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Selle lõputöö eesmärk on luua kolm illustr-
tatsiooni tarotkaartite sümboolikat kasuta-
des. Illustratsioonide teemad on seotud 
„The Elder Scrolls Morrowind“ mängu maa-
ilmaga. Iga illustratsioon näitab tarot ar-
hetüüpide kaudu ühte etappi peategelase 
teekonnast. „‘Major Arcana“’  tarokaartides  
näitab vaimset teekonda ja seda võib üld-
iselt näha nagu igasuguse inimese teekon-
na mudelit. 

Esimesel iIllustratsioonil on Nerevarine - 
peategelane, kelle välimus ja teod sõltuvad 
mängijast. See illustratsioon põhineb  „Loll“ 
(„The Fool“) ja „Maailm“ („The Universe’) 
kaartidel - esimeses ja viimases Major 
Arcana kaartides. See pilt näitab peatege-
lase potentsiaali. Nerevarini keha on 
kimäärne ja hermafrodiitne, sest mängija 
ise valib peategelase päritolu ja soo. 

Teisel illustratsioonil on Dagoth Ur - peav-
aenlane. Selle pildi põhjal on „Kuradi” 
kaart.

Kolmandal illustratsioonil on Punane Mägi - 
vulkaan, kus peavaenlase linnus asub. 
Mäe all on Lorkhani Süda - jumalik u võimu 
sisaldav artefakt. See illustratsioon põhineb 
„Torni” kaardil. „Torn“  sümboliseerib purus-
tust ja jõu vabastamist.

Kirjalikus osas annan ülevaate taro ajaloost 
ja Morrowindi süžeest. Seejärel analüüsin, 
kuidas arhetüübid tarodest leiavad aset 
antud väljamõeldud universumis. Kirjalikus 
osas  kirjeldan joonistuste loomise  tehnilisi 
aspekte.

In the course of this work I have created a 
set of three illustrations based on the fic-
tional world of The Elder Scrolls: Mor-
rowind. These Illustrations show different 
aspects of the path of the Nerevarine, the 
protagonist of the game. The illustrations 
are conceived with integration of Tarot sym-
bolism.The Major Arcana of Tarot can be in-
terpreted as a model for the spiritual jour-
ney. Through this model, I have analyzed 
the quest of Nerevarine.

Artworks are created in both traditional and 
digital media. The line drawing is done in 
ink on paper and then scanned and colour-
ed digitally.
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