka Kätlin Kaljuvee jätkusuutliku 

kunsti loomisele. Selleks, et mustrid ja illustratsioonid jõuaksid kangale, kasutab ta 

keskkonnasõbralikku digiprindi tehnoloogiat ning materjalideks on  ta valinud 

kõrgkvaliteetsed materjalid - siid ja bambuspuuvill.   (Dashmagazine 2013, www).  

 Mulle meeldib, kuidas ta on toonud sallid kollektsiooni ning viis, kuidas neid sättinud 

peakatteks ja erinevateks rõivaelementideks. Minu silmis on Kätlin Kaljuvee 

illustratsioonid väga naiselikud ning peenetundelised, millele annavad lisaefekti hõljuvad 

siidikangad 

 

1.3.2 Välismaa disainerid 

 

Edda Gimnes 

 Välisdisaineritest tahan tähelepanu pöörata markantsele Norra moedisainerile Edda 

Gimnes'ile, kes on pälvinud väga palju tähelepanu just oma põneva kujutlusvõime poolest 

(Edda Gimnes about, www).  Tema rõivad tekitavad elevust, sest need näevad modelli 

seljas täpselt sellised välja nagu ta kannaks joonistust. Seda sõna otseses mõttes. Ragpicker 

kollektsioon on minu lemmik, kus rõivad loovad kahemõõtmeliste rõivaste illusiooni (vt 

LISA 9). Ta kasutab ise käsitsi loodud must-valgeid mängulisi, samas ka naivistlike 

joonistusi, kus on kujutatud rõivaid - alates mütsist kuni kingadeni välja. Täiesti 

teistsugune ning üllatav lähenemine, kuidas enda joonistusi kujutada kangal - joonistada 

ise rõivad.   

 Mind väga inspireerib tema mõttemaailm ja see, kuidas ta läheneb moele. Gimnes’i 

eesmärk on ühendada kunsti ja moodi ootamatul moel. Tema jaoks on oluline pakkuda 

rõõmu ning emotsioone, mida tema üllatavad digitrükitud rõivad ka teevad. Eelkõige 



13 
 

soovib ta, et inimesed ei võtaks moodi tõsiselt, vaid julgustab neid lõbutsema rõivastega ja 

kujundama oma narratiiv sellest, kes nad tahavad olla (Edda gimnes about, www).  

 

Julia Verhoeven  

 Julia Verhoeven on kindlasti üks minu lemmik disainereid. Temas on näha multitalenti, 

kes paistab välja eri valdkondades. Ta tegutseb mitmel rindel, nii kunsti, moe kui disaini 

valdkonnas. Verhoeven töötab nii illustraatori kui visuaalse kunstnikuna, kasutades 

mitmesuguseid meediume - teeb videoid, installatsioone, perfomance’eid. Kuigi ta ise ei 

õmble ega loo rõivad, on ta moedisaini valdkonnas koostööd teinud mitme tuntud 

brändidega nagu Versace, Louis Vuitton, H&M, Marc Jacobs, Petern Jansen (Clm-agency, 

www).  

 Tema kollektsioonidest on minu vaieldamatu lemmik Peter Janseniga koostöös loodud 

kollektsioon. Seda kaunistavad Julia Verhoeveni moeillustratsioonid, mis on omakorda 

osaliselt kandunud ka mustrimotiivi (vt LISA 10). Mulle sümpatiseerivad enamik tema 

koostööna valminud kollektsioonidest. See on tähelepanuväärne, kuidas tema tööd on 

leidnud rakenduse moedisainis. Kuid tema joonistusi ei leidu ainult rõivastel, vaid ka 

jalanõudel, kottidel ja teistel aksekssuaaridel. Eastpack kaubamärk on andnud välja 

Verhoeveni kujundatud seljakoti (vt LISA 11). Koostöös Marc Jacobsiga loodud jalanõud 

ning aksessuaarid on väga üllatavad.   

 Tema illustratsioonid on väga mitmekülgsed. Mind kõnetavad kõige rohkem muidugi 

need joonistused, kus on kujutatud ka inimesi. Tihti kujutab ta naisi alasti ja mulle meeldib 

tema puhul, et ta kasutab julgelt värve ning erinevaid tehnikaid. Jooned on haprad, kuid 

samas kindlad. Mind lummab, et ta blokeerib end välismaailmast, kuulates mitmeid tunde 

muusikat, et pühenduda ainult joonistamisele. Ta on öelnud, et paljud illustratsioonid 

justkui vastavad muusikale ning sõnadele (Clarke 2011, www). 
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2. NARRATIIV JA LOO JUTUSTAMINE  

 
 Narratiivi ja lugu, mida jutustatakse, liidab algus, keskpunkt ning lõpp. Situatsioonid, 

tegelased, karakterid, tegevuspaik jms annavad loole terviku. Selle kõrvalt võib lugu 

määrtleda ka sündmuste ning emotsioonide jadana, mille juures mängivad olulist rolli  

põhjus ja tagajärg. Mis juhtub järgmisena ning miks? (Kase 2013, www)  

2.1 Graafilise loojutustamise eripära 

 

 Visuaalne loojutustamine on populaarne mõiste raamatukujundajate, reklaamitegijate, 

koomiksikunstnike, filmiloojate ning illustraatorite seas. Visuaalselt saab lugu jutustada 

mitmel moel, näiteks illustratsiooni, foto, koomiksi, graafilise novelli või video abil 

(Eisner 1996: 3). Oluline on kahe distsipliini – sõna ja pildi koostöö (Eisner 1996: 13). 

 Nagu ütleb kunstnik Tatjana Arzamasova vestluses Reet Varblasele, on meie kristlikule 

kultuuriruumile olnud omane visuaalse kujundi abil loodud sõnumite kasutamine, mis 

pidid jõudma iga vastuvõtjani, ka nendeni, kes ei oska lugeda ega kirjutada. Visuaalse 

loojutustamise traditsioon on tegelikult meie kristlikus kultuuriruumis väga vana – see oli 

üks peamisi vahendeid, kuidas keskajal kirjaoskamatule rahvale piiblisõnumeid ja 

ajaloosündmusi edasi anti (Varblane 2015, www). Tekstiilkunsti ajaloost pärit Bayeux'i 

vaipa võib käsitleda ühe hea näitena. Sellel vaibal on tikitud piltide seeria, kus on kujutatud 

sündmuseid, mis põhjustasid Hastingu lahingu. See jutustab üksikasjaliku loo, mille 

keskmeks on Harold II, kes kaotas lahingu William Vallutajale. Bayeux vaip on suure 

ajaloolise väärtusega, lisaks ajaloosündmuse salvestamisele võib tänu sellele vaibale ka 

oletada, milliseid sõjalisi vahendeid kasutati ja missugust rõivastust sel ajajärgul kanti 

(Stenson 1956: 9). Bayeux’ vaibal kujutatakse kohe alguses kunginlikku rõivastust, kus 

kuningas Edward istub oma troonil ning kannab suurt rohelist mantlit, mis asetseb ta 

õlgadel. Rõivast kaunistab ka fleur-de-lys mustri motiiv, mis on tuntud kuningliku 

sümbolina Prantsusmaal. Jalas on tal sinised jalanõud mida ilustab keskel triip. Väga palju 

leidub ka vaibal kujutatud meestel jalas põlvpükse, mida kandsid oletavalt kõik 

erinevatesse klassidesse kuuluvad mehed  (Nevinson 1956 :71-73).  

 Kõige rohkem käsitletakse graafilist loojutustamist koomiksites. Kuid sealsed pildid on 

üldiselt lihtsad ja mustvalged (Eisner 1996: 15).  Minu arvates on tänapäeval suured 

jutuvestjad ka illustraatorid. Kuigi nende formaat on teistsugune kui koomiksiloojatel. 
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Illustraatorite väljendusviis on rikkalikum ja vabam. Nad võivad luua visuaali ilma 

abistava tekstita. Probleem võib tekkida ainult publikuga. Kas vaataja on võimeline 

suhestuma ning jõudma mõtteni, kui puudub abistav tekst? Muidugi võib ka illustraator 

taotleda vaba mõtlemist ning fantaseerimist.   

 Graafiline novell on  üks selline visuaalse loo jutustamise formaat, kus võib puududa 

tekst (Eisner 1996: 136). Lynd Wardi Vertigo, mis ilmus aastal 1937, on üks  esimesi 

edukamaid graafilisi novelle. See koosnes rohkem kui kolmesajast leheküljest puulõike 

tehnikas loodud pildist. Paljude inimeste väitel oli seda raamatut raske lugeda.  Teised aga 

olid intrigeeritud just puulõike tehnikas loodud piltide võlust (Eisner 1996: 139).  

2.2 Graafilise loojutustamine meetodid  

 

 Will Eisner (1996) on välja toonud põhilised vahendid või meetodid, mis aitavad 

visuaalselt lugu jutustada. Tema käsitleb peamiselt küll koomiksikunsti, kuid mulle 

tundub, et samad vahendid sobivad ka illustraatorit abistama.   

 Enne kui graafilist loojutustamist alustada, peab siiski küsima endalt, kellele ma seda 

lugu jutustan? Esiteks peab teadma ning tundma oma lugejaskonda. Tähtis on oma mõtte ja 

emotsiooni edastamine lugejale (Eisner 1996: 47). 

2.2.1 Stereotüüpsed pildid 

 

 Koomiksite loojad tegelevad palju inimeste äratuntavate käitumismustrite 

jäljendamisega. Üks viis on stereotüübi loomine. Tänapäeval on sellel sõnal halb maine ja 

seda kasutatakse propaganda relvana, sest levinumad stereotüübid käivad rahvuse, soo, 

religiooni või töö kohta. Kuid koomiksiloojad kasutavad stereotüüpi, et anda joonistustele 

karakter, mida iseloomustavad teatud füüsilised omadused. Kindlasti tuleb natuuri loomisel 

leida teatud tunnuste kombinatsioon, millega ka lugeja nõustub ehk mis suuresti lähtub 

sotsiaalsetest kogemustest (Eisner 1996: 17 - 18).   

 Näiteks kui ma tahaks kujutada teadlast, tuleb minul esmapilgul pähe prillid, nohiklik 

välimus ja seejuures ka valge kittel. Minu arvates on hea musternäidis Albert Einstein, 

kelle välimuse detaile ja iseloomujooni klassikalise teadlase kujutistel sageli kohtab. Seda 

seetõttu, et ta on inimestele olnud üks tuntumatest teadlastest, kelle puhul teatakse, milline 

ta välja nägi.   
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2.2.2 Sümbolid 

 

 Kui stereotüübi loomist kasutatakse filmides ning koomiksites, et inimesi paremini 

identifitseerida, on lisaks sellele veel teisigi visuaalselt keelt loovaid elemente. Graafilise 

visuaali jutustamisel on sümboleid ja objekte, mis annavad kindla omaduse. Riietuse järgi 

võib koheselt öelda, milline võib olla kandja iseloom ning kavatsused (Eisner 1996: 21-

22). 

 Lihtne näide on kuri kuninganna. Teda on paljudes filmides kujutatud kõrge kraega, mis 

peaks siis andma kõrgi ja range pale. 70'ndatel oli ajastu, mil võidi öelda tänaval kõndiva 

inimese riietuse järgi millised on tema poliitilised vaated, sest hipidel ja konservatiivsetel 

oli selgelt äratuntav stiil.  

 

2.2.3 Empaatia  

 

 Inimese üheks põhiomaduseks on empaatia. Joonistaja jaoks on see oluline tööriist, mis 

aitab vaatajal esile tuua tundeid. Seega on jutustajal võimalik luua emotsionaalne kontakt, 

tekitades rõõmu, kurbust, hirmu, frustratsiooni jne (Eisner 1996: 47). Kui ma tahaksin 

näidata kurbust, joonistaksin ma karakterile näiteks pisarad. Või kui soovin, et oleksid 

naerupisarad, annan pisaratele lisaks juurde naeratuse. Sümboleid on palju, mis võivad 

koheselt anda edasi otseseid äratuntavaid emotsioone.  

 

2.2.4 Karakteri sisemine olemus 

 

 Narratiiv ja loojutustamise õpiobjektist loen välja, et karakteri loomiseks ei piisa ainult 

soengu, riietuse ja muu sellise täpsest ettekujutamisest. Oluline on ka milline on karakteri 

suhe teiste tegelastega.  Milline on tema sisemine olemus ning, mis valikuid ta teeb? 

Suhestudes karakteri hingeeluga, on lihtsam ka ette kujutada ja arendada tegelase välimust. 

Kase soovitab leida ka palju märksõnu ning visandada, mis samuti aitab kaasa tegelaskuju 

visualiseerimisele (Kase 2013, www).   

 Ka enda lõputöö illustratsioonidele loo väljatöötamisel pidin suhestuma enda 

karakteriga. Analüüsima kas ma põgenen nägude eest, kes jõllitavad mu alastust või 

hakkan neile vastu.    
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2.3 Minu illustratsioonide loo väljatöötamine 

 

 Lõputöö illustratsioone välja töötades tahtsin ma leida lugu, mida jutustada. Seega 

võtsin ma teemaks unenäod ning üldse unistamise, kust olen ka varem inspiratsiooni 

ammutanud. Miks? Nagu paljud teised loomeinimesed, olen ka mina leidnud unenägudest 

koha, kust endale mõtteid ja ideid leida. Unes olemine, unenägude nägemine on nagu teine 

paralleelmaailm, kuhu võin sukelduda, sest seal näen seda, mida reaalses maailmas silmaga 

ei puuduta. Vahel paistab, et kui suigun unne, algab elu kõige põnevam aeg. 

 Unistused ja unenäod olid eriti olulised kunstnike jaoks juba 18. sajandi lõpul ja 19. 

sajandi alguses, romantismi liikumise ajal. Unenägusid peeti kunstilise kujutlusvõime 

üheks oluliseks osaks. 20.sajandil hakkas unenägude tähtsusele ja tähendusele tähelepanu 

pöörama Sigmund Freud, kes omakorda inspireeris sürrealiste (Artuk, www). Salvador 

Dali, üks olulisemaid sürrealismi esindajaid, sai Freudi uurimusteostest ja kirjutistest palju 

inspiratsiooni ning innustust. Tema maal ''Sulanud Aeg'' on 20. sajandi üks tähtsamaid 

teoseid, mis on inspireeritud tema enda unemaailmast. Dali kujutab kellasid sulanuna, kuna 

magades pole mööduval ja lakkamatul ajal mingit tähendust (Weyers 2006: 28). 

 Üldiselt mäletan oma unenägusid pea iga päev ning sageli on need väga ebarealistlikud,  

absurdsed ja mõneti sünged. Unekogemuste säilitamine on minu jaoks olnud oluline. Mida 

rohkem ma unes nähtule päeva jooksul mõtlen ja meelde jätan, seda paremaks mu unemälu 

muutub. Selle tulemusena näen ja mäletan unenägusid sagedamini. Isegi, kui kogen unes 

midagi raskemeelset, on see tahes tahtmata inspireeriv ning mõtlema panev. Ükskõik, kui 

halvasti need mind nii emotsionaalselt kui ka vaimselt mõjutavad. Ehe näide sellest, kui 

kogesin elus esimest korda ebameeldivat unekogemust, oli uneparalüüs, rahvakeeli 

unehalvatus. Sellest inspireerituna tegin ühe kursuse raames piltvaiba, kus kujutasin 

müütilist naist, keda tajusin, kuid kellega ei kohtunud (vt LISA 12 ).  

 Lugu algas sellega, et olin unne suikumas, kui mingi hetk tekkis imelik tunne - olin 

justkui ärkvel, aga samas magasin. Tundsin, kuidas rändasin oma kehast välja, sest nägin 

enda ümber tuba, mida valgustas televiisor ning iseennast voodis magamas. Mõni hetk 

hiljem olin jälle enda kehas ning kuulsin, et mulle lähenevad sammud. Hääle järgi tundus, 

et see oli kontskingade heli. See oli kõhedust tekitav, kuna teadsin, et see ei saa võimalik 

olla, sest olen ainuke, kes viibib kodus. Sammud aina lähenesid ja muutusid valjemaks. Ma 

tahtsin ärgata, kuid keha oli liikumatu. Suutsin ainult ühte sõrme liigutada ning seegi 
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kriipis diivanipatja. Mul tekkis paanika, kuna tahtsin sellest ebareaalsusest väljuda. 

Püüdsin kogu väest ärgata, sest kartsin, et kohtun tundmatu isikuga. See paine tundus 

kestvat terve igaviku. Kuid ühel hetkel sain vabaks ja tõusin istukile. Tundsin, kuidas mu 

käed surisesid ja keha vappus. Sellest emotsioonist oli raske välja tulla, kuna see oli mulle 

üleloomulik seisund. Magama jääda oli raske, sest kartsin, et kohtun jälle oma 

luupainajaga.   

 Moekollektsioonile illustratsioone välja töötades kasutasin graafilise loovjutustamise 

mudelit, kus puudub täielik sõnade kasutus. Toetav tekst on ainult moekollektsiooni 

kirjelduses, et vaatajal oleks lihtsam jõuda selle ideeni. Illustreerimisel pöörasin rõhku 

karakterite ning emotsioonide loomisele. Eesmärk oli anda neile unenäolisus. Lähtusin 

enda isiklikust kogemusest ning sain inspiratsiooni ühest painajalikust unenäost. Seega 

püüdsin võimalikult palju teatud elementide ja detailidega anda edasi neid emotsioone, 

mida tajusin unes. Luues uneviirastust ning luupainajalikust kujutasin nägusid 

ebaproportsionaalselt, ühel rõivaesemel näiteks kaotasin mõned silmsisud. Illustratsioone 

luues oli minu jaoks oluline anda edasi reaalsusele mittevastavat kõla. Soovides süngemat 

ja dramaatilisemat iseloomu tabada, pöörasin illustratsiooni negatiivi, kus jooned jäid 

valged ning taust muutus mustaks. Ühel illustratsioonil kujutasin alasti naisfiguuri, kes 

tunneb ebamugavust ning soovib ennast varjata. Seal keskendusin grimassi ja kehakeele 

loomisele.   

 Kollektsioon algab rõivaesemega, mida illustreerib alasti naisefiguur, sümboliseerides 

unenäo algust. Kollektsiooni kesksel kohal on mustvalged ja sürrealistlikud graafilised 

''une näod''. Esimestel rõivastel on üksikud näod heledamal valgel taustal. Edasi tulevad 

needsamad kujutised negatiivis ja muutunud suurustes, moodustades abstraktseid ning üha 

tihedamaid mustreid, mis väljendavad unenägudes valitsevat hirmu ning soovi selle eest 

põgeneda. Kuna unenäod, mida kujutan, on värvitud, on ka kollektsiooni värvigammaks 

valitud hall, valge ja must. (vt LISA13) 
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,,Une näod'' 

 Paljud on kogenud unenägu, kus ollakse alasti avalikkuse ees ja ümberringi on 

tundmatud inimesed, kes seda alastust jõllitavad. Sellist unenägu olen minagi näinud. 

 Unenäos seisan ihualasti keset tühja ning tundmatut tänavat. Pole värve ega ka heli. 

Mind valdab ebamugavus ning tahaksin end peita, joosta kuhugi, kus saaksin end varjata. 

Kuid ootamatult ilmuvad kohale võõrad näod – helged ja sõbralikud. Ent kõik on petlik. 

Näod moonduvad ning muutuvad eriskummalisteks. Nad vaikivad ja jõllitavad. Mind 

haarab paanika ning soovin põgeneda. Meeleheitlikult hakkan jooksma, kuid kõik toimub 

aegluubis, nagu keegi takistaks mind. Eikusagilt ilmuvad üha uued veidrad näod ning 

püüavad mind ümber piirata. Siis aga pääsen vabaks ning hakkan mööda tänavaid jooksma, 

püüdes neid maha raputada. Teekond tundub lõputu labürindina, aina tupikud ja korduvad 

paigad. Mind ajavad taga minu une näod.  
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3. MOEKOLLEKTSIOONI PROTSESS 

 

3.1 Illustratsioonist mustrini  

 

 Minu kollektsiooni loomise protsess algas erinevate nägude visandamisest. Alguses 

kavandasin käsitsi, hiljem töötlesin illustratsioone Adobe Illustratori programmis. Seal lõin 

nägusid erinevates skaalades ning variatsioonides. Kujundusprogrammiga töötades saab 

lihtsalt muuta joonepaksuseid, lisada juurde mustreid, paigutada ümber detaile ning 

mängida näo proportsioonidega. Lõpptulemusena valmis 9 näokuju, kus  püüdsin säilitada 

kõikidel joonistustel sama käekirja.  

 

 

9 näokuju, mis valmisid kujundusprogrammis Adobe Illustraatoris.  

Edasi oli mul erinevaid võimalusi, kuidas mängida nägudega. Paigutada kangale ühe- või 

mitmekaupa või luua erinevaid abstraktseid mittekorduvaid mustreid. 
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3.2 Illustratsioonide kandmine kangale 

 

3.2.1 Tehnikad 

 

 Ma valisin käsitsi siiditrüki, mis on protsess, kus trükivärv surutakse raakliga läbi 

pingutatud siidiraami. Lisaks kasutasin ka vabakäelist õmblusmasinaga tikkimist ning 

kahel rõivaesemel lapitehnikat. Antud tehnikad valisin peamiselt seetõttu, et luua 

kollektsioon oma kätega. Nii oli mul on võimalik ise jälgida oma käetegevust ning 

kontrollida seda, mida teen. Iga loodud rõivaese on ainulaadne ja sama tegevust teisel 

rõivaesemel ei ole võimalik uuesti korrata.   

 Näokujud trükkisin ma otse välja lõigatud lõikele. Nii sain ma ise kontrollida, kuhu 

motiivi  asetan ja mitut motiivi ma tahan rõival kujutada. Selle meetodiga proovisin ma 

vähendada ka ajakulu, sest täiskanga trükkimisele oleks rohkem  aega läinud. Samuti 

poleks saanud ma nii suurel määral kontrollida töö käiku.  

 

  

 Nägude trükkimine otse lõikele. 
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 Kahel rõivaesemel kasutasin ka lapitehnikat. Alustasin siiditrükist ja kandsin näod 

kangale, seejärel lõikasin need välja piisavas koguses, et hakata neid kokku sobitama. Selle 

tehnika puhul on oluline ka ühe materjali kasutamine. Mina kasutasin selle jaoks 

vormihoidvat puuvillast kangast. Tükke hakkasin kokku lappima mannekeeni peal, et luua  

kehakuju järgivat pluusi.  

  

Näotükide kokkusobitamine mannekeni peal. 

 

Protsessi lihtsustamiseks kasutasin ka liimiriiet. Ma triikisn nii selja- kui esiosale pahemale 

poolele liimiriide, mis muutis näomotiivide ühedamise hõlpsamaks. Et kõik näod omavahel 

ühendada ääristasin need kokku õmblusmasinaga.  

 Vabakäelist õmblusmasinaga tikkimist kasutasin esimesel rõivaesemel, kus tahtsin luua 

trükitud näole jätku.  
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Protsess, kus luua trükitud näole jätku. 

Erinevate paksustega graafiliste joonte imiteerimiseks kasutasin tihedat sik-sak pistet ning 

lihtsa joone tabamiseks tavalist õmbluspistet. Õmblusotsad jätsin ma kõik lahtiseks ja 

nähtavaks, et lisada juurde unenäolisust.  

 

Vabakäelise õmblusmasina tikandi loomine.  
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3.2.2 Materjalid ja lõiked 

 

 Kui eelnevalt olen kasutanud rõivaste loomisel sünteetilisi kangaid, valisin ma seekord 

materjalideks naturaalsed puuvillased kangad. Ühe komplekti juures pidin siiski kasutama 

ka sünteetilist kangast, sest rõivaesemel, kus soovisin kihilisust ning läbipaistvust 

saavutada, oli selle jaoks kõige parem materjal polüester tüllikangas. Kuna 

moekollektsiooni põhirõhk on illustratsioonidel, siis see mõjutab ka mingil määral kanga ja 

lõigete valikut. Seetõttu valisin ma ka lihtsad ja mitte üleliia kehasse töödeldud lõiked. 

Kuna põll on olemuse poolest aegunud ning kuidagi unustusse jäänud, kasutasin ma põlle 

sarnast lõiget, et saavutada mitmekihilisus. Tehnilised kavandid tegin ma 

kujundusprogrammis Adobe Illustratoris. 

 

 

 

Tehnilised joonised Adobe Illustraatoris. Eest- ja tagant vaade.  
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3.3 Moekollektsiooni tulevikuvaated 

 

 Minu põhiline eesmärk on anda kuvand endast kui tulevasest disainerist, kes seob oma 

loomingus illustratsioonid ja moe. Moekollektsioon Une näod osaleb Eesti Moefestivali 

raames moeetendusel Mood-Perfomance-Tants. See on esimene samm, mille abil saan 

ennast tutvustada publikule. Selle moeshow raames esitlen ma pigem eksklusiivrõivaid, 

mis on justkui kantav kunst. Disainerid, kes osalevad moeetendusel, loovad enamasti 

midagi eksklusiivsemat ning tavapärasest erinevamaid rõivaid. Eesmärk on siiski üllatada 

publikut ja saada uusi kliente ning huvilisi.   

 Mina näen oma rõivaste kandjatena inimesi, kes julgevad eristuda ning kelle soov on 

kanda tavapärasest teistsuguseid disainrõivad, kus on kujutatud minu kui autori 

illustratsioone.   

 Edaspidi plaanin luua lihtsamini valmistavaid rõivaid, kus puudub lapitehnika ning 

siiditrükk. Soov on edaspidi jätkata vabakäe masintikandi tehnika kasutamist, kuna olen 

leidnud selles oma võlu. Esiteks võimaldab see saavutada juhuslikkust, mis mulle selle 

puhul meeldib. Lisaks erineb see digitaalsest masintikandist. Võimalik, et liigun digitrüki 

tehnika kasutamise poole. Ma soovin jätkata enesearendamist ja leida uusi tehnikaid ning 

viise, kuidas illustratsioonid siduda tekstiiliga.   

 Tulevikus on mul soov ka luua kollektsioonile jätk. Uus jutt, uus unenägu, sest lugusid, 

mida rääkida, on mu unenäopagasis veel palju. Seda näitab tulevik, kas juhtub see 

moeshow või siis eraldiseisva eksklusiivse tooteseeria näol.  
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KOKKUVÕTE 

 
 Lõputööna valmis moekollektsioon ,,Une näod'', mis koosneb viiest rõivamudelist, mis 

eraldiseisvana ja üksteisele järgnedes loovad ühtse narratiivi. Lugu aitavad jutustada minu 

loodud illustratsioonid rõivastel.    

 Illustratsiooni ja moeillustratsiooni mõistete lahti mõtestamisel sain aru, et nendel pole 

otsest vastet. Pole selget käsitlust, kuidas võiks illustratsiooni piiritleda. Levinumad 

terminid on graafiline disain ning kommertskunst. Mina pean sarnaselt teistele 

illustratsiooni pigem üheks kunstiliigiks. Samuti on illustratsiooni ja moeillustratsiooni 

vahel väike barjäär. Autor saab ise otsustada, mis ülesannet ja eesmärki tema 

illustratsioonid täidavad.   

 Vaatlesin illustratsioonide kasutusala moevaldkonnas ning enamus disainereid ostavad 

sisse illustraatorite teenuseid ja kunstnike, et luua nende töödest inspireerituna 

moekollektsioone või rõivaesemed. Tutvustasin endale huvipakkuvaid autoreid, kes 

kasutavad enda loodud joonistusi rõivakanga kujundamisel. Nendeks olid Karl Korsar, 

Kerti Pahk ja Kätlin Kaljuvee, keda ühendavad inimeste kujutamine kangal. Rõivaste 

tegemisel kasutavad nad kõik peamiselt digitaalset trükki. Lisaks andisn ülevaate kahest 

minu lemmik välisdisainerist. Edda Gimnes, kelle Ragpicker'i kollektsioon rõivad 

tekitavad elevust, sest need näevad modelli seljas täpselt sellised välja nagu ta kannaks 

joonistust. Julie Verhoeven, kes ise ei õmble ega loo rõivad, aga on moedisaini valdkonnas 

koostööd teinud mitmete tuntud moebrändidega. Minu vaieldamatu lemmik on Peter 

Janseniga koostöös valminud kollektsioon, mida kaunistavad tema illustratsioonid.  

 Illustratsioonidele narratiivi luues võtsin abiks graafilise loojutustamise meetodid, mis 

mind väga palju aitasid. Esimesena valmis moekollektsiooni ,,Une näod'' lugu ja seejärel 

joonistused. Lugu on inspireeritud painajalikust unenäost, kus seisan ihualasti keset tühja 

tänavat ning ootamatult ilmuvad kohale võõrad ja tundmatud näod, kes  mind ümber 

piiravad ning mu alastust jõllitavad.   

 Moekollektsiooni loomisel kasutasin kolme eri tehnikat: siiditrükki, lapitehnikat ja 

vabakäelist õmblusmasina tikandit. Antud tehnikad valisin seetõttu, et luua kollektsioon 

oma kätega. Iga loodud rõivaese on justkui eraldiseisev kunstiteos ning sama tegevust 

teisel rõivaesemel ei ole võimalik uuesti korrata. Kuna moekollektsiooni põhirõhk on 

illustratsioonidel, valisin lihtsamad lõiked. Mängisin kihilisusega ja tõin sisse 
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assümmeetriat.   

 Tulevikus on soov ka luua kollektsioonile jätk. Uus jutt, uus unenägu, sest lugusid, mida 

rääkida on mu unenäopagasis veel palju. Seda näitab tulevik, kas juhtub see moeshow või 

siis eraldiseisva eksklusiivse tooteseeria näol. Soov on edasi jätkata oma 

enesearendamisega, et leida uusi tehnikaid ning viise kuidas illustratsioonid siduda 

tekstiiliga.  

  



28 
 

SUMMARY 

  
Using Illustration in the Fashion Collection. Like a dream 

 I have always been fascinated by illustration, especially faces and expressions. During 

my studies I have found my own personal style and ways to use my drawings in the 

process of creating textile designs. I am also interested in fashion and wish to engage with 

it in the future. For my final project at Tartu Art College I created a fashion collection 

titled Like a Dream. The collection consists of five outfits that separately and in a sequence 

create one continuous narrative. The story evolves through the illustrations on the 

garments.  

 In order to better interpret my illustrations I decided to look into the concepts of 

illustration and fashion illustration. I investigated the role of illustrators in today’s world 

and my position within it. I came to understand that there are no clear lines to define 

illustration.  

 When creating the narrative for my illustrations I found great support from the methods 

of visual storytelling. The first step in creating the collection Like A Dream was the story 

which was followed by the drawings. The story is inspired by a nightmare in which I stand 

alone naked in an empty street and suddenly strange unknown faces appear to encircle me 

and stare at my nakedness.  

 The collection starts with a garment carrying the illustration of a naked female figure 

that symbolizes the beginning of the dream. The center of the collection are black and 

white surreal drawings of faces appearing in the dream. First items carry sporadic images 

on white background. Next come items covered with the same images in negative and 

modified sizes forming more and more abstract and tense graphics expressing the sense of 

fear and wish to escape present in my dream. Because the dream that I draw inspiration 

from is monochrome also the colors of the collection are white, grey and black.  

 When creating the fashion collection I used three techniques: silk screen printing, 

patchwork and freehand machine embroidery. I chose these techniques because I wanted to 

create the collection all the way by myself. Every item is like an independent work of art 

and none of the items can be reproduced twice. As the main focus of the collection is on 

illustrations I decided to choose simple patterns. I wish to continue with self-development 

and find new ways to combine illustrations and textile design.  
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 The fashion collection Like a Dream creates an image of me as a future designer whose 

field of work combines fashion and illustration. In addition to that I will also participate at 

the fashion show Mood-Performance-Tants (Fashion-Performance-Dance) which is 

already the first step in introducing my work to a broader audience. In the future I plan to 

create a sequence for the collection based on a new story and a new dream because I still 

have many untold dreams and stories. Whether it will happen within another fashion show 

or as a separate product range is up to the future to tell. 
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LISAD 

 

LISA 1 Kalmuneiu 

 

Näituseprojekti Müüt raames valminud mustvalge graafiline tagtingtool Kalmuneiu Foto: Merje Niinepuu.  

LISA 2 Rõivakollektsiooni ''The Art Club'' 

 

 

Tallinn Fashion Week moenädala avaetendusel esinenud Wear-Artsy kunsti ning moodi ühendava 

rõivakollektsiooni ''The Art Club'' Foto: Raul Mee( http://www.yu.ee/tallinn-fashion-weekile-andis-avaloogi-

wear-artsi-moodne-kunst/) 

http://www.yu.ee/tallinn-fashion-weekile-andis-avaloogi-wear-artsi-moodne-kunst/)
http://www.yu.ee/tallinn-fashion-weekile-andis-avaloogi-wear-artsi-moodne-kunst/)


34 
 

LISA 3 Sirp ja vasar  

 

 

O. Gruin. Hammer. 1924-1925. Satiinkangas, kus kujutatud sirp ja vasarat.   

(http://www.redwedgemagazine.com/essays/selling-the-farm-textile-design-in-early-soviet-society) 

LISA 4 Kerti Pahk illustratsioonidega rõivaese 

 

  

Moefoto. Caroline Sada  

(https://www.facebook.com/sirimiriofficial/photos/a.1856673847892205.1073741830.1775535859339338/2

215137562045830/?type=3&theater) 

 

http://www.redwedgemagazine.com/essays/selling-the-farm-textile-design-in-early-soviet-society
https://www.facebook.com/sirimiriofficial/photos/a.1856673847892205.1073741830.1775535859339338/2215137562045830/?type=3&theater
https://www.facebook.com/sirimiriofficial/photos/a.1856673847892205.1073741830.1775535859339338/2215137562045830/?type=3&theater


35 
 

LISA 5 Mantli tagaselg, mis on žakaartelgedel minu kootud 

 

 

Sirimiri moekollektsioon Tallinn Fashion Week'il 2017. Foto:. Erlend Staub  

(https://annestiil.ohtuleht.ee/833803/tallinn-fashion-week-sirimiri#21) 

LISA 6 Karl Korsari mustvalged graafilised joonistused 

 

 

Foto: Jana Solom 

(https://www.facebook.com/KarlKorsar/photos/a.410479872483619.1073741829.408871525977787/498008

877064051/?type=3&theater) 

 

https://annestiil.ohtuleht.ee/833803/tallinn-fashion-week-sirimiri%2321
https://www.facebook.com/KarlKorsar/photos/a.410479872483619.1073741829.408871525977787/498008877064051/?type=3&theater
https://www.facebook.com/KarlKorsar/photos/a.410479872483619.1073741829.408871525977787/498008877064051/?type=3&theater
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LISA 7 Kätlin Kaljuvee siidisall. 

 

 

(https://www.katlinkaljuvee.net/pages/print-projects) 

 

LISA 8 Kätlin Kaljuvee Horsewhisperer moekollektsioon 

 

  

Mercedes-Benz Fashion Week Berlin 2013. (https://www.katlinkaljuvee.net/pages/print-projects) 

https://www.katlinkaljuvee.net/pages/print-projects
https://www.katlinkaljuvee.net/pages/print-projects
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LISA 9 Julie Verhoeven'i Ragpicker kollektsioon 
 

 

(http://somethingcurated.com/2016/07/06/edda-gimnes-londons-fashion-designer-tomorrow/) 

LISA 10 Julia Verhoeven'i ja Peter Janseniga koostöös valminud 

kollektsioon 
 

  

 ( http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/peter-

jensen/5a561c82-99bc-4254-a45e-6c5fac110004/#3) 

http://somethingcurated.com/2016/07/06/edda-gimnes-londons-fashion-designer-tomorrow/
http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/peter-jensen/5a561c82-99bc-4254-a45e-6c5fac110004/%233
http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/peter-jensen/5a561c82-99bc-4254-a45e-6c5fac110004/%233
http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/peter-jensen/5a561c82-99bc-4254-a45e-6c5fac110004/%233
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LISA 11 Julia Verhoeven'i ja Eastpack'iga koostöös valminud seljakott 

 

(http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-

collaborations/eastpack/eastpak/#0) 

LISA 12 Piltvaip Uneparalüüs 

 

 

Foto: Merje Niinepuu. 

http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/eastpack/eastpak/%230
http://www.clm-agency.com/visual-artist/julie-verhoeven-illustrator-designer/fashion-collaborations/eastpack/eastpak/%230
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LISA 13 Moekollektsioon ,,Une näod'' 

 

 

Foto: Eesi Raa Orseškin. Modell: Helina Paju. 1. rõivaese. 
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Foto: Eesi Raa Orseškin. Modell: Helina Paju. 2. rõivaese. 
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Foto: Eesi Raa Orseškin. Modell: Helina Paju. 3. rõivaese. 
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Foto: Eesi Raa Orseškin. Modell: Helina Paju. 4. rõivaese. 
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Foto: Eesi Raa Orseškin. Modell: Helina Paju. 5. rõivaese 


