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SISSEJUHATUS 

Lõputöö on minu jaoks teekond tundmatusse. Elades Elva metsade ja järvede keskel, 

otsisin selgust jalutuskäikudelt. Värskes õhus liikudes on hea mõtiskleda selle üle, kas on 

midagi, mis aitab mul teha seda hüpet tundmatusse. Sel talvel ootas mind iga kord järve 

äärde jõudes talisuplejate jääauk, mis tekitas vastakaid emotsioone. Kas minna ka ujuma? 

Või siiski mitte? Kuna rätikut polnud kaasas, siis pesin lihtsalt näo emotsioonidest puhtaks. 

Nägin, et see jääauk ise ongi minu jaoks justkui hüpe tundmatusse, kus argisus ja 

emotsioonid jäävad seljataha.  Fantaasia on minu jaoks huvitav teema, sest see ei ole tuttav 

inimtekkeline reaalsus ega ka loodusnähtus, vaid pigem hüpe teise maailma. Mind huvitab 

kujutada maailma, millel pole reaalsusega mingit seost. Seda võib nimetada fantaasia-, 

fantastika- või ulmemaailmaks.  Mulle pakub põnevust nii väljaspool gravitatsioonivälju 

toimuvate sündmuste kohta lugemine, kui ka tekstiilikunsti kaudu ulmeliste nähtuste 

kujutamine. Olen gobeläänil ka varasemalt proovinud kujutada kaugusest paistvat 

fantaasialinna, kuid leian praegu tagasi vaadates, et ma ei suutnud kavandil maapealsest 

reaalsusest piisavalt lahti lasta, sest linn gobeläänil tundub liiga realistlik. Just seetõttu sai 

minu lõputöö eesmärgiks kaugusest paistva fantaasialinna peegelduse kujutamine läbi ühe 

hoone.   

     Loodan lõputöö tegemise ajal, tõlkides fantaasiahoone kujundit ühest meediumist teise, 

saada vastust küsimusele: milline kavandamise ja kujutamise viis on mulle kõige omasem 

ja mis suunas soovin edasi liikuda. Kui kujund rändab ühest meediumist teise, siis milliseid 

teisenemisi see üle elab?  Soovin saada teada, mil määral vormi, värvi ja mustrimäng 

hakkab erinema, sõltuvalt sellest, mida suudan tekstiilimeediumist välja võluda. 

    Minu lõputöö kirjalik osa koosneb kolmest suuremast peatükist. Esimene peatükk on 

idee ja kontekstipõhine. Uurin valitud näidete põhjal fantaasia kujutamist kunstiteostes. 

Teises peatükis annan valitud kunstnike näitel lühiülevaate kaasaja meetoditest gobelääni 

kavandamisel. Kolmas peatükk sisaldab etappide kaupa praktilise töö protsessi kirjeldust ja 

analüüsi.  Loodan tööd alustades, et lõputöö on vahepeatus minu fantaasiarännakutes, mitte 

lõppsihtpunkt. 
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1 IDEE JA KONTEKST 

 

1.1 Idee 

Ühel teekonnal järve äärde avastasin enda jaoks jääaugu. August välja võetud jäätükkide 

vaatlemine ja pildistamine ning hilisem seljakotis koju vedamine ning jääkujunditest 

fotolavastuste tegemine osutus minu jaoks portaaliks fantaasialinna (Foto 1) 

 

Foto 1. Jääauk Foto: Anastasia Rikk 

 

    Tekstiili erialal õppides on mind kõnetanud erinevate meediumitega töötamise 

võimalused. See on olnud võimalik nii tänu erinevatele kursustele kui ka osakondade 

vahelistele ühisprojektidele. Ideede teostamine tekstiilses materjalis muudab visuaali 

abstraktsemaks. Digitaalsetel žakaartelgedel TC-1 kudumise kursusel uurisin tänapäevase 

linnapildi tõlkimist fotolt kangale (Foto 2, Lisa 1). Aluseks võtsin enda tehtud fotod New 

Yorgist. Kui digifoto kajastas linna sellisena nagu see reaalselt oli, siis žakaarkanga 

kudumisel muutus foto tekstiilses materjalis abstraktsemaks ja kandis minu jaoks 

jõulisemat tähendusvälja. 
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Foto 2. Times Square (žakaarkangas) 

     Fotograafia kursuselt meeldisid mulle enim juhuslike materjalidega tekitatud 

fotolavastuse võimalused. Avastasin ootamatult, et näiteks mägede kujutamiseks fotol 

piisab ka t-särgi voltimisest ja värvilise kile komponeerimisest taustale (Lisa 2). Leidsin, et 

idee väljendusvahendid võivad olla juhuslikud materjalid ja tehnikad. Gobelääni kursusel 

võtsin sihiks fantaasia tähendusväljaga pildikeele kasutamise.  Gobelään “Leian end 

suurlinnast” kujutab kauget, kuid siiski äratuntavat fantaasialinna (Lisa 3). Lõputöös 

soovin liikuda selle teemaga edasi ehk kujundlikult siseneda sellesse linna, jalutada seal; 

leida ühele hoonele kuuluvad vormid, värvid ja mustrid. Soovin anda edasi ettekujutust 

teistsugusest reaalsusest. Hoone kujund sümboliseerib minu jaoks ruumi, kuhu tahaksin 

põgeneda. Visuaali otsingutel tahan unustada argimured ja liikuda suundadesse, mis minu 

hinge toidaksid.  

     Tundmatu võimalikkus saab nähtavaks filmis The Chronicles of Narnia: The Voyage of 

the Dawn (The Chronicles 2010), kus maal viib peategelased võlumaailma. Peategelaste 

elu muutus elusamaks just võlumaailmas. Kirjastuse Fantaasia ulmekirjandus on mind 

paelunud aastaid, näiteks kirjanik Isaac Asimov räägib oma robotilugudes maalastest ja 

välisilmlastest. Nimetatud kirjastuse Sündmuste horisondi sari, mida nimetatakse ka 



   

 

   

 

 

7 

 

teaduslikuks fantastikaks, tugineb kosmoses reaalselt jälgitud objektidele, nt Luige 

tähtkujus ja 600 valgusaasta kaugusel asuv Cygnus X-1(Ats 2008: 3).  

 

1.2 Kontekst 

Kunstis on põnev peegeldada sisemist tunnetust. Peegeldus tähendab piltlikult millegi 

väljendust (Eesti keele seletav sõnaraamat 2008). Peegelduse tähendust kannab sõna 

refleksioon: “See sõna tähendab ÕSi järgi ’reflekteerimine; reflekteerumine; enese 

psüühika tunnetamine’ ja Võõrsõnade leksikoni järgi ’1. kajastus, peegeldus; 2. 

(filosoofiline) mõtisklus, omaenese mõtiskluste ja elamuste analüüs; ... Seega tähendab 

refleksioon nii enda kogemuse analüüsi kui ka peegeldust, tagasisidet...” (Eesti Keele 

Instituut i.a). Locke järgi on peegeldus ehk refleksioon teadmiste allikas, kui vaatlus on 

suunatud teadvuse sisemisele tegevusele; vastukaaluks aisting on seotud välismaailmaga 

(Lamus 2017: 283). Uurin järgnevalt mulle sümpaatseid fantaasia käsitlusi ja annan edasi 

mõtiskluse teoste vaatamisest tulenevalt. 

 

1.3 Fantaasia kujutamise võimalikkus 

 

Selles alapeatükis käsitlen fantaasia kujutamise võimalikkust erinevatest ajastutest näiteid 

tuues: nii kaasajast kui ka kuni 300 aastat tagasi. Kui vaadata erinevate ajastute näiteid, siis 

vahendid ja võimalused irratsionaalse kujutamise osas on muutunud. Toon välja mõned 

autorid ajateljel alustades autorist, kes on mind kõige enam puudutanud. 

Mõned näited on näituste külastustelt ja mõned kirjanduse põhjal valitud. Mind huvitab 

see, mida erinevate ajastuste autorid on soovinud vaatajas äratada ja see, mida mina teoseid 

vaadates tajun.  

    Kaasajal kasutatakse kujuteldava joonistamiseks simuleeritud keskkonda, kus ruumis 

kujutatakse holoprillidega vaadeldavaid projektsioone. Huvitava vaate osaliseks sain 

Helsingi disainimuuseumi näitusel  Utopia Now - The story of Finnish Design (-

31.12.2020) (Lisa 4). Digireaalsuse vaatamisel tekkis ärakadumise tunne, kuna kontrast 

ruumielamuses oli niivõrd suur. Reaalsusesse tagasi tõi mind aga kuulmismeel, kuna 

näituseruumis viibis ringi sagivaid inimesi. Augmenteeritud reaalsuse loomisel on kõige 

olulisem inimese viie meele ja tajude eksitamine pärismaailmast virtuaalsesse. 
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Augmenteeritud reaalsuse väljend võeti kasutusele 1990ndal aastal, et kirjeldada 

virtuaalsete andmete segamist pärismaailmaga (Augmenteeritud 2019). Eesti 

Kunstiakadeemia avatud uste päeval (28.02.2019) Johanna Jõekalda juhendatud töötoas 

“virtuaalreaalsuse visandamine”, proovisin 'Tilt Brush' ja 'VR gravity sketch'  tööriistadega 

joonistamist. 'Tilt Brush' avaldas mulle kõige enam muljet, kuna õhku visandamise heli ja 

visuaal pettis ära minu kompimis-, kuulmis- ja nägemismeele.  Jõekalda on uurinud 

illusioonitehnikatega ruumi kujundamist ja selle mõju vaataja elamuse kontekstis 

(Jõekalda: 2018).  

   Rodolphe Rapetti, rändnäituse Metsikud hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis kuraator, 

tõdes (OP: helisalvestis) Pariisi Orsay Muuseumi näitusekeskkonnas antud intervjuus, et 

kunst tähendab taju ja tundeid; et kunsti vaatajad otsivad midagi, mida nad veel ei tunne, ei 

tea. Mulle meeldisid Rūdolfs Pērle teosed, mida sai imetleda samal näitusel pealkirjaga 

Vabad hinged. Sümbolism Baltimaade kunstis Eesti Kunstimuuseumis (12.10.18-03.02.19). 

Akvarellmaal Võluloss (Lisa 5) mõjus KUMU näitusel müstilisena ja õlimaali Hilisõhtune 

Päike (Lisa 5) vaadates äratas mind valguse peegeldus pimeduses ja need võimalikud 

teekonnad selles. Kunstniku teekonda on lähemalt uurinud kunstiajaloolane Dace 

Lamberga (Lamberga 2014): “Persooni ja kunstnikuna jälgis Perle alati enda loomingulist 

teed; ta oli elavalt individualistlik; eemalolev; jäljendamatult loominguline hing. Kunstnik 

oli oma olemuselt kiindunud Läti vaimulaadi, kuid puudutas ka kogu inimkonna teemasid, 

mis ületas riigipiire ja rahvuslikke eripärasid”. Perle maalis kujundlikku, väljamõeldud 

reaalsust põhiliselt akvarelli -ja õlitehnikas (Lamberga 2014). 

    Kontseptuaalne arhitektuur sisaldab jooniseid hoonetest ja linnaplaanidest, mida pole 

mitte kunagi teostatud (Burden 2000: 52). Ameerika silmapaistvamaid ahrhitektuuri 

visionääre 1930ndatel oli Hugh Ferris (1889-1962). Tema futuristlike hoonete joonistused 

avaldati raamatus Metropolis of Tomorrow, peatükis An Imaginary Metropolis. Tema 

joonistused mõjutasid 1930ndate aastate arhitektuuri (Burden 2000: 52). Ta ise väitis, et 

tema arhitektuurijoonised näitasid mitte ainult vormi ja massi, vaid ka hoone isikupära ja 

meeleolu. Ferrise hooned olid enamasti kriidiga joonistatud draamatilise efektiga 

pilvelõhkujad (Foto 3) (McQuaid 2002).  Tema tööd on minu jaoks äratuntavad varju ja 

valguse draama poolest. Valguse kiired, mis tõusevad ja langevad erinevatest suundadest 

tekitavad liikumise tunde inimtühjas linnas. 
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Foto 3. Buildings in the Modeling Project (Aerial perspective)1924 Foto: (McQuaid 2002) 

 

      Radikaalse ja monumentaalse joonistusstiiliga tegeles prantsuse ornamendidisainer 

Jean Mondon (s.1736). Tema lopsakas, pooleldi transformeerunud monumendi joonistus 

(Trilling 2001:153) peegeldab Rokokoo ajastut. Mondoni fantaasia näitab kõikvõimalikke 

kujundeid ja olendeid, kuid siiski, joonistuste (Foto 4) vaatamisel viivad mõtted mind 

sellesse ajastusse, millises stiilis ornamendid teostatud on.  

 

Foto 4. ornament. Jean Mondon (Trilling 2001: 153) 
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2 GOBELÄÄNTEHNIKA 

 

     Ajalooliselt on gobeläänid olnud kuulsate maalikunstnike teoste reproduktsioonid ja 

need teostati Euroopas erinevates manufaktuurides. Gobelini perekonnale kuuluva 

manufaktuuri asutamisest 17. saj alguses tuleneb piltvaipade nimetamine gobelääniks. 

Gobelään koosneb lõime- ja koelõngadest. Lõimelõng oli algusaegade gobeläänidel 

täielikult koelõngaga kaetud ja seda nimetati gobelääni karkassiks (Verlet, P.& Florisoone, 

M.& Hoffmeister, A& Tabard, F 1965: 227). Koelõng liigub kudumisel lõimelõngade 

vahel järjestike ridadena. Traditsiooniline töövahend gobeläänide kudumiseks on 

püstteljed, millel töötamist on võimalik ka tänapäeval vaadata Pariisis 

Gobeläänimanufaktuuris (Ollisaar, i.a). Kaasajal kasutatakse kudumiseks ka 

horisontaaltelgesid või raami. Nii horisontaaltelgedel kui ka püsttelgedel kasutatakse 

kudumisel ühesuguseid tehnilisi võtteid. Täpsema kudumistulemuse saavutamiseks 

märgitakse üldjuhul kavandilt lõimedele olulisemad jooned. Püsttelgedel ja raamil 

kudumine nõuab rohkem aega, kuna siin ei ole abiks tallalaudu. Gobelääni teostusesse 

võivad üldjuhul olla kaasatud nii kunstnik kui ka kudujad ja lõnga värvijad. 

Gobelääntehnika on traditsiooniliselt manuaalne tehnika, (Foto 5), mis annab piltvaipadele 

kordumatuse ja võlu.  
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Foto 5. Traditsiooniline püsttelg Veneetsias Palazzo Zaguris, näitusel:”From Kandinski to 

Botero, tutti in un filo”  

(Foto: Anastasia Rikk) (16.05.2019) 

     Gobelään on minu jaoks ulmeline ja tavareaalsusest eristuv meedium. Tutvustan minu 

jaoks huvitavaid lähenemisviise piltvaipade kavandamisel ja kudumisel autorite tööde 

näitel, eesmärgiga ennast paremini ette valmistada lõputöö tegemise protsessiks. Käsitlen 

muuhulgas võlumaailma kaasamist gobeläänide kavandamisel tekstiilikunstniku Jane Kidd 

tööde näitel; refleksiooni tekstiilikunstniku Jo Barkeri töömeetodite näitel ja digitaalsete 

protsesside kaasamist Annika Ekdahli tööde näitel. 

    Jo Barker on gobeläänikunstnik, keda huvitavad kunsti vaataja tajud ja ettekujutused 

(Russel 2015: 23). Barker loob lilledest ja taimedest abstraktseid ja mitmetähenduslikke 

vorme. Barkeri gobeläänid toovad nii nähtava kui ka nähtamatu pildile (Mathison, Penney, 

Wilcox 2011: 66).  Gobeläänide kavandamisel lähtub Barker intuitsioonist, kus olulisim on 

hetke kinni püüdmine. Barkerit huvitab käsitsi joonistatud visandite teise meediumisse 

tõlkimine ja gobelään on selle huvi väljendus (Krage, i.a). Minu jaoks on vaimustav uurida 

kunstniku jagatud kudumise protsessipilte, kus on näha teose valmistamise teekond (Foto 

6). 
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Foto 6. Jo Barker. Dark Shimmer. Protsessipilt. Foto: (Barker, i.a) 

    Jane Kiddi gobeläänid on minu jaoks õpetlikult ilusad. Kidd kasutab gobeläänide 

kavandamisel satelliidifotosid maast, mis pöörab tähelepanu ökoloogilistele probleemidele, 

nagu metsade kadumine või ookeanide reostamine (Mathison, Penney, Wilcox 2011: 119).  

The Wonderland  gobeläänide seeria on saanud oma inspiratsiooni Lewis Carrolli 

raamatust “Alice Imedemaal”. Kidd toob gobeläänidele (Foto 7) nii nähtavad kui 

nähtamatud geneetilised mutatsioonid. Kriitika teadmatuse suhtes, mida GMO kasutamine 

endaga kaasa toob ja fantaasiamaailmas tehtavate otsuste ootamatud tagajärjed on Kiddi 

teostes omavahelises seoses (Quinton, S. & Richard, A. 2019).  

 
Foto 7. Jane Kidd. Wonderland Series: Curiouser and Curousier, 2014. Foto: (Kidd, i.a) 

 

    Kristin Sæterdal on arhitektuuri- ja disainihariduse taustaga gobeläänikunstnik. Kunstnik 

on gobeläänide kavandamisel saanud inspiratsiooni ulmelistest lavastustest ja 

arvutimängudest. Inimeste hingeseisundite väljendamine läbi gobelääni  on Sæterdali  

meetod sotsiaalsete küsimuste tõstatamiseks. Näiteks esitab ta küsimuse, kas tehnoloogia 
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on uus religioon? (Sæterdal, i.a). Gobelään New Territory (Foto 8) räägib huvitava loo 

minu kujutlustes ja ma ei vaja seda teost vaadates liikuvat pilti.  

 

Foto 8. New Territory, 67” x 95,” wool and linen,  Foto: (Sæterdal, i.a) 

 

   Rootsi gobeläänikunstnik Annika Ekdahl korraldab fotolavastusi ning toob Photoshopi 

abil kavanditele mõjutusi ka näiteks baroki- või renessanssiajast (Mathison, 

Penney,Wilcox 2011: 90). Ekdahli gobelääni The Graduation Party (Foto 9) valmimise 

protsess on reaalajas nähtav ka sotsiaalmeedia kanalis facebook (The Graduation Party 

Tapestry 2017). Protsessi fotode ja videode kuvamine sellisel viisil võimaldab kunstnikul 

saada emotsionaalset tagasisidet juba gobelääni loomise algstaadiumis. Minul õnnestus 

gobeläänikunstniku töid näha veebruaris 2018, Prince Eugens Waldemarsudde muuseumis 

näitusel: “Annika Ekdahl Woven picture worlds". Näituse kogemust võiksin kirjeldada 

märksõnadega: suursugune, eri ajastuid ühendav. Näiteks gobelään The Theatre in the 

Park (Russel 2007: 100) näitab tänapäevast sündmust ajaloolise mustriga.  
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Foto 9. Annika Ekdahl. The Graduation Party Tapestry. Protsessipilt: “Ulrika and Maya.”  

Foto: (Ekdahl 2017) 

 

    Tehniliselt on gobelääntehnika kaasajal muutunud. Kui traditsiooniliselt on 

gobelääntehnikas lõimepind ühtlaselt koelõngaga kaetud, siis Soome tekstiilikunstnik Aino 

Kajaniemi kudumismeetod toob lõimelõngad nähtavale. Hele-tumeduse kontrastide otsing 

ning vaba väljenduslaad on Kajaniemi töödele iseloomulik (Mathison, Penney,Wilcox 

2011: 175). Kajaniemi gobelääni Millefleur (2016) õnnestus mul lähemalt uurida 

Daugavpilsis, Mark Rothko Kunsti Keskuse näitusel ARTAPESTRY5 (Foto 10). Millefleuri 

kesksed tegelased on lilled (Brusgaard, Eleri 2018: 39). Teose vaatamine kutsub mind 

unistama. Lillede haprus ja ilu tekitavad sellel teosel igatsust suve ja heinamaa järele. 
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Foto 10. Millefleur, Aino Kajaniemi,2016 (Kajaniemi, 2016) 

    Kaasajal on gobelääni ehk piltvaiba kavandamise piirid avardunud. Jessica Hemmings 

kirjutab oma raamatus Warp & Weft digitaalsetest meetoditest tekstiilide kavandamisel. 

Astrid Krogh, Taani disainer, inspireerus valgusest ja töötas 2011. aastal Íkat I-III seeria 

paber- ja optilisest niidist. Ta ise ütleb oma töö kohta, et kasutab valgust nii materjali kui 

tehnoloogiana ehk püüab kududa valgusega. Valgus tema töödes muudab mustreid ja loob 

kujuteldava värvispektri, mis on pidevas muutumises (Hemmings 2012: 41-42). Kroghi töö 

Ikat I (Foto 11) on silmapaistev oma innovaatilise tehnilise lahenduse poolest. Valisin 

antud näite, kuna siin disainer ei kasuta koelõnga üldse, vaid ilmutab pildi lõimelõngadega.  

 

Foto 11. Ikat I, Astrid Krogh, 2011 Foto: (Eskerod, i.a) 
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3 TEEKOND FANTAASIALINNA 

 

3.1 Kavandamise etapid 

Praktilise töö üheks võtmesõnaks teekonnal fantaasialinna on aktiivne otsinguprotsess. 

Gobelääni kavandamise protsessi võib võrrelda disainiprotsessiga (Russel 2007: 177), 

kuna etappide kaupa läbitakse pikaaegne visuaali arendamise protsess. Kavandamise 

etappides on minu fookuseks fantaasialinna ühe hoonega seotud värvide, vormide ja 

mustrite leidmine ning nende liitmine maalimeediumi kaudu. Praktilise töö esimene etapp 

on minu jaoks sissejuhatus fantaasiamaailma sisenemiseks. Kavandamise teises etapis olen 

fantaasiamaailma värvide ja mustrite keskel; kolmandas etapis reflekteerin seda lõngadega 

gobelääni kududes. Inspiratsiooni kavandi tõlkimiseks gobeläänitehnikasse kogun 

erinevaid struktuuriproove kududes.  

3.1.1 Vorm 

Minu idee on töötada hoone kujundiga. Elementide otsingu meetodid gobelääni 

kavandamisprotsessis võivad olla: maal, kollaaž, joonegraafika, foto jt (Russel 2007 : 177). 

Esimeses kavandamise etapis püüan leida toimivaid meetodeid fantaasiamaailma 

kujutamiseks. 

    Juhuslik jää murdmine ja fotolavastus olid need meetodid, milleni jõudsin 

jalutuskäikudel järve äärde. Üksi jalutamine seostub mulle tavapärasest argisusest välja 

astumisena; “järve hüppamine” aga täiesti uue maailma tundma õppimisena. Leidsin 

tavapäratuid vorme jää kujul jääaugust. Selge, ruumilise ja samas abstaktse kujundi 

võimalikkus paelus mind neid jäätükke vaadates (Foto 12). 
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Foto 12. Juhuslik jäätükk 

    Kodus sättisin käepäraste vahenditega jäätükkidele sobiva stuudio (Lisa 6) ja kadusin 

kujundite fotole püüdmise protsessi suure põnevusega. Nimetan seda meetodit 

fotolavastuseks, kuna püüan kujutluslikku fiktsiooni efekti luua käepäraste materjalide 

(jää, paber, kile) ja vahenditega (telefoni kaamera). Esimese fotoseeria taustaks võtsin jää 

sulamist arvestades akvarellipaberi. Lihtsa tausta kasutamise abil püüdsin pildile vorme 

ehk võimalikke hoone kujundeid (Lisa 6). Mind võlus kujundite pildistamise juures see, et 

need ei olnud äratuntava vormiga ning ma ei seostanud neid alguses mitte millegagi.  

     Järgmine kavandamise samm oli kujundi tõlkimine lõuendile. Kuna olin 

fantaasiakujundeid leidnud juba fotolavastuste tegemise ajal, oli üleminek teise 

meediumisse kiire ja spontaanne valik. Kuna jää sulas toas kiiresti ja fotolavastuste 

protsess oli intensiivne, siis maalimeediumisse üle minnes alustasin hoone maalimist 

abstraktses võtmes. Tundus, nagu oleksin saavutanud uue oskuse protsessi kiiruse 

juhtimise osas. Kujundi lõuendile toomine avas fantaasiahoone tahud uues perspektiivis. 

Kujutasin hoone ilmumist kaugusest kiirte kaudu. Maalides toetusin pigem heale tundele, 

mille olin fotolavastustest kaasa saanud, mitte kujundi täpsele edasiandmisele ühest 

meediumist teise, kuna minu jaoks oli oluline, et otsingu protsess läheks edasi (Lisa 7).  

     Gobelääni kududes oli jää järvel sulanud. Nüüd oli mul julgust ka reaalselt ujumas käia. 

Veepinnal tuule tekitatud kerget virvendust nähes, tuli mul idee teostada gobeläänile 

siidniidiga teine kiht. Virvenduse teostasin uuele lõimelõngade kihile, mille rakendasin 



   

 

   

 

 

18 

 

juba kootud vaiba ette. Tehnikana kasutasin nõelaga erinevates suundades tikkimist, mitte 

järjestikuliste ridade kudumist, nagu gobelääntehnikas tavaks. Kasutasin peent siidniiti 

ühe- ja kolmekordsena (Foto 13). 

 

Foto 13. Siidniidiga virvenduse tikkimine  

 

3.1.2 Värv. Muster 

Värv on gobeläänikunstnikule lemmikelement (Russel 2007: 186). Selles kavandamise 

etapis püüdsin tööproovide tegemise kaudu leida õigeid värvitoone. Otsisin värve nii oma 

kujutlustes, lõuendile maalides  kui ka reaalselt värvitoone kudumisproovidena katsetades. 

Lõngu kokku pannes ja neid koos kududes on võimalik saada erinevaid värvitoone.  

    Alustasin oma praktilise tööga maalides lõuendile abstraktseid värvilaike, kuna see on 

minu jaoks emotsioonide-ja argisusevaba tegevus. Praktilise töö alguspunktis püüdsin leida 

õiget maalimistehnikat, mis toetaks minu idee teostumist lõuendil. Lõuendi valik tundus ka 

lõppvisuaali- gobelääni peegeldust silmas pidades kõige mõistlikum. Esimeses etapis 

maalisin akrüülvärvidega kujuteldava kõrghoone mustrikorduse, mille kudusin kohe ka 

gobelääni (Foto 14), et näha, kas valitud maali-ja kudumistehnikal on potentsiaali minu 

ideed toetada. Selle tulemusena sain teada, et pean tegema suurema hüppe tundmatusse nii 

maalitehnika kui ka enda valitud kujundikeele osas.  
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Foto 14. Maaliline kavand (akrüül) ja kootud tööproov 

    Valisin järgmiseks koloriidi väljendajaks õlivärvid. Õlivärvid valisin seetõttu, et 

värvitoonid on kirkamad, kuivavad aeglaselt ja võimaldavad tänu sellele pikemat 

maalimise perioodi. Õlivärvidega maalimine ja värvikaartide kudumine sai koloriidi 

leidmisel minu järgmiseks sammuks. Tundsin, et vaheldumisi maalides ja kududes tekib 

mul parem ettekujutus koloriidist, mida otsin. (Foto 15). Minu eesmärk ei ole täpne 

kopeerimine, pigem uurin, mis juhtub värviga, kui viia see teise materjali.  

 

Foto 15. Kootud värvikaardid. 4 tööproovi lõuendil 35*45 cm 

 

     Esimesed mustrikatsetused joonistasin pintsliga; teised maalimisnoaga maalides (Foto 

16). Kuna maalimisnoaga tehtud mustrid näitasid vähemal määral minu enda käekirja, 
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otsustasin järgmistes etappides kavandada noaga. Püüdsin kaugeneda kõigest, mis on 

mulle iseloomulik, unustada oma väljakujunenud käekirja ja teha teisiti. 

 

Foto 16. Muster lõuendil. Tööproovid 

    Mustrite leidmine osutus eriti mänguliseks siis, kui olin lummatud jäätükkide fotole 

püüdmise võlust (Lisa 6). Mustriks külmunud praod ja õhumullid läbipaistvas vormis olid 

elemendid, mis iseloomustasid jäätuki olekut. Fotolavastuse teist seeriat tehes vahetasin 

akvarellpaberi välja jäätise külmakoti vastu, mille kortsutasin taustale. Kujundile ilmusid 

veelgi ruumilisemad mustrimängud. Täpiline mustriefekt ilmus pildile tänu jääkoti pinna 

peegeldusele. Kolmandat fotoseeriat pildistades panin jäätüki külmakotti, et luua kujundile 

sõltumatu keskkond (Lisa 6). Fotosid töötlesin nii telefonis kui ka arvutis, kuna see lisas 

nii kujundile endale kui ka mustritele uue meeleolu (Lisa 6).  Püüdsin fotolavastusi tehes 

tabada jäätuki seisundit üldisemalt ja liikusin edasi teise materjali. 

     Olles fotode töötlemisel jõudnud taas värvi juurde, sain inspiratsiooni holograafiast. 

Siniseks värvituna meenutasid jääkujundite fotod fantaasiahoone hologramme (Foto 17). 
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Foto 17. Jääkujund kui hologramm 

  Holograafia tähendab kreeka keeles holos täielik + gramma üleskirjutus. Hologramm 

sisaldab täielikku informatsiooni objekti kuju kohta (Kikas 1998, www). Kikas toob 

huvitava seletuse, et holograafias on valguslaine “kinni külmutatud”, et seda saaks sobivast 

suunast vaadata. Kikas võrdleb holograafiat ka võlumaailmaga: “Erinevalt Alice'i 

peeglitagusest (Lewis Carroll "Through the Looking Glass") jääb "hologrammitagune" 

maailm meile siiski kättesaamatuks”.   

3.1.3 Pind 

On kahte tüüpi tekstuuri: käegakatsutavad ja vihjavad, Gobelään on nendest esimene 

(Russel 2007: 197). Pinnastruktuuri otsinguid teostasin gobelääni tööproove kududes. 

Pinnastruktuur gobeläänil võib olla väga erinev ja sõltub põhiliselt materjalide valikust ja  

omadustest.  Pöörasin eelkõige tähelepanu kudumistihedusele (Foto 18) ning lõngade 

omadustele ruumiefektide loomisel.  
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Foto 18. Kootud tööproovid 

    Otsingute tulemusel saavutasin ruumilise efekti hõredalt kududes. Gobelääni kudumist 

peetakse üldiselt pöördumatuks protsessiks, mis dokumenteerib kõik sammud, mida kuduja 

ajas teeb. Hõredat kudumistehnikat kasutades tundsin, et minu otsinguprotsess võib 

jätkuda ka siis, kui gobelääni raamilt maha võtan. Kootud pind andis võimaluse lõngu 

venitada erinevates suundades (Foto 19). Leidsin seda võtet kasutades ideid, kuidas võiksin 

edaspidi kudumisprotsessi juhtida. Lõngad, mida tööproovidesse kudusin, olid teadlikult 

erineva jämeduse ja koostisega valitud, eesmärgiga uurida lõngade sobivust üksteise 

suhtes. Leidsin materjale juhuslikkuse printsiibi järgi. Lõimevalikusse võtsin naturaalse ja 

musta värvi linase lõnga. Naturaalne värvimata linane lõim andis soovitud tulemuse tiheda 

tööproovi kudumisel; must lõim koos kuldseks värvitud peene linase lõngaga andis aga 

huvitava efekti hõreda tööproovi kudumisel. Pinnastruktuuridesse kudusin muuhulgas ka 

värvitud peenvillast lõnga, mis andis tööproovile mati ja sügava olemuse. 

 

Foto 19. Kootud tööproov  
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3.2 Tööprotsessi analüüs 

Lõputöö praktilises osas olin tänu valitud vahenditele vaimustatud kavandamise etappide 

vaheldumisest ja idee arenemisest. Tööprotsessi alguses astusin fantaasiahoone kujundi 

otsingutes tundmatusse.  See samm oli minu jaoks vabastav, mis võimaldas loomuliku 

hooga etappe läbida. Jääkujundite fotole püüdmine oli fantaasiat käivitav elamus. Olin 

justkui päriselt jääauku hüpanud ja sealt midagi põnevat endaga kaasa toonud. Põnevuse ja 

otsingu tundega oli lihtne oma tööprotsessi juhtida. Juhindusin arusaamast, et õiged 

sammud fantaasiahooneni on need, mis sujuvad kiiresti. Lõputöö alguses tundus mulle, et 

minu valitud teekond on valgusaastate pikkune. Tegelikkuses läbisin kõik kavandamise 

etapid kahe kuu jooksul. Praktilises töös õppisin lahti laskma eeldatavast ja täpselt juhitud 

protsessist. Määravamaks said minu jaoks pigem ootamatud materjalid, meetodid ja kohad. 

Maalimisnoaga värve segades ja maalides juhindusin pigem sisetundest, mitte täpsest 

fotode jäljendamisest. Lubasin kujutatul ilmuda just selles võtmes, mida maali või foto 

meediumi tehnikad toetasid. Kavandi esiplaani maalisin tumedatesse toonidesse -see 

tähistab minu jaoks argimaailma, kus esialgu midagi näha pole. Tundmatu võimalikkuse 

maalimine tõi nähtavale kaugusest paistvad tundeväljad, mis ilmusid kiirte või vihkudena. 

Tundeväljad sisaldavad kavandil häid tundeid värvide ilmumise kaudu (Foto 20).  

 

Foto 20. Tundeväljade ilmumine kiirtena  

    Fantastilise elemendi- hoone- rändamine erinevate meediumite vahel tähendas minu 

jaoks huvitavat kavandamise protsessi. Ootamatu elemendi sissetoomine tuli fantaasia 
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kujutamisele kasuks, kuna algne vorm hakkas kavandamisel teisenema- oma elu elama. 

Virtuaalreaalsuse visandamise töötoas Johanna Jõekalda juhendamisel vaatasin 

fotolavastuste -ja maaliprotsessi fotosid  ka virtuaalreaalsuse prillidega, et enda loodud  

pilti kujundlikult siseneda. Maali ja fotolavastuste (Foto 21) fotosid prillidega vaadates 

tekkis mul kosmoses rändamise tunne.  

 

 

Foto 21. Go Pro Playeri abil loodud virtuaalreaalsus fotol (28.02.2019, EKA 

Virtuaalreaalsuse visandamise töötuba) 

 

    Lõputöö tegemise protsessis sain kinnitust sellele, et hüpe tundmatusse on vajalik, kuna 

see võimaldab seljataha jätta meelelised kammitsad ning avastada enda tegevuse kaudu 

midagi uut. Leidsin ennast lõputöö tegemise ajal Elva metsade asemel jalutamas vee peale 

ehitatud Veneetsias ja nautisin imelisi vaateid (Foto 22), mis nüüd Elvas kõndides tundub 

unenäolise mälestusena . 
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Foto 22. Veneetsia Foto: Anastasia Rikk 
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 3.2.1 Kavandi dokumentatsioon 

Praktilise töö tulemusena valminud maal (Foto 23) 

 

 

Foto 23. Kavand. Maal, õli, 81*100 cm Foto: Anastasia Rikk 
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3.2.2. Gobelään “Fantaasiahoone”  

Praktilise töö tulemusena valmis osaliselt kahekihiline gobelään 81*100 cm. (Foto 24 - 25) 

Kasutasin lõimematerjaliks musta värvi kolmekordset- ja kuldset värvi ühekordset linast 

lõnga.  Koematerjaliks kasutasin erinevat värvi peenvillaseid lõngu, siidniite ja kuldset 

värvi linast lõnga. 

 

Foto 24. Fantaasiahoone peegeldus gobeläänil Foto: Siret Bugajev 
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Foto 25. Fantaasiahoone peegeldus gobeläänil. Foto: Siret Bugajev 
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KOKKUVÕTE 

Minu lõputöö idee oli asuda fantaasiarännakule tundmatut võimalikkust avastama. Võtsin 

reaalselt ette igapäevased jalutuskäigud, eesmärgiga argisusest välja astuda. Sellel 

teekonnal tegin kujundlikult hüppe jääauku. Soovisin ennast vabastada takistavatest 

emotsioonidest ja meelelistest kammitsatest, kuna retk fantaasialinna tundus alguses mulle 

valgusaastate pikkune ja täiesti ebareaalne. Jääaugust võtsin välja imelisi kujundeid - see 

tegevus mõjus mulle justkui fantaasiaportaali sisenemisena. 

    Kirjalikus osas käsitlesin fantaasia kujutamise võimalikkust erinevatest meediumitest 

näiteid otsides. Huvitav oli vaadata, kas teosesse on tahtlikult või tahtmatult ajastujälg 

sisse jäänud. Uurisin erinevate autorite töid, kuid peamiselt sukeldusin oma tööprotsessi. 

      Võtsin endale eesmärgiks fantaasiahoone kujundi tõlkimise gobelääni meediumi. Selle 

eesmärgi täitmiseks läbisin teekonnal kavandamise etappe, mis viisid mind fantastilisele 

elemendile lähemale. Lõputöö tegemise jooksul nautisin fantaasiahoone kujundi otsingu 

protsessi. Kasutasin kavandamise etappides erinevaid meetodeid, valides neid sisetunde 

järgi. Meetodid, mis mind algselt paelusid, olid maalimine, kõndimine, fotolavastuste 

tegemine. Fantaasiakujund teisenes iga sammuga, mida kavandamise teekonnal tegin. 

Avastasin oma tööprotsessi ajal, et töötan meelsamini ootamatute ja võõraste 

materjalidega. Need võisid olla ka täiesti käepärased materjalid, aga pandud uude, 

võõrasse konteksti. Näiteks fotolavastuste juures kasutasin jääaugust võetud jääd, 

kortsutatud jäätise külmakotti ja mobiiltelefoni. Tundus, et fantastilise reaalsuse 

avastamine sai võimalikuks tänu ootamatutele vahenditele. Teostasin “Fantaasiahoone” 

kavandi koos vormi, mustri ja värvimängudega lõuendile. Gobelääni kudumise ajal järve 

ääres jalutades oli järve pinnal vaid tuulest tekkinud virvendus, mille soovisin tuua ka 

gobelääni pinnale. Jõudsin oma fantaasiarännakutes ka virtuaalreaalsusesse. Vaadates 

fantaasiahoone kavandit virtuaalreaalsuse prillidega, jõudsin järeldusele, et minu rännak 

kestab veel. Tulevikus soovin lähemalt tutvuda virtuaalsete võimalustega ja uurida, kumba 

kujutluspiltide loomisel rohkem vajan, kas manuaalseid või virtuaalseid vahendeid.  
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SUMMARY 

 

A Fantasy Building Reflected on a Tapestry 
 

 The final project is a journey into the unknown for me. Living in Elva, surrounded by 

lakes and forest, I liked to search for clarity of mind during my walks. I found that open-air 

supported my meditations about the unknown. During the winter I often visited the place 

by the lake where local ice swimmers entered the water. This watery hole in the ice 

provoked controversial feelings in me. Should I also enter the water? Or perhaps not? 

Since I didn’t have a towel with me I decided to wash only my face to clean it from 

emotions. At that moment I realized that the hole in the ice is the jump into the unknown 

where the everyday and its emotions disappear. Taking pictures and observing the pieces 

of ice I gathered from the hole and took with me at home turned out to be a portal into the 

fantasy world. I am interested in fantasy because of its supernatural characteristics and 

transcendental capabilities. I am interested in visualizing a world that has no ties with 

reality. That is the reason why I wanted to create a textile that captures the reflections of a 

fantasy city, more precisely those of a building. During the process, my aim was to 

translate this image from one medium into another and observe the transformations that 

come along with it in the form, the colors and surface patterns.   

     The written part of my final project consists of three chapters. The first two chapters 

concentrate on the idea and context where I look into the representations of fantasy in 

artworks and give a brief overview of contemporary methods in creating tapestries. The 

third chapter describes and analyzes step by step the making of my tapestry. 

During the weaving process, I discovered that I am more attracted to working with 

unexpected and strange materials which can be everyday materials but used in a new 

unusual context. These materials turned out to be the gateway into representing fantastic 

reality, including virtual reality. I discovered that virtual reality is also something I would 

like to look into with more depth in the future. What interests me is finding out which do I 

need more in my creative process: manual or virtual means.   
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LISAD 

 

Lisa 1. “linnapilt”.(žakaar, 2018)  

 

The Brooklyn Bridge 2011 Foto: Anastasia Rikk 

 

Lisa 2.  “Mäed”. (fotolavastus) 

 

Foto: Mairi Sild, 2018 
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Lisa 3. “Leian end suurlinnast”(gobelään) 

 

Foto: Anastasia Rikk, 2018 
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Lisa 4.  Helsingi Disainimuuseumis (foto) 

 

Utopia now.  [WWW] 

Foto: Anastasia Rikk, 2018 

Lisa 5. Rūdolfs Pērle. Hilisõhtune päike. Võluloss (maalid) 
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Võluloss. Akvarell. KUMU. Fotod: Anastasia Rikk (www)(13.10.2018) 

 

Hilisõhtune päike. Õli. Orsay Muuseum, Pariis.  Foto: (www) (03.03.2019) 

https://estinst.ee/wp-content/uploads/2018/08/EA_2018-2_screen.pdf (16.02.2019) 

 

  

https://estinst.ee/wp-content/uploads/2018/08/EA_2018-2_screen.pdf
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Lisa 6. Hoone kujundid. (fotolavastuste seeriad) Fotod: Anastasia Rikk 

 

 

Näide esimesest fotoseeriast 
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Näide teisest fotoseeriast 

 

Näide kolmandast fotoseeriast 
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Arvutiga töödeldud kolmas fotoseeria 
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Lisa 7. Kavandi maalimise tööprotsess. Fotod: Anastasia Rikk 

 

 

Kavandamine lõuendi 
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Lisa 8. Lõputöö lühitutvustus eesti ja inglise keeles 

Fantaasiahoone peegeldus gobeläänil 

 

Lõputöö tegemine oli minu jaoks hüpe tundmatusse. Uurisin fantaasia kujutamise 

võimalikkust ja vaatlesin erinevatel ajastutel tegutsenud autorite teoseid. Mind huvitas see, 

mida autorid on soovinud vaatajas äratada ja see, mida mina tajun. 

Arendasin oma Fantaasiahoone visuaali erinevate meetodite ja vahenditega. Tööprotsessis 

kasutasin meetodina fantaasiaelementide peegeldamist ühest meediumist teise, otsides 

vastust küsimusele, milline kavandamise ja kujutamise viis on mulle kõige omasem. Töö 

käigus õppisin lahti laskma täpselt juhitud protsessist ja määravamaks said pigem 

ootamatud materjalid, meetodid ja kohad. 

 

 

 

 

 

A Fantasty Building Reflected on a Tapestry 

 

For me, compiling the final project was a leap into the unknown. I examined the possibility 

of depicting fantasy and studied the works of authors from different eras. I was interested 

in what the authors had aspired to evoke in the viewer and what I perceive. 

I developed my Fantasy Building visual by means of different methods and mediums. The 

method used in work process is reflecting fantasy elements from one medium to another 

looking for an answer to the question: Which is the most inherent planning and depiction 

method for me? In the course of the work I learnt to let go of an accurately managed 

process and it was rather the unexpected materials, methods and places that became more 

significant. 
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