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SISSEJUHATUS 

Oma tööga soovin pöörata tähelepanu väga olulisele ja aktuaalsele teemale, mis puudutab 

nii ühiskonda tervikuna kui ka iga inimest eraldi. Tulevik on seotud nii tänase kui ka 

eilsega. Selleks et luua midagi head tulevikus, peab väga hoolikalt vaatama ja hindama 

oma minevikku. Tuleb teha järeldusi ja ehitada elu mineviku kogemusele toetudes. Mina 

usun, et oluline on suhtuda austusega oma kultuuri, anda järgnevatele põlvkondadele edasi 

eetika ja moraali põhiaspekte: ausus, truudus, armastus teiste inimeste ja looduse vastu.  

Selles töös tahaksin pöörata tähelepanu probleemidele, millega ühiskond puutub kokku 

põlvest põlve.  

Inimkonna ajalugu võib kirjeldada probleemide jadana: toidu ja vee puudus, sõjad, 

haigused, loodusõnnetused, liikumis- ja kommunikatsiooniprobleemid. Mõnedes maailma 

paikades pole kõik probleemid enam ühtviisi teravad, kuid on neid probleeme, millest ei 

pääse ükski põlvkond. Kaasaegsed probleemid nagu ükskõiksus, isekus, ahnus, müüdavus, 

kasumi ja isikliku kasumi iha toovad kaasa selle et kasvatatakse üles tarbijate põlvkond. 

Noored jäljendavad kuulsusi meelelahutusäri tähti sageli tahtmatult ja mõtlematult.  

Tahetakse olla need, kes tegelikult ei olda, püütakse põgeneda iseenda eest, olles 

mõjutatud ütlusest: "Hea on seal, kus meid ei ole" ja nagu kirjutas Hermann Hesse: "... me 

kaldume kadestama talumeest, kes kõnnib adra järel, armunud paari, kes jalutab õhtuti, 

lindu, kes laulab lehestikus ja igat tsikaadi, kes piniseb suvel aasal, sest nende elu tundub 

meile ääreni täidetuna ja nii loomuliku, nii õnnelikuna - sest nende vajadustest, raskustest, 

ohtudest ja kannatustest ei tea me midagi!". (Hermann Hesse tsitaadid 2017) 

Teadmised on ju jõud ja võim. Sageli on inimeste ettekujutus maailmast, inimkonna 

ajaloost ja evolutsioonist tõest kaugel See annab võimaluse lõigata läbi juured, teadmised 

pärandist. Ajaloolisi fakte kirjutatakse ümber ja moonutatakse, tõlgendatakse erinevalt ja 

paljudel juhtudel vaikitakse maha. Inimene muutub sellises ühiskonnas tahtmatult 

süsteemi, oma valede oletuste ja ettekujutuste pantvangiks.  

Ilusas veetlevas pakendis pakutav massikultuur võib tõrjuda välja suurte ja väikeste 

rahvaste kultuurid ja seejärel saavad visioonid Jevgeni Zamjatini, Aldous Huxley, George 

Orwelli ja teiste autorite romaanide lehekülgedelt märkamatult tegelikkuseks. Väärtused 

asendatakse massikultuuriga. 
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Tajun väärtushinnangute mõõna teravalt ja isiklikult ning tahaksin oma tööga esile tuua 

pärandi ja juurte olulisust, erinevate põlvkondade omavahelisi seoseid. Valisin oma idee 

väljendamiseks gobelääntehnika, traditsioonilise kudumisviisi, mis on kunstnikke läbi 

ajaloo võlunud. Töö moto on: “tugevus algab juurtest”.  
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1. Kunstniku positsiooni muutumine ajas 

Vaadates filmi "Mihhail Šemjakini (Mihhail Šemjakin on vene ja ameerika kunstnik) 

kujuteldav muuseum. Kaasaegne kunst." (Mihhail Šemjakin 2012) ning lugedes artiklit 

"Kes vajab kaasaegset kunsti või miks Hirst jõuab ette Modiglianist ja Rembrandtist?" 

(Nikolaj Korzon 2015) leidsin ma mõttekäike, mis haakuvad minu kavandatava lõputööga.  

Suured kunstnikud on oma kaasajas jäänud sageli tahaplaanile. Botticelli, El Greco, 

Rembrandt ja teised suurkujud olid unustatud ja surid vaesuses. Tänapäeval maksavad 

Hirst`i installatsioonid Petrov-Vodkini või Modigliani maalidest rohkem. Pollocki lõuend 

maksab rohkem kui Rembrandt`i suurteosed. Me elame maailmas, kus maksumus ei vasta 

väärtusele, hind ei vasta kvaliteedile, tähendus ei vasta välimusele. Kunagi oli kunstiteoste 

loomine vaevanõudev ja hinnatud tegevus. Progress muutis kõike, mõiste "teos" asendus 

mõistega "projekt". Projekt on mitmekomponendiline toode, ühendades endas galerii, 

reklaami ja kuraatori jõupingutused ning kunstniku töö moodustab sellest õigupoolest 

tühiselt väikese osa. Varem oli teos olulisem autori isiksusest, müüdi konkreetseid teoseid, 

mitte nimesid. Itaalia renessanss tundis vähe huvi looja enese vastu - tähelepanu keskendati 

tema loodule. Tänapäeval on autori isiksus, tema sotsiaalne roll olulisem kui  kui teos, 

meedia võimendab inimesteni teavet millise kaubamärgi riideid artist eelistab, mida joob, 

kus puhkab. See muudab autorid erinevaks, aga teosed võivad olla üsna sarnased. On 

öeldud, et kunst on ainus milles tulemus on suurem, kui liidetavate summa. Mis võib olla 

selle ütluse sisu? Kunstiteose loomisel kasutab kunstnik tehnilist oskust, algupärast ideed, 

kogemust, teadmisi, tööjõudu jt. Kõik see on vajalik töö füüsiliseks valmimiseks, kuid 

kunst muutub kunstiks millegi irratsionaalse tekkimisel. Kui töö mõjul peaks juhtuma ime, 

siis teos elustub. Just sellest räägib müüt Pygmalionist ja Galateast. Just seda on üritanud 

selgitada Cezanne, väites et kõige raskem asi on anda edasi tunnet. See ei ole midagi muud 

kui hing, mis lisandub. Kui pilt ei elustu, Galatea ei hakka rääkima, siis kunstniku töö on 

olnud asjatu - kunstiteos ei õnnestunud. Tõelisel kunstnikul on kõik maalid elavad ja 

erinevad. Rembrandti "Kadunud poeg" on õnnistatud teistsuguse hingega, kui sama meistri 

"Juudi pruut" või "Öövalve". Rembrandti teosed koos moodustavad perekonna, kuid on 

kordumatud.   

Kui kollektsionäär soetas "Kadunud poja", ei tellinud ta "tüüpilist Rembrandti" või "kahte-

kolme hilist Rembrandti" - ei, ta ostis just "Kadunud poja", sellepärast et teose hing oli 

kooskõlas tema hingega, pani selle värisema. Kunstihuvilised teavad seda tunnet, kui sa 
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oled teosest niivõrd mõjutatud, et hing jääb kinni. See tähendab, et maali hing ja vaataja 

hing hakkasid omavahel rääkima nagu armunute hinged. Suhe maaliga on unikaalne, nagu 

armutunded: armastad konkreetset neiut, mitte tüüpilist naissoo esindajat. Nii oli enne 

globaalse kunstituru tekkimist.  

Hingede dialoog - see kindlasti pole paha kriteerium väikese hindajate ringi jaoks, kuid 

mida teha kui turg on ülemaailmne? Toimunud on muutus kunsti turustamise poliitikas: on 

vaja luua ühtset toodangut ja müüa seda kui tükikaupa. 

Tänapäeval võib igaüks olla kunstnik, igaüks võib saada kunsti tarbijaks. Uus keskklass 

tahab materiaalse vabaduse eredaid sümboleid sama kirglikult kui kunagi tahtis Hollandi 

linnakodanik natüürmorti singiga ja Prantsuse rantjee maastikumaali remmelgaga. Kunsti 

ostetakse selleks, et  külalistele oma progressiivset maailmavaadet näidata.  

Vaatamata sellele, et maailmas kasvab huvi moodsa kunsti vastu, on palju kunstnikke kes 

ammutavad oma inspiratsiooni vana kooli meistritelt, oma rahvakunstist, esivanematelt. 

Inimestelt, kes põksuva südame ja suure soojusega suhtuvad oma pärandisse ja tahavad 

leida sellele koha tulevikus. 
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2. Gobelään Eesti tekstiilikunstis 

 Otsustavat rolli Eesti gobelääni arengus möödunud sajandi 60ndatel-70ndatel mängis 

traditsiooni – nii professionaalse kunsti kui ka rahvakunsti – järjepidevus. Gobeläänis on 

ikka pöördutud maalikunsti kogemuse poole, kuid kududes saavad värvid teise iseloomu ja 

materiaalsuse.  Teostades julgeid eksperimente, arendasid tekstiilikunstnikud samal ajal 

edasi traditsioonilist tehnikat. Nende loomingu lätted on seotud teadmiste ja oskuste 

valdamisega.  

Traditsiooniliselt on Eesti tekstiilikunstnikud enamasti ise nii oma tööde kavandajad kui 

teostajad. Ise vaipu kududes saavad autorid toetuda töö käigus sündivale kogemusele, 

selles on nii protsessitaju kui ka tehniliste võtete ja materjalide võimaluste avastamist.  

Vaibakunstnike arv Eestis ei ole sedavõrd suur, kui mitmekesine. Gobeläänižanris töötasid 

1960-ndatel aastatel erinevad loojanatuurid. Mari Adamsoni võlus peente värvilahenduste 

väljatöötamine. Kahekümnenda sajandi esimestel kümnenditel sündinud 

tekstiilikunstnikud Ellen Hansen, Leesi Erm ja Elgi Reemets jõudsid gobelääni juurde 

erinevaid teid pidi. Hansen pöördus tugevalt väljendatud stiliseeritud rahvusliku 

ornamendiga dekoratiivsest kudumisest julgete graafiliste ja värvieksperimentide poole. 

Ermi käekirja iseloomustasid materjalieksperimendid. Reemets - ebatavaliselt ereda ja 

omapärase talendiga kunstnik, keda kõige rohkem tõmbas kolme kunstiliigi poole: 

keraamika, gobelään ja metallikunst. Tema gobeläänid ja dekoratiivsed pannood on tihti 

seotud Eesti rahvakunstiga. V. Savitskaja kirjutab oma raamatus: “Palju tähelepanu on 

pälvinud tema gobeläänid "Väägvere muusikud", "Rahvameistrid", "Aastaajad". Tundub, 

et töö ei räägi mingit lugu - lihtsalt muusikud rivistuvad oma instrumentidega või kõrvuti 

pottide, haamrite ja vokkidega istuvad lahutamatud naerusuised pottsepad, ketrajad, 

müntijad. Konkreetset tegevust pole, taust on täiesti abstraktne, mingite muinasjutuliste 

lillekeste ja tähekestega. Aga kui palju võluvat veetlust on selles kavaluseta lihtsuses, 

pehmes huumoris, millise eneseunustusega viib meid kunstnik maa argielu ja pidude 
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maailma. Ja kas saab leida mahukamat ja poeetilisemat metafoori selleks, et kaasata meid 

kõige salajasemasse Eesti rahvameistrite loomingu olemusse.” (Савицкая 1979) 

Eesti tekstiilikunstnike seas on neid, kellest ma tahaksin kirjutada natuke põhjalikumalt, 

kuna nende vaated on sarnased minu omadega, looming ühtib minu lõputöö teemaga. 

Paljud nende tööd on mulle tuttavad näitustelt. Neid, mis avaldasid sügavat muljet, püüan 

ma teiega jagada. 

 

Eesti tekstiilikunstnike seas on neid, kellest ma tahaksin kirjutada natuke põhjalikumalt, 

kuna nende vaated on sarnased minu omadega, looming ühtib minu lõputöö teemaga. 

Paljud nende tööd on mulle tuttavad näitustelt. Neid, mis avaldasid sügavat muljet, püüan 

ma teiega jagada 

2.1. Anu Raud 

 

Mulle on väga lähedased eesti tekstiilikustnik Anu Raua maailmapilt ja seisukohad.  

Neljandal kursusel käisime Anu Raua juures praktikal ning seal tutvusin temaga isiklikult. 

Võin öelda, et ta on avatud, südamlik inimene, ning sama emotsiooni annavad ka tema 

tööd. Anu Raud on mitmekülgne inimene, kes ei ole ainult tekstiilikunstnik, vaid ka 

kirjanik, publitsist, etnograaf, rahvakunsti väsimatu tutvustaja, Heimtali muuseumi 

perenaine. Ta on kirjutanud muinasjutte, miniatuure, lühijutte. Ta on olnud tegev 

erinevates kunstivaldkondades, näiteks on ta teinud kujunduse suvelavastusele 

A.H.Tammsaare “Tõde ja õigus” Vargamäel. Tema tööd on sügavalt läbitunnetatud 
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elamused, mis oma kompositsiooni ning koloriidiga peegeldavad autori maa-, kodu-, 

inimarmastust. Anu Raud on tuntud pedagoog, kelle pedagoogitöö sai alguse 1972. aastal. 

Ta on töötanud õppejõuna Eesti Kunstiakadeemias, Viljandi Kultuuriakadeemias ja 

juhendanud Tartu Kõrgema Kunstikooli tekstiiliosakonna praktikaid. Ta on käinud 

praktikal Karpaatides, Koola poolsaarel, Saaremaal, Hiiumaal, Setumaal, Kihnu saarel. 

Anu Raual on võime aidata noort inimest oma ande arendamisel, paljud tema õpilastest on 

tänaseks tuntud kunstnikud. Anu Raua poolt loodud Kääriku käsitöötalu Heimtalis on Eesti 

rahvusliku kodukultuuri keskus. Seal korraldtakse erinevaid käsitöö alaseid kursusi, 

näitusi. Anu Raua algatusel ja juhtimisel sai teoks projekt “Omanäoline maakodu”, mille 

eesmärgiks on traditsioonilise ja rahvusliku maaelu väärtustamine, maakonna põhjalikum 

tundmaõppimine, kodukultuuri nõustamine, rahvuslikku, loodushoidlikku, inimsõbraliku 

elulaadi propageerimine. (Reinholm 2013, Reinholm 2002, Levin 2001)  

Anu Raua elu ja looming on tihedalt seotud Eestimaaga. Ta ise on öelnud selle kohta: ”Ma 

arvan, et meie juured on sügavalt talupojakultuuris. Kui mõistame, kust tuleme, on ka 

edasiliikuliseks kindel pinnas jalge all. Kui ma mõtlen eestlusele ja Eestimaale, siis minu 

jaoks on see eelkõige vaimsus, omadus armastusega teha tööd, mida oled õppinud ja mida 

oskad. Ega rahva seas asjata öeldud: eestiaegne töö. Hoidkem sellest kinni, mis oma ja 

armastagem seda.” (Reinholm 2013). Ühes oma intervjuudest kirjutab Anu, et tänapäeva 

ühiskonnas tahavad inimesed materiaalseid hüvesid, arvavad, et õnn on rahas, püüavad 

sõita välismaale, otsides hooajatööd ja paremat elu. Tema arvates ei ole see parema elu 

garantiiks. (Rooste 2013)  Ta arvab, et inimene võib olla õnnelik oma kodumaal, peab seda 

armastama, arendama ja austama oma kultuuri ja traditsioone. Anu Raua tööd on kantud 

rahvakunstist, autor kasutab oma loomingus palju rahvuslikku temaatikat. Samuti nagu 

tema usun ma et kodumaa-armastus, oskus armastada ja hoida sajandite jooksul loodud 

kultuuri on võimas vastukaal pealiskaudsusele ja üleilmastumise destruktiivsusele. Seosed 

traditsioonidega, eelmiste põlvkondade omandatud kogemustega on jälgitavad Anu Raua 

töödes nagu näiteks gobeläänid “Koda” (Lisa 1), “Mets”, “Laanemets”. Oma töödes 

"Mulgid" (Lisa 2) 2004 ja teistes sama seeria töödes kasutab Anu Raud mulgi tikandist 

inspireeritud tehnikat, mida ta ise nimetab mulgikuue graafikaks. Nendel töödel on mustal 

või hallil taustal olevad motiivid teostatud näpunööri abil. (Reinholm 2013) Vaipadel 

“Kindapuud” (Lisa 3), “Neljal käel” on samuti kasutatud rahvuslikke elemente, autori 

sõnul andsid kindapuu mõtte Heimtali mõisa tammede haralised oksad. Igas Anu Raua 
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töös peegelduvad lood, mida ta ise suurepäraselt jutustab. Kodu ja isamaa teema on 

lähtepunktiks vaipadele “Kodutuled” (Lisa 4), “Koduväravas”, “Ahjusoe” (Lisa 5).   

Anu gobeläänides vaimustab mind kõige enam nende kompositsiooniline lihtsus, 

illustratiivsus, siirus, naiivsus. Nii joonistavad lapsed, usinalt, armastusega kogu südamest. 

Mulle on väga lähedane see, et iga töö omab sügavat tähendust ja kujutab endast tervet 

lugu. Vaadates neid vaipu tunned tööst peegelduvat energiat, meeleolu, emotsioonide 

tulva. Näiteks vaadates vaipa "Ahjusoe" tunned soojust, võib isegi kuulda kuidas visisevad 

ja praksuvad söed. Teose koloriit on niivõrd ere ja kontrastne, et tundub et sellega võiks 

kõrvetada saada. Vaadates vaipa "Kodutuled", võib tunda külma talveöö vaikust, näha sära 

ja kuulda lume krudinat jalgade all ning kadestada neid, kes on tares, kodukoldes koos oma 

perega. Mulle väga meeldib gobelään "Mulgid", neli siluetti rahvariietuses tantsivad 

mööda ringjoont, hoides kätest kinni. Puna-mustades toonides esitatuna näeb see esimesel 

pilgul välja üsna hirmutav. Vaatamata Anu Raua tööde ühtsele väljapeetud stiilile on igal 

tema gobeläänil on oma eriline kordumatu iseloom. Seepärast pakub Anu Raua tööde 

vaatlemine ja uurimine iga kord suurt naudingut. 

 

2.2 Ellen Hansen 

 

Ellen Hansen on eesti esimene kõrgharidusega professional tekstiilikunsti erialal. Ellen 

Hansen on õppinud 1925-1931 Riigi Kunsttööstuskoolis tikandi ja pitsitöö erialal. 1944-

1948 õppis Ellen Hansen Tallinna Riiklikus Tarbekunsti Instituudis tekstiili erialal, olles 

esimene selle eriala lõpetaja. Aastatel 1949-1964 töötas Ellen Hansen Tallinna 

Kunstitoodete Kombinaadi dekoratiivkudumise- ja tekstiiliateljee kunstilise juhina, 

arendades ateljee toodangut ja kavandades erinevaid tarbetekstiile. 1957. aastal loodud 
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vaip „Rahvuslikud nukud” (Lisa 6) pälvis Kunstitoodete Kombinaadi kollektsioonis 

Brüsseli maailmanäitusel kuldmedali. Tuntumad avalikku ruumi valminud tööd on 

„Estonia” kontserdisaali lavaeesriie (1962) ja „Vanemuise” teatri lavaeesriie (1967).  

Ellen Hanseni esmaesinemine näitusel oli 1930. aastal Tallinnas „Dekoori” näitusel. 1963. 

aastal valminud vaip „Kullaketrajad” tõi autorile 1964. aastal Kultuuriministeeriumi 

aastapreemia. (Tekstiilikunstnik Ellen Hansen 100 2010) Autori vaibad on värvierksad, 

paljudes töödes kunstnik kasutab kontrastsust, kombineerides erinevaid värve ja mustreid, 

näiteks vaip “Noorte pidu” (Lisa 7), kattevaip “Punanemust”, linik “Punane ja valge” Oma 

töödes kasutab Ellen Hansen nii rahvuslikke mustreid kui kaasaaegseid motiive, mis loob 

unikaalse koosluse. (Kruuse 1962) 

Mõnede Ellen Hanseni töödega tutvusin Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseumi hiljuti 

avatud uuel püsinäitusel. Väga meeldisid mulle vaibad “Rahvuslikud nukud” ja “Noorte 

pidu”. Gobelään “Noorte pidu” äratas kohe minu tähelepanu oma erksate kontrastsete 

värvide ja maalilisusega. Vaadates vaipa, annavad tantsivad noored inimesed väga eredalt 

edasi peomeeleolu. Tuled, ilutulestik, hüüded, vali rõõmus naer… Vaadates neid, tahad 

tahtmatult ka ise tantsida. Gobelään “Rahvuslikud nukud” on huvitav oma harmooniliste 

värvide ja stiliseeritud rahvusliku ornamendi poolest.  

 

2.3 Elgi Reemets 

 

Elgi Reemets on üks omapärasemaid ja silmapaistvamaid eesti tarbekunstnikke. Elgi 

Reemetsa perekonnas on olnud mitmed rahvakunstimeistrid. Mehed tegid vokke ja oreleid, 

naised kudusid ja tikkisid vaipu. Ta kasvas üles keskkonnas, kus austati vanu pärimusi. 

Vaatamata sellele, et Elgi Reemets hakkas kunsti õppima alles 33-aastaselt, oli ta tegev 
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mitmetel dekoratiiv- ja tarbekunsti aladel ning jõudis igal erialal parimate hulka. Ta oli üks 

aktiivsemaid etnograafilise vanavara kogujaid, Rahvaloomingu Maja ja ühingu “Teadus” 

lektoreid. Tema nahkehistöö tõi kaasa kuldmedali rahvusvaheliselt maailmanäituselt 

Brusselist 1958. aastal.  

Reemetsa keraamiline pannoo “Tallinn” pälvis hõbemedali Prahas toimuval 

rahvusvahelisel keraamikanäitusel. Esimesel Nõukogude Liidu gobeläänide näitusel 

Moskvas 1971. aastal tunnistati ta töö “Väägvere pasunakoor” (Lisa 8) parimaks ja 

auhinnati kuldmedaliga. Kunstniku tööd on väga omapärased, tihti humoorikad, näiteks 

töös “Kalevipoja sõit Sädemete saarele” (kaanekujundus) toob humoristliku noodi 

heeringaparv, mis kõigutab Kalevipoja laeva. Tema loomingus on rahvakunst uuesti 

õitsema löönud. Suureformaadilised vaibad on tamaatika poolest sageli seotud 

rahvakunstiga: “Rahvakunstimeistrid”, “Põld”, “Juunikuu öö”. (Virkus 1976,  Lauri 1980)  

Reemetsa töödes meeldis mulle tema eriline stiil, rahvakunst koos autori enda nägemuse ja 

fantaasiate peegeldusega. Tema illustratiivne stiil sobib suurepäraselt kokku 

globelääntehnikaga. 
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3. Oma elu mõtet taibates 

 Lapsest saadik meeldis mulle paista rahvahulgast välja, ma ei tahtnud olla selline nagu 

kõik ümbritsevad inimesed. Enamasti ilmnes erinevus riietumisstiilis, sisemiselt tajusin 

erinevust eakaaslastest maailmavaate ja suhtumise poolest kõigesse ümbritsevasse, 

toimuvasse. Mind on alati huvitanud küsimused, millele ei ole ma siiani vastust saanud. 

Kuidas tekkis elu universumis ja Maal? Mis on elu ja mis on selle mõte? Mis on surm? Mis 

on universum ja kui suur see on? Kuidas on üles ehitatud peaaju ja kuidas see töötab? Mis 

on aeg? Samas erinesin ma tegelikult vähe teistest lastest minu ümber, olin haaratud 

lõbustustest, võitlesin tegevusetusega ja tahtmatusega koolis õppida. 

Mäletan hästi seda aega, kui arvasin, et kellelgi on vedanud rohkem kui minul, et oleks 

olnud parem sündida kellegi teisena, teises kohas, teisel ajal. Seejärel unistasin elamisest 

kusagil soojades maades, kus peaaegu aastaringselt paistab ere päike, läheduses mühab soe 

meri, kõikjal kasvavad eksootilised taimed, laulavad linnud. Kohas, kus kõrvalt vaadates 

tundub elu olevat muretu, lihtne ja vahel isegi mõttetu. Ainult tagantjärele sain ma aru, et 

kus iganes sa poleks, taevas pea kohal jääb samaks. Iseenese eest ei põgene, ja alati 

tundub, et kuskil on parem. Kõiki neid mõtteid ja tundeid peegeldab hästi Vladimir 

Võssotski luuletus "Mu sarnad kisuvad pahameelest krampi." (Võssotski 1979) 

 

Мне скулы от досады сводит : 

 

Мне кажется который год, 

Что там, где я, - там жизнь проходит, 

А там, где нет меня, - идет. 

 

А дальше - больше, - каждый день я 

Стал слышать злые голоса : 

"Где ты - там только наважденье, 

Где нет тебя - всё чудеса. 

 

Ты только ждешь и догоняешь, 

Врешь и боишься не успеть, 

Смеешься меньше ты, и знаешь, 
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Ты стал разучиваться петь! 

 

Как дым твои ресурсы тают, 

И сам швыряешь всё подряд. 

Зачем?! Где ты - там не летают, 

А там, где нет тебя, - парят". 

 

Я верю крику, вою, лаю, 

Но все-таки, друзей любя, 

Дразнить врагов я не кончаю, 

С собой в побеге от себя. 

 

Живу, не ожидая чуда, 

Но пухнут жилы от стыда, - 

Я каждый раз хочу отсюда 

Сбежать куда-нибудь туда... 

 

Хоть все пропой, протарабань я, 

Хоть всем хоть голым покажись - 

Пустое все, - здесь - прозябанье, 

А где-то там - такая жизнь!.. 

 

Фартило мне, Земля вертелась, 

И, взявши пары три белья, 

Я шасть туда. Но вмиг хотелось 

Назад, откуда прибыл я. 

 

Vaadeldes seda, kuidas inimesed maistes askeldustes vahel tühjalt põletavad oma elusid, 

sain järsku aru, et ma ise olen samasugune ja et minu rada ristus ammu laia teega, kus on 

hulgaliselt  samasuguseid inimesi kui mina. Tähelepandamatult, ise seda märkamata, sain 

ma selle osaks. Kuigi minu arvamus ja käitumine sageli ühtisid paljude inimeste arvamuste 

ja käitumisega, ja läksin kaasa üldise arvamusega, mõistsin ma et me eksime paljus ja meie 
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tee ei vii kuhugi. Siis tahtsin ma uuesti põgeneda, teelt ära pöörata, keerata ümber ning 

ujuda vastuvett. Aga kuhu? 

Kooliaastatel kirjanduse tundides kuulasin ma sageli sellest, kuidas vene kirjanikud, 

luuletajad ja muud kahekümnenda sajandi kultuuritegelased olid sunnitud kodumaa 

piiridest lahkuma, jättes maha oma kodu ja sugulasi, lähedasi ja sõpru. Paljudel juhtudel 

tuli neil alustada elu uuesti, sest võõrsil polnud neil kedagi ja kodumaalt lahkusid nad vaid 

ühe kohvriga käes, kuhu võis panna ainult kõige vajalikuma. Nende eluteed kujunesid 

erinevalt, kuid kõik nad väga igatsesid kodukohti, muretsesid ja lootsid, et saavad koju 

tagasi pöörduda. Emigratsioon andis neile võimaluse jätkata oma kutsumusega tegelemist, 

pühenduda jäägitult loomingule, kuid see ühtlasi ka lämmatas neid, jättis ilma õhuta. 

On momente, kui tahad jätta maha kõik, millega tegeled ja sõita ära kaugele-kaugele. 

Asuda elama kuskile Siberi taigasse ja elada harmoonias loodusega, taibates oma elu 

mõtet. Muidugi tekib mul küsimus: "Kas see teeb mind õnnelikuks?" Ja mis üldse takistab 

mind tegelema sellega siin, kodukohtades, kus ma sündisin ja kasvasin üles? Ja mis 

takistab mul olla õnnelik enda kodus? Mis on õnn? Õnn on siis, kui sind mõistetakse, 

austatakse, armastatakse ja hinnatakse. Kui sul on keda mõista, austada, armastada ja 

hinnata. Aga ennekõike see on harmoonia iseendaga. See on meelerahu ja puhas hing. 

Selleks, et kõike seda endas üles otsida, ei pea kusagile sõitma. On olemas ütlus: "Kus oled 

sündinud - seal on sinult kasu", millega ma viimasel ajal ennast maha rahustan. 

Elu üheks peamiseks ülesandeks pean ma arengut, haridust. Nagu öeldakse: "Inimene õpib 

hällist hauani." Inimene peab pidevalt kasvama, kasvama nagu puu. Arenema 

mitmekülgselt. Õppima tundma maailma, iseennast. On ju nii palju huvitavaid küsimusi, 

mõistatusi, mis uurimisel võivad avaneda. Universum inimese jaoks, nii väline kui ka 

sisemine, on suur ja arusaamatu. On olemus arvamus, et kõik elusolendid on Jumala 

loodud, mis on tema poolt loodud iseenda tundmaõppimiseks. 

Maailmas on kõik vastastikuses seoses, alates elementaarosakestest ja kuni haaramatute 

maailmaruumideni. Kõike läbib jumalik lõng. Samamoodi on ka meie ühiskonnas, inimene 

on oma pere, riigi ja rahva lahutamatu osa. Kui sellest lähtuda, sõltub kogu ühiskonna 

seisund igast inimesest eraldi. Me kõik oleme üks suur tervik. Puu ühiste juurtega, ühise 

mineviku, oleviku ja tulevikuga. Minevik on kogemus. Tulevik on eesmärk. Olevik on 

lava, tegevuskoht, elu. Elu on võimalus. Võimalus midagi teha, muuta, parandada, 

mõjutada. 
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Kõik saavad aru, et ühiskond ei ole täiuslik ja ei saa kunagi täiuslikuks. Aga ma ei räägi 

utoopiast või idealismist. Arengul pole piire. Arengu tulemusena tõuseb inimvõimaluste 

potentsiaali latt ja kunagi ei jõua me laeni välja. Peaasi on mitte seista paigal. Püüda mitte 

astuda sama reha peale, nagu see tihti meiega juhtub. Õppida saada kogemusest, nii enda, 

kellegi teise, eelmiste põlvkondade kogemusest. Tahaksin tuua näiteks ida võitluskunstide 

meistri, näitleja Bruce Lee kaks tsitaati, mis peegeldavad sama ideed: "Pole oluline, kui 

aeglaselt sa liigud, peaasi, et sa ei jää seisma" ja "eesmärk ei pea olema tingimata 

saavutatud. Vahel on see lihtsalt suund edasiseks liikumiseks."(Bruce Lee tsitaadid 2016) 

Edukaks eesmärkide saavutamiseks, õnneliku tuleviku loomiseks on vaja teadmisi jagada. 

Eesmärk peab olema ühiselt selge, kuid seda on vaja pidevalt korrigeerida. Muuta vastavalt 

saadud teadmiste, kogemuste ja võimaluste täiendamisele. 

Kogu organismi elutegevuse toetamiseks on vaja, et kõik selle elundid oleksid terved ja 

funktsioneeriksid. Mida rohkem on organismis terveid rakke, seda tugevam see on. Seda 

keerulisem on kahjutoovatel bakteritel organismi rünnata. Terve organism - tugev 

immuunsus. Võime võidelda. Ühiskonna arvukate haiguste pinnal kultiveeritakse praegusel 

ajal arvamust, et tolerantsus on tänapäeva ühiskonna norm. See võib see saada suureks 

probleemiks, mis sisaldab endas palju pahesid. Kuigi termin "tolerantsus" psühholoogias ja 

sotsioloogias välistab ükskõiksuse, turgatab just see mulle mõttesse kui ma vaatlen mis on 

väidetava tolerantsuse taga. Võrdsuse ja mõistmise maski all kujundatakse inimeste 

teadvuses alandlikkust, soovi ja võimetust võidelda oma väärtuste eest, mida kujundasid 

sajandite jooksul meie esivanemad. Minu arvates ühiskonna tolerantsus on tihedalt seotud 

tolerantsuse mõistega farmakoloogias, immunoloogias ja narkoloogias, kus see tähendab 

reaktsiooni langust ravimite, uimastite või psühhoaktiivsete ainete korduva manustamise 

peale; organismi harjumine, mistõttu nõutakse üha suuremat annust ainele omase efekti 

saavutamiseks. Organism jõuab seisundini, milles ta ei ole võimeline sünteesima 

antikehasid vastuseks konkreetse antigeeni sisestamisele. Immunoloogilise tolerantsuse 

probleem omab tähtsust elundite ja kudede siirdamisel. Samuti nagu väärtuste siirdamisel 

ja asendamisel ühiskonnas. 

Taimedel on juured. Need on nagu maja vundament. Nendest saab alguse jõud. Meie 

juured on maetud sügavale minevikku. Ühiskonna, rahvaste ja inimese jõud on omandatud 

teadmistes, kogemuses. Iga läbielatud elu, iga sündmus jätab maailmas jälje, nii või teisiti 

mõjutades inimeste saatusi. See on hindamatu pärand, mis on kellegi poolt jäetud selleks et 
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tema lapsed ja nende laste lapsed teeksid tema eest järgmise sammu. Elul on omadus 

jätkuda ka pärast surma. Vähemalt mälus, südametes ja teiste inimeste peades. Ja see on 

jätkamist väärt. 

Õigust on palju, igaühel on oma, kuid tõde on üks. Tõde on Jumal. Ja mõista selle olemust 

saame me ainult tõe kaudu, otsides seda nagu nõela heinakuhjast, valede mägedest. See on 

töömahukas, vastutustundlik ja täpne töö. Nagu arheoloogi töö, kes kiht kihi järel hoolikalt, 

et mitte kahjustada, puhastab harjaga mullast oma leide. Töö on tolmune, kuid seda väärt 

sest analüüs ja reflektsioon on õppimise suur osa. "Selleks, et ehitada, on vaja teada. 

Selleks, et teada, on vaja õppida."
1 

Meie kiiresti mööduvas maailmas, kus uute teadmiste 

saamise kiirus ületab põlvkondade vahetumisese kiiruse, võib kergesti mööda lasta olulised 

mineviku õppetunnid, unustada kes sa tegelikult oled. Jäljetult võivad mineviku hämarusse 

kaduda terved kultuurid. See on tõsine kaotus kogu inimkonna jaoks. Nii on olnud varem 

ja see tähendab, et see võib kergesti ka uuesti korduda. On juba juhtunud, et inimeste süül 

kadusid igavesti haruldased loomaliigid. Täna on kadumisohus ka inimene ise. Sellised 

kahjud on korvamatud. Liikumine kosmilistes kaugustes on siiani veel piiratud. Meie 

planeet on meie kodu ning hoida seda puhta ja korralikuna on meie ühine kohustus. 

Seepärast on oluline hoolikalt, sügava austusega suhtuda meie esivanematesse ja 

pärandisse. Teada, tänu kellele tulid sa ilmale. Uskuda, et nende jõupingutused ei olnud 

asjata. Pidada meeles, et kõik, mida me teeme täna, leiab oma peegelduse tulevikus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
Плакат «Чтобы строить — надо знать. Чтобы знать — надо учиться». 

Художники Лебединский А. Шухман С. Тираж 100 000. Размер 82х57. М.:ИЗОГИЗ, 

1958. 
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4. Ideest gobelääni valmimiseni 

Tekstiilikunsti õppimise käigus meelitas mind algusest peale kõige rohkem gobelään. 

Tõenäoliselt sellepärast, et peale tekstiilikunsti olen ma huvitatud maalikunstist, graafikast 

ja skulptuurist. Minu arvates on gobelään sarnane nende kunstivaldkondadega ja võib 

eksisteerida nendega koos. See tehnika on mitmekesine, kasutusvõimalused võivad olla nii 

esteetilised kui ka praktilised. 

Seetõttu, kui olin oma idee esialgselt paberile pannud, polnud mul hetkekski kahtlust et 

minu lõputööks saab gobeläänvaip.  

Seda otsust kinnitas ka varasem kogemus – kolmandal kursusel olin saanud katsetada 

gobeläänvaiba kudumist realistliku pliiatsijoonistuse põhjal. (Lisa 9, 10)  Samuti olin 

praktika käigus kudunud mahukat tellimustööd – Tallinna Raekoja gobeläänvaiba 

fragmendi koopiat. Olin seega saanud katsetada kavandi või foto teisendamist vaibaks 

gobelääntehnika võimalusi kasutades. (Lisa 11) 

Enne kui jõudnin lõputööna teostatava kavandini, tegelesin pikalt ideega kududa ruumiline 

gobelään. (Lisa 12) Mind paelus sellise lahenduse erilisus ja võimalus saavutada tugevalt 

sugestiivne mõju vaatajale, kes algses kontseptsioonis oleks olnud töö ruumilisest “kehast” 

ümbritsetud. Siiski loobusin tehniliselt töömahuka ruumilise lahenduse kasutamisest 

lõputöös ja jätsin selle idee edasiseks katsetamiseks. Otsust mõjutas pikaajaline 

kokkupuude tradistioonilise gobelääntehnikaga, mis tekitas soovi viia oma idee vaatajani 

traditsioonilisemate vahenditega.  

Plaanisin maalida eskiisi ja siis selle gobelääntehnikas teostada. Alustasin teemaga seotud 

kujundite ja kompositsiooni läbimõtlemisest. Siksakilises kompositsioonis põimuvad 

tihedalt töö tähenduslikud komponendid, kus mineviku ja tuleviku vahel asuvad omavahel 

tihedalt seotuna erinevad elemendid: inimene, tema juured, pärand ja varandus, mida see 

endas varjab. Tööd läbiv filosoofiline mõte sunnib vaatlema seda läbi erinevate ajahetkede. 

Arvan, et minu töö idee puudutab mitte ühte isikut eraldi võetuna, vaid tervet inimkonda, 

kõike elusolevat, ja mõnes mõttes isegi meie universumi üldiseid printsiipe. 

Värvigamma valimisel peatusin ma soojal maapruunil paletil. Vaiba valmistamiseks 

kasutasin looduslikke materjale: lina, villa, puuvilla. 
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Esialgu joonistasin väikeseid eskiise, millel kujutasin oma ideed ja otsisin selle 

väljendamiseks erinevaid kompositsioone. (Lisa 13, 14) Seejärel alustasin tööd suuremal 

formaadil ja maalisin kartoonil läbi kogu kompositsiooni, värvinüansid, kuni lõpuks 

tulemusega rahule jäin. See oli pikk protsess, teekond idee arendamisest kavandini ja 

sellest eeltööna valminud maalini. (Lisa15, 16) 

Edasi hakkasin ette valmistama suuremõõtmelise gobelääni teostamist. Määrates kindlaks 

formaadi, kandsin kavandi detailselt aluspaberile. Seejärel hakkasin ette valmistama lõngu, 

koostama segusid, et edasi anda maalil. Tegin proovitükke, et aru saada kui paksu lõnga 

kasutada, et teha värvikaart ja analüüsida mis värvid on olemas ning mis värve oleks vaja 

lisaks värvida. Proovisin teha värvide kombinatsioone värvide sujuvaks üleminekuks. 

Seejärel alustasin oma põhitööga – gobelääni kudumisega.  

Kudusin püstisel raamil, nii et kogu töö oli kogu aeg tervikuna nähtav. Kavandi 

jälgimiseks teostasin must-valge tööjoonise, mis oli kinnitatud lõimede taha. Seejärel 

kinnitasin maalitud eskiisi töö korvale, et värvinüansse võimalikult täpselt jälgida. Kudusin 

kijundite kaupa, värvitooni täpselt järgides. (Lisa 17, 18) 

Töö oli mahukas, vahel oli raske leida õiget värvide kombinatsiooni, seetõttu pidin töö 

käigus mitu korda harutama kuna ei jäänud tulemusega rahule. Kui vaiba terviklik tulemus 

hakkas muutuma aimatavaks, mul oli hea meel sest see vastas minu kujutlusele. Sellel 

hetkel tundsin, et olin teinud õige valiku. 

Tänan kõike, kes konsulteerisid mind lõputöö tegemise ajal. 
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KOKKUVÕTE 

Kokkuvõtes tahaksin veelkord peatuda sellel, et maailmas on kõik vastastikku seotud ja 

suured globaalsed muutused algavad väikestest asjadest. Väikeste asjadega kõik ka lõpeb. 

Selleks, et maailm muutuks paremaks, on vaja, et muutuks ühiskond ja iga inimene eraldi. 

Muutus algab meist endist. Selleks, et inimesed kasvaksid intellektuaalselt, vaimselt ja 

moraalselt, tuleb anda neile vääriline haridus, teadmised pärandi ja inimkonna eelnevate 

kogemuste kohta. Igaüks saab suunata oma tegevuse õnneliku tuleviku loomisele, lähtudes 

esivanemate tarkusest, säilitades ja edastades teadmisi järgnevatele põlvkondadele. 

Laialt on levinud pessimistlik arvamus et meie, väikesed inimesed, ei saa midagi teha 

toimuvaga, ei saa mõjutada sündmuste käiku, et me oleme nõrgad ja meist ei sõltu midagi. 

Et me oleme vaid lambakari ja huntidele meie hammas peale ei hakka. Kuid just võime 

mõelda suurelt teeb meist inimesed. Oluline on mõelda suurelt kuid jõuda ka sügavale, 

asjade tähenduseni. Oluline on meeles pidada, et ka üks on võitlusväljal sõdur, kui tal on 

piisavalt teadmisi. Inimene suure tähega. Kui mõjutada inimeste südant ja mõistust 

teadmistega, siis mängib see olulist rolli mitte ainult ühe linna vaid kogu riigi ja inimkonna 

elus. Seega ei peaks keegi kartma seda vastutust enda peale võtta. Halvim asi inimeses on 

ükskõiksus ja hoolimatus. Ükskõiksus meid ümbritseva maailma ja inimeste vastu ja 

hoolimatus ebaõigluse suhtes. Kõige sõltuvam on see, kes on rahul eesmärkidega, 

mõtlemata võimalikele tagajärgedele. 

Selleks et ehitada, pole vaja lammutada - see võtab alati palju jõudu ja ei anna tulemust. Ei 

ole vaja kusagile kolida, kuna ümberkujunemist on vaja kõikjal. Nagu vanasõna ütleb: 

"Mitte koht ei kaunista inimest, vaid inimene kohta". Ei tasu alluda rahvamassi ja 

hetkemoe kergemeelsetele tuultele, parem on olla nendest ees ja minna oma teed. Püüda 

jääda iseendaks, andes head eeskuju sind ümbritsevatele ja lähedastele inimestele. Nagu 

märkis Pablo Picasso: "Ka inimeste seas on rohkem koopiaid kui originaale." 

Paljud on valmis surema kodumaa ja õigluse eest. Teised - kritiseerima seda, mürgitades 

end mürgiga alkoholi ja tubaka näol. Kuid vähesed neist saavad aru, et kodumaa eest tuleb 

elada! Elada õiglaselt! 

Maailm milles me elame on imepärane, kaunis ja lõputult mitmekesine. Me kõik oleme 

loodud Jumala näo järgi ja oleme tema lahutamatu osa. Igaüks meist on loomu poolest ja 

oma olemuselt looja. Ainus jõud, mille abil võib luua head, on armastus. 
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SUMMARY 

Strength is in the Roots 

 

I would like to divert your attention to a very relevant and quite important topic for not 

only every individual person, but for society as a whole. The world we live in has always 

faced many problems: a lack of food and water, wars, diseases and various natural 

disasters, issues arising from inadequate infrastructure and transportation, a lack of easily 

accessible building materials and tools. Many of them don’t appear as significant as others, 

but there are some which every generation experiences, leading to consequences that entail 

new challenges. Global problems of modern society include indifference, promiscuity, 

selfishness, greed, corruption, all of which contribute to an ever more consumerist society. 

In our world, it is easy to forget about the past and who you really are. It can cause serious 

problems –entire cultures could theoretically disappear, which would be a blow to our 

heritage as a species. It’s happened before, so who’s to say it can’t happen again? We’re all 

aware that our future depends on the present, which in turn is connected to the past. As 

such I believe that in order to create a good and meaningful future, it is necessary to 

carefully analyze the events and processes which led us to this moment in time.  I believe 

in the need to investigate our past in order to make the right choices in the present, that 

being to preserve our cultural heritage and pass on virtues to the generations which follow: 

morality, purity, respect for the people close to us and those around us, love for nature. 

The practical part of this work is a tapestry, the composition of which symbolizes the place 

of man, its heritage and roots in the history of the world. The problems that society faces 

from generation to generation are shown by relating to this statement: 

 "Strength begins from the roots."  
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