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SISSEJUHATUS

Lõputöö pealkirjaga Väeesemed käsitleb kolme eset - keepi, trummi ja lehvikut, mis on

tehtud inimestele nende väärtusi  ja uskumusi silmas pidades.  Iga eseme loomisprotsess

lähtub konkreetsest indiviidist, tema taotlusest  ning minapildist. 

Kunstnikuna olen vahendavas rollis, püüdes võimalikult palju lähtuda kliendi soovidest.

Samaaegselt teen omapoolseid lisandusi, mis minu nägemuse kohaselt toetaksid valmivat

tervikut.  Ehitan   tööskeemi  vastavalt  eseme omadustele  ja  eesmärgile,  et  luua  esitatud

soovidele visuaalne ja materiaalne väljendusvorm.

Lõputöö eesmärk  on luua väeesemed,  mis  aitavad tellijal  leida ja  tugevdada minapilti.

Valminud esemed on unikaalsed ja valmistatud pühenduse ja teadlikkusega.

Väeesemed  on  seotud  uskumustega  ning  sihtgrupi  moodustavad  vaimse,  esoteerilise

maailmavaatega  inimesed.  Väeesemed  kui  sellised  on  igale  inimesele  tuttav  teema.

Inimene  ümbritseb  end  pidevalt  esemetega,  mis  midagi  esindavad.  Seda  tehakse

sellepärast, et mingit konkreetset teemat, tunnet või inimest, mida ese meenutab, meeles

hoida. 

Rohkem levinud ja tuttav nimetus käsitööna valmistatud väeeseme kohta on talisman või

amulett.  Aga väeese  võib olla  ka  kivi  või  merekarp vms,  millele  inimene ise  teatavad

omadused  omistab.  Iga  asi  võib  olla  väeese  -  ei  ole  oluline,  kas  ese  on  nimetatud

väestatuks  teiste  poolt,  on  omaniku  enda  tehtud  või  on  tegemist  loodusest  korjatud

elemendiga - oluline on usk ning eesmärk. 

Valisin  lõputööks  sellise  teema,  sest  tahan  ühendada  oma  erinevad  huvid  -  luua  neile

omavaheline sild, mis annab mulle kui loojale mitmekülgse lähenemisvõimaluse. 

Minu huvide seas  on olulisel  kohal  inimene -  kes  ta  on,  millesse usub, millised on ta

väärtused. Kuidas saan mina aidata neil väärtustel esile tulla, neid läbi kunsti rõhutada.
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Valmimisprotsessis õpin väga palju konkreetse inimese kohta, kellele eset teen ja seeläbi

ka maailma enda kohta. Iga eseme tegemisega õpin uusi sümbolite tähendusi läbi ajaloo

ning erinevad inspiratsiooniallikad tutvustavad nendega seonduvaid uskumusi ja kombeid.

Minu  kui  kunstniku  inspiratsiooniallikaks  on  ürgsus,  põliskultuuride  maailmakäsitlus,

erinevad uskumused ja rituaalid. See on ka ühendavaks osaks esemete loomisel.

Lõputöö raames esitlen kolme väeeseme loomislugu. Kaks neist  on valminud koostöös

kliendiga  ja  üks  mulle  endale  uurimusliku  praktika  raames.  Valminud  esemeid  esitlen

näitusel  fotode  näol,  mida  toetavad  voldikud  -  kus  on  fotod  esemetest  ja  kirjeldatud

kasutatud  sümboolikat.  Samuti  on  näituse  installatsioonis  iga  eseme  kohta  materjalide

näidised.  Kuna  tegemist  on  väeesemetega,  siis  ei  ole  konkreetsed  esemed  näitusel

eksponaatidena. Seda põhjusel, et tegemist on väga isiklike objektidega, mille eesmärk on

nende omanikke teenida.
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1. USKUMUSED JA VÄEESEMED

Üle  maailma  on  levinud  paljud  märkimisväärselt  sarnased  ideed  ja  neile  vastavad

sümbolid.  Seda  nii  algkultuurides  kui  India,  Aasia,  Lähis-Ida,  Lääne-Euroopa ja  Kesk-

Ameerika arenenud tsivilisatsioonides. Mõnedes sümbolites sisalduvad kõige vanemad ja

algelisemad  uskumused,  mis  inimestel  on  olnud  universumist,  kosmosest  ning  sellest,

kuidas käituda ja mida austada. (Tresidder 2002)

Ürgsete  rahvaste  ühendavaks  osaks on  uskumused  ja  uskumustega  kaasas  käivad

tseremooniad ja rituaalid, mis on piirkonniti erinevad, kuid omavad ühiseid jooni, olles

kindlasti  austavas  suhtes  loodusega.  Tseremooniad  ja  rituaalid  on  põlistele  rahvastele

omased  ning  sellele  ei  pööratud  tähelepanu  kui  religioonile,  vaid  see  oli  elu  osa  ja

kõikidesse  tegevustesse  lõimunud.   Austus  looduse  vastu  tulenes  lihtsast  tõsiasjast,  et

inimeste  ellujäämine  sõltus  sellest.  Peamised  rituaalid  olid  seega  seotud  kas

põllumajanduse või jahipidamisega.  Rituaalides astuti  kontakti  väega,  millelt  vajati  abi.

Kasutati  erinevaid  taimi  või  loodi  spetsiaalseid  esemeid  riituste  läbiviimiseks.  (Hicks

2010) 

Sümboleid  on  kasutatud  maagilistel  eemärkidel,  palumaks  jumalatelt  abi,  ja  kurja

eemalepeletamiseks.  Lisaks  ka  kogukonna juhtimiseks,  terviku  loomiseks,  et  sisendada

ühiseid  eesmärke  -  näiteks  lojaalsust,  armastust  või  hoopis  hirmu  ja  agressiivsust.

Sümboleid saab vaadelda kui kiirkirja, mida kasutatakse mingi mõiste selgitamiseks, kuid

mille tähendused laienevad palju olulisemale, kui esmalt esitletud. 

Paljudel  sümbolitel  on  oluline  psühholoogiline  tähendus  ning  isegi  lihtsaid  ideid

väljendavad igapäevased ja tavapärased objektid, tingmärgid, laiendavad oma tähendust,

kui neid sümbolitena võtta. (Hoppal 2008: 19; Tresidder 2002)

1.1 Väeesemed erinevates kultuurides, näited ja kirjeldused

Väeesemed on tuntud nime all talisman, amulett - need on käsitööna valmistatud esemed,

mis  esindavad  konkreetseid  püstitatud  eesmärke  ning  teenivad  oma  omanikku.  Eseme

5



omanik ehk kasutaja on see, kes eseme mõtestab. 

Iga ese esindab midagi, olles sümboolne tähis, ning eseme tõesuse määrab selle kasutaja.

Mõtestatud ese ei toimi ühtmoodi mõistetavalt juhul kui ta on lahutatud oma kasutajast või

loodud mõtestatud platvormist, näiteks mingist rituaalist, kombetalitusest. 

Erinevad  allikad  on kirjeldanud  väeesemeid  kui  maagiavahendeid,  mis  seovad inimese

teadvuse tema sügavama olemusega ja jõuga, mis inimeses endas juba olemas on. Väeese

loob kontakti enese, looduse ja kosmilise kõiksusega. 

Vägi ei  asu selles esemes vaid on kanaliks, kuhu on võimalik seda salvestada ja mille

kaudu saab seda tegutsemisel juhtida. Energia, jõud ehk vägi on inimeses endas ja ese on

abivahendiks.  Väeesemed  aitavad  tuua  esile  ja  panna  tööle  seesmise potentsiaali

võimekuse ja jõu.

Väeese on terminina minu poolt kasutatav eestikeelne vaste esemetele, millele omistatakse

jõud.  See  on  üldistav  sõnade  liide  -  vägi-jõud  ja  ese-objekt,  ehk  jõudu  sisaldav  või

kanaldav asi.

Toon järgnevalt välja mõned näited ja nende kirjeldusi:

Talisman on  objekt,  mille  kohta  usutakse,  et  see  sisaldab  endas  teatavaid  maagilisi

omadusi,  mis  tagavad hea õnne selle  omajale  või  pakuvad kaitset  võimaliku  kurja  või

pahatahtlikkuse  eest.  Talisman on laetud  väega midagi  esindama ning mida  täpsem on

sellel kasutatud sümboolika, seda lihtsam on soovitud väge ligi tõmmata. Sõna ise tuleb

araabia keelsest sõnast  talsam (طلسم), mis tuleneb hilisest kreeka keelsest sõnast  telesma

(τέλεσμα)  -  täius,  religioosne  riitus  -   mis  tuleb  omakorda  sõnast   teleō  (τελέω),  mis

tähendab “Ma võtan kokku, esitades riituse”. ( Talisman, www)

Teine levinud sõna, mida kasutatakse, on  amulett.  Amulett tuleb ladina keelsest sõnast

amulētum -  ”objekt,  mis  kaitseb  isikut  ohtude  eest”.  Amulett  on  tihtipeale  kogum

väestavatest  detailidest  -  erinevad  poolvääriskivid,  kellukesed,  rahad,  joonistused,

loomakesed, taimed, kujukesed ja ka sõnad - erinevad loitsud või mantrad. Amuleti kohta

öeldakse, et tal on kasutoov vägi ning ta loob sideme selle kandja ja sümboolse väe vahel,

mida esindab. (Amulet, www; Tresidder 2002)
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Erinevates kultuurides on näiteks levinud palvehelmed, mida tuntakse aastatuhandeid ning

eeldatakse, et Euroopasse jõudsid need läbi islamiusuliste palvetraditsioonide. Moslemiteni

läbi hinduismi või budistlike munkade. 

Üks olulisemaid osasid Tiibeti budismis ja Bonpo shamanismis on mantratel, mis on meie

mõistes nagu loitsud või palved, väega sõnad. Kuna mantrad võivad koosneda väga suurel

hulgal silpidest ja osadest, aitavad helmed praktiseerijal mantra kordamisel järge pidada.

Iga kord, kui mantra on öeldud, liigutatakse helme kaupa helmekeel edasi - seda tehakse

vasaku käega nimetissõrme ja  pöidla  vahel.  Alustakse helmekee suurima helme kõrval

olevast ehk teisest  helmest.  Suurem helmes tähistab kee algust ja lõppu. Palvehelmeid,

mida niimoodi kasutatakse, kutsutakse ka  mala. Helmekeed -  mala'd, mis on juba väga

pikalt  ja  pühendunult  kasutusel  olnud,  usutakse  omavat  väga  suurt  väge  ning  neid

kasutatakse  ka  tervendamise  ja  õnnistamise  vahendina.  Tervendamiseks  asetatakse  kee

haige kehale. Mala helmeid on 108 - see on püha number nii budismis kui ka teistes Aasia

traditsioonides, ning sellele on omistatud väga palju tähendusi. Päikese diameeter olla 108

korda Maa diameeter ning Kuu kaugus Maast keskeltläbi 108 korda Kuu diameeter. (Wood

2007)

Tiibetist  pärinevad veel  ka näiteks  Tingshar kellad,  mis on tänapäeval  Euroopas  üsna

levinud instrumendid.(vt LISA 3) Oma heliga loovad  Tingshar kellad  ühenduse kõikide

olendite  vahel,  kelle  seas  on  ka  nähtamatud  olendid.  Öeldakse,  et  Tingshar'i heli  on

mõeldud avamaks uksi  teistesse  dimensioonidesse,  kus  võivad elada  teistlaadi  olendid.

Samuti kasutatakse nende heli ohvrianniks nn näljastele vaimudele.(Wood 1994)

Põhja-Aafrika berberi rahvad tuareegid on väga rikkad erinevate talismanide - amulettide

poolest.  Üks populaarne amulett  kannab nime Tcherot.  Sõna ise  tähendab -   “sõnum”,

“kiri” või “paber”, kuhu midagi on kirjutatud. Tcherot on omalaadne Aafrika amulett, mida

nimetatakse veel ka gri gri ning, mida kohtab veel ka teistes Sahara riikides. Tuareekide

Tcherot on ruudu kujuline, metallist või nahast karbike. Neid kantakse rinnal ja nende sees

on tükike paberit,  kuhu on enamasti kirjutatud mõni salm Koraanist või siis maagilised

sümbolid,  mis  on disainitud  kaitsma  kandjat  deemonite,  kurja  silma,  needuste,  viha  ja

haiguste eest. 

Tuareekidel  on  levinud  ka  nn  maagiline  ruuduga  sõrmus,  millel  on  enamasti  suurem
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esipaneel, kus on erinevaid sümbolid, mis on süstematiseeritud võrgustikuga.(vt LISA 4)

Sõrmused  on  suhtes  tuareekide  eluasemetega,  mis  on  ruudu-  või  kolmnurgakujulised

telgid.  Telki   nähakse  kui  maagilist  amuletti,  mis  kaitseb  oma  asunikke  ning  selles

sisalduvat.  Erinevad  telgi  osad  omavad  erinevaid  tähendusi.  Telkide  sisse  on  puust

postidele  maalitud või  lõigatud kaitsvad loitsud ning need postid  jaotavad telgi  justkui

osadeks,  mis  moodustavad  kaitsva  võrgustiku.  Sõrmused  kannavad  seda  sama  ideed

moodustades oma kandja ümber kaitse. (Wood 2015) 

Veel tooksin näiteks Norra, Germaani rahvaste kasutatud ruunid. Märgid, mis koosnevad

peamiselt sirgetest joontest, mis kujutasid tähti ja mis kraabiti puidule, metallile, kivile või

luule. Arvatakse, et igal ruunitähel oli mitmeid assotsiatsoone, nagu jumalused, numbrid,

puud ja  värvid,  ning  igal  ruunil  on sellega  seotud heli,  nimi  ja  tähendus.  Ruunimärke

kujutati erinevatel asjadel - sõrmustel, sõlgedel, vöödel ja muudel isiklikel asjadel, aga ka

kilpidel,  mõõkadel,  sauadel,  amulettidel  ja  talismanidel.  Skandinaavias  olid  eriti

populaarsed  ruunimärkidega  kaetud  suured  kivid,  mis  olid  mälestusammasteks  või

piiritähisteks.  Ruune kasutati  ka maja fassaadidel,  kaubamärkidel,  vappidel  ja  lippudel.

Ruunid on sarnased Põhja - Ameerika indiaanlaste mitmesuguste maagiliste märkidega ja

idamaade taoistlike sümbolitega. (Maya 2002)

1.2 Sarnase lähenemisega tänapäevaseid tegijaid

Nicole Antoinette Fokker (Nicci)  on shamaani trummide, kõristite ja muude objektide

looja. Oma kodulehel ütleb ta, et shamaani trumm on midagi rohkemat kui muusikaline

instrument  -  see  on  töövahend.  Shamaanitrummi  tegemine  tähendab  olla  ühenduses

loodusega,  loomvaimudega  ja  astuda  ise  kõrvale  laskmaks  vaimul  juhtida  sinu  käsi.

(Shamandrums,www)

Nicole  on  tegutsenud  Hollandis,  Inglismaal  ja  Prantsusmaal  ning  omab  üle  15  aasta

kogemust trummimeistrina. Ta turundab ja müüb oma tooteid rahvusvahelistel festivalidel

ja laatadel ning läbi interneti. 

Nicci Antoinette juures käisin 2016. aasta suvel praktikal, et õppida väeesemete valdkonda
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rohkem tundma. Tal on Prantsusmaal loodud ideaalne keskkond vastavate materjalide ja

teemadega  töötamiseks  –  siseruumides  töökoda  koos  vajalike  masinatega,  külmkapid

nahkade hoiustamiseks ja suur hoov ümbritsetud metsade ja koobastega. Tema jaoks on

oluline töötada looduslike materjalidega - austades seeläbi loodust ja olla sellega pidevas

kontaktis.

Kärt Summatavet on ehtekunstnik, kes rändab oma teemadega mütoloogilises maailmas,

tunneb rahvakunsti  ning sellega seonduvaid erinevaid märke ja uskumusi,  ning käsitleb

neid oma loomingus.  Ta on ühendanud teaduse-  ja kunstiloomingu ning uurib esemete

lugu.  Näiteks  käsitleb  Kärdi  doktoritöö  Eesti  naiste  ehteid  elu  erinevates  etappides  -

nooruspõlv,  naiseks  saamise  aeg  ning  vanadus.  (Hellerma  nr.26,  www;  Mölder  2005,

www)

Oma uurimuses lähtub ta kahe Eesti pärimuskogukonna, Setu ja Kihnu, naise elust.  Ta

uurib, milliseid ehteid nad läbi elu on kandnud ja miks. Kärt on kogunud lugusid Eesti

kohalikust folkloorist - milline traditsioon sinna juurde on kuulunud, milline on lugu ja

kombestik. Ta küsib oma töös, kas eestlaste sõnum ornamendis on võrreldav teiste Soome-

Ugri  rahvaste  omadega.  Samuti  kirjutab  ta  ka  hõbeda  rituaalsest  puhastavast  toimest,

ravitsemisest,  värvidega  ravimisest  ja  muust  sellisest,  mis  on  seotud  uskumustega.

(Summatavet 2005)

Anne-Rose Stumf on Norras tegutsev kunstnik, kes on õppinud tekstiili, kunstiajalugu ja

tantsu-  ja  kehateraapiat.  Tema  loomingus  on  ühendatud  erinevad  kunstivaldkonnad  –

installatsioon, tekstiil, tants, maal. Temaatikatena on ta käsitlenud ürgset kontakti looduse

ja  inimese  vahel,  maaema  naiselikku  figuuri  ja  veedaliku  lähenemist  maalimisele  ja

loomingule.  (Anne-Rose Stumf, www)

Nicolas Breeze Wood on mitmekülgne käsitööline, olles uurinud põhjalikult põlisameerika

ja  Siberi  käsitööd.  Ta  on  üle  30  aasta  teinud  trumme,  kõristeid,  sulelehvikuid  ja

põlisameerika stiilis Peyote helmetehnikat. Lisaks tegeleb ta maalimisega ja digikunstiga. 

Tema poolt tehtud esemeid kasutavad inimesed shamanistlikes ja tervendamise praktikates

Inglismaal, Euroopas, Põhja - Ameerikas, Austraalias ja Uus - Meremaal ning tema töid on
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tellitud põlisameerika kiriku liikmete poolt peyote tseremooniate tarbeks. Ta on uurinud ja

õppinud  traditsiooniliste  originaalesemete  konstruktsiooni  nii  avalikes-  kui

erakollektsioonides.  Lisaks  on  ta  avaldanud  mitmeid  raamatuid  ja  artikleid.  (Nicolas

Breeze  Wood,  www)

Tõnu Talimaa on Arhailiste Traditsioonide Keskuse üks eestvedajatest.  Tõnu korraldab

trummi ja flöödi meisterdamise töötubasid ja valmistab ise hirve ja metskitse nahkadest

shamaanitrumme. Samuti teeb ta  ka erinevast  puidust flööte -  kadakas,  õunapuu, kirss,

saar, jalakas, mahagon, seeder, pöök.  (Arhailiste Traditsioonide Keskus, www)
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2. VÄEESEME LOOMINE

Väeesemete puhul võib välja tuua kaks peamist varianti: ese kas a) esindab midagi või b)

sellega kaasneb mingi rituaal olles tööriist  konkreetses tegevuses,  millel  on oma teatav

tähendus. Minu taotlusena on loodavatel esemetel mõlemad omadused.

Järgmine  oluline  punkt  on  see,  et  ese  valmib  variant  a)  konkreetsele  inimesele  tema

uskumuste  ja  eesmärkide  kohaselt  ehk  personaalselt,  või  variant  b)  kunstniku

interpretatsioonina teatavaid omadusi esindama.

Kunstnikuna  toimub  minu  interpretatsioon  loomulikult  mõlema  variandi  puhul,  kuid

erinevus seisneb selles, et ühe puhul tulevad valikud selle objekti kasutajaga koos ning

eesmärgi  ja  stiili  määrab tema.  Teise  lähenemise  puhul  lähtun oma isiklikust  huvist  ja

nägemusest määrates ise eesmärgi ja inspiratsiooniallika. 

Väeeseme loomine algab vajadusest rõhutada midagi inimese elus ja tema uskumustes.

Loomisel tuleb lähtuda sellest, mille jaoks ja kellele ese luuakse ning mis on eesmärk ja

milline on üheskoos läbitav teekond.  

2.1 Inspiratsioon

Minu  inspiratsiooniallikaks  on  ürgsus,  põliskultuuride  maailmavaade  ja  mateeria,

müstitsism, käsitöö algupära, erinevad uskumused ja kombed läbi aja ja ruumi ning minu

isiklik  elutunnetus.  Osutan  tähelepanu  autentsusele,  ürgsusele,  eneseks  olemisele  läbi

materiaalse maailma. 

Ma  ei  lähtu  mingist  konkreetsest  usundist,  vaid  olen  avatud  kliendi  poolt  esitatud

teemadele ja inspiratsiooniallikatele, milleks võib olla ka konkreetne usund või stiil. 

Minu  isiklik  lähenemine  on  kalduvusega  primitiivsele  hõimureligioonile,  mida

iseloomustab tihe side loodusega. Jätan endale vabaduse teha kõik valikud lähtuvalt sellest,

kus oma elus parasjagu asun. 
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2.2 Tööprotsess

Saamaks  teada,  millesse  inimesed  usuvad  ja  mida  soovivad  rõhutada,  lõin  ma  esialgu

küsimustiku (vt LISA 5) , millele toetuda ja millest edasi liikuda.

Küsimustiku  kaudu  saan  kaardistada  klienti  -  teada  tema  elukutse,  vanuse,  hobid.

Põhiosana selguvad, millised on tema vajadused, uskumused ja väärtused - vastaja  saab

mitme küsimuse kaudu lahti mõtestada iseenda olemust ja endale olulisi väärtusi. 

Levitasin  küsimustikku  tuttavate  seas,  et  mõista,  kuidas  etteantud  formaat  töötab  ja

millised siis on inimeste uskumused. Enamik, kellele küsimustiku saatsin, vastasid sellele

ning tundsid huvi projekti jätkumise vastu.  Küsitlusi ma lõputöös ei kajasta, kuna need

puudutavad väga isiklike teemasid. Küll aga olid vastused ülimalt kaunid ja ehedad ning

ma väga tänan kõiki, kes vastasid! 

Tööprotsessi alustuseks eseme loomisel suunan inimese iseenda sisse, et ta vaatleks seda,

kes ta on - millised aspektid elus on just temale endale universaalsed ja omased. Järgneb

tähendustele  ehk  sümbolikeelele  pinnase  loomine  nn  puzzletükikeste  tekitamine

märksõnadega, et teada saada, kuidas konkreetne inimene mõtleb ja milliseid seoseid just

tema loob enda esitatud tähenduste ja taotlustega seoses. See protsess annab ka kliendile

endale põhjalikuma ülevaate sellest,  mida ta silmas peab, mis on tema elufilosoofia nn

alussammasteks.  Ning  minule,  kui  kunstnikule  kinnituse,  et  olen  kliendist  õigesti  aru

saanud.  Saan põhjaliku  ülevaate  kogu visuaalse  terviku  ja  kliendile  omase  sümboolika

loomise jaoks. Millest lähtuda inspiratsioonina, milliseid sümboleid ja jooniseid, müüte ja

muistendeid vaadelda ja uurida. 

On oluline teada saada mida klient vajab - kas esemel on otstarve mingis tegevuses või on

see sümboolne. Mis on see, mida väeese peab esindama: millised on kliendi jaoks olulised

väärtused,  mida ta soovib oma elus rõhutada ja mis teemad on temaga läbi elu kaasas

käinud ja teda toetanud. Eesmärk saab olema inimese usu väestamine - ese on toetaja. Iga

väeeseme loomisprotsess on ainuomane, sest vajadus tekib taustsüsteemist lähtuvalt. 

Järgnevalt esitan küsimused, mis puudutavad konkreetset füüsilist objekti - näiteks keepi,
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pikkust,  materjali,  detaile  jms.  Vastavalt  kliendi  soovidele  on  iga  loodav  ese  ja  selle

loomise protsess täiesti isemoodi. Selle tingib kliendi isiksus, maitse värvide ja materjalide

osas,  inspiratsiooniallikad,  tema  isiklik  eesmärk  ning  praktiline  pool,  mis  on  eseme

otstarve. Kohtumise käigus räägib inimene üsna palju endast, ta räägib ennast lahti, mingit

lugu endast, millest tema koosneb. See loob tema esimese suhte valmiva esemega, tekib

mõistmine, et ta on hakanud seda, mida ta oluliseks peab, oma ellu juurde looma!

Lühidalt: 

Esimene  samm  on  kaardistamine,  küsimustik  ja  vastused.  Teine  samm  vastustele

märksõnade lisamine. Kolmas samm lõike, kompositsiooni ja värvi valik ehk kokkulepped

ja kavandid. Neljas samm materjal, tehniline osa ehk prototüübid. Viies samm valminud

ese ja selle lugu tervikuna.
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3. KEEP

Oma lihtsuse ja praktilisuse poolest on keep kehakattena levinud maailma igas osas ning

seda juba väga ammustest aegadest. Keep oma põhimõttelt on üle keha visatud tekk ning

on mantli  eellane.  Tema eesmärk on hoida  sooja ja  keha kaitsta  -  nii  on see teeninud

inimesi nii Skandinaavia talvistes tingimustes kui ka Araabia kõrbeöödes. Keebi erinevad

pikkused ja kujud on teatavatel ajastutel olnud sümboolsed, viidates kandja eluolule või

ametile.

12.-13.  sajandil  oli  ilmselt  ka  eesti  mehe  ülerõivas  avar  keep.  Need  olid  mõnikord

kaunistatud äärispaeltega, pronksspiraalidest mustrimotiividega või ka karusnahaga. Sellist

keepi  kinnitas  enamasti  hoburaudsõlg  või  neid  võidi  siduda  ka  paelaga  või  üksiku

ehtenõelaga. Selliste keepide jäänuseid on leitud liivlaste matustes. (Zarina 1988:  40-41)

Viikingiaegse rõivastuse koosseisu kuulus keep, mis ulatus umbes põlvedeni ning mille

kaelus ja servad olid alati ääristatud pronkspiraalidega. (Käsmu meremuuseum, www)

Roomlaste seas on erinevatel  keebitüüpidel omad nimetused. Näiteks on tuntud Sagum

keep, mida Rooma Impeeriumi alguses kandsid sõjaväelased raudrüü peal. Tegemist oli

ristküliku kujulise punast värvi raskema kangaga, mis ulatus põlvedeni, eest avatud ning

mida kinnitati metallist või nahast konksu või prossiga. Sagum oli sõduritele ka teki eest.

Rõivaesemena esindas ta sõda, erinevalt valgest toogast, mis esindas rahu. (Roman Cloaks,

www)

Väga tuntud  on ka  17-18.sajandil  Suurbritannias  levinud  punane kapuutsiga  keep,  mis

kannab nimetust Scarleti või ka Cardinali keep. Scarlet on punane värv millel on oranzikas

alatoon. Keep esindas sümboolselt puhast, korralikku naist, kes toimetasid austusväärselt

oma igapäevaseid asju ja käis pühapäeval kirikus palvetamas. Selline keep oli mõnda aega

naiste jaoks ülimalt oluline igapäeva rõivaese. (Origin of the cape, www) Seda tüüpi keep,

kuulub ka Kristliku vaimuliku preestri riietuse hulka. Vaimulike rõivastusest on tuntud ka

pruun teravatipulise kapuutsiga maani ulatuv rüü, mis on tuntud kui Capuchin munkade

rüü.  (Earle  1894)  Varajasel  keskajal  kujuneski  Põhja-Euroopas  mungaelule  pühendunu

ametliku riietusena välja kapuutsiga rüü,  see tuli  vajadusest hoida  sooja mitmeid tunde

kütmata kirikus viibides. Rüü värvus sõltub tuunika värvusest, näiteks Benetiktlaste ordu
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kannab musta, Tsistertslaste ordu erinevaid valgeid, kuid on veel levinud ka kombineeritud

variandid. (Cowl, www) 

Tiibeti  Buddistlikud  mungad  ja  nunnad  kannavad  rüüd  mida  nimetatakse  Chougu või

Kasaya  -  nende  nimetus  tuleb  samuti  värvist  tulenevalt,  mis  on  pruun  või  safrani

oranzikaskollane. Ühisnimetus on  civara, mis ei viita mitteühelegi värvile. Värv tuleneb

munga  koolkonnast  ning  võib  varieeruda  punasest  ookrini,  sinisest  mustani.  (Kasaya

clothing, www)

Oluline osa ka šamaistlikust traditsioonist on kostüümidel, mida kandsid Põhja-Euroopa ja

Siberi  šamaanid, Soomest Põhja-Hiinani ja Kamchatkasse. Kostüümi kõige kirkamaks ja

dramaatilisemaks  osaks  ongi  rüü  või  mantel.  Neid  mantleid  on  tehtud  erinevatest

materjalidest, kuid enamasti mõne konkreetse looma nahast, millel siis omakorda ripuvad

kellukesed,  pronksist  peeglikesed,  riideribad,  rõngad,   loomade  ja  teiste  vaimolendite

kujukesed, merekarbid, klaaspärlid ja teised objektid mis on sügavalt sümboolsed šamaani

universumi esindajad. (Wood 2010)

Minu  inspiratsioon luua  väejoonistega keep tulenes  šamaanide mantlitest. Minu taotlus

oli, et inimese riietus kannaks sümboleid, mis toetaksid tema isiklikke tõekspidamisi ehk

oleksid personaliseeritud, isiksustatud. Väejoonistega keebi loomisel lähenen läbi märkide

keele inimese uskumuslikule ja sümboolsele maailmale.

Šamaani mantlit nimetatakse sümboolselt konteineriks väele, mida šamaanil oma töös vaja

läheb. Kandes seda mantlit,  talle mitte ainult  ei  meenu maagiline maailm, vaid ta saab

osaks  sellest  ja  sellesse  siseneda.  Väikesed  loomade  kujukesed  või  osakesed  loomast

esindavad vaim-abilisi.  Oma kostüümi  kandes on ta  justkui  pool-inimene ja pool-loom

olend,  kasutades  esemete  kaudu  nende  abi  oma  töös.  Kostüüm  tervikuna  koosneb

peamiselt  kolmest  osast,  mantlist,  maskist  või  peakattest  ja  saabastest.  Tuvas on

šamaanimantli kohta kasutuses sõna kujak, mis tähendab ühtlasi ka raudrüüd,, sest osa selle

rollist  ongi  šamaani  kaitsta  kurjade  vaimude  eest,  kui  ta  teeb  oma  šamanistliku  tööd.

Mantlile on selle tarbeks üldjuhul riputatud suur hulk kellukesi, mis on tihti riputatud ka

šamaanitrummi külge. Samuti ka puust või metallist loomade ja esivanemate kujukesed,
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kelle  kaitset  ja  abi  taotletakse.  Yakuti  šamaanide mantlid  ulatuvad  eestpoolt  vaevu

põlvedeni,  tagumine  osa  aga  lohiseb  mööda  maad.  Eespool  on  nahast  kinnitused  ja

õmmeldud figuurid loomadest, lindudest, kaladest, erinevad plaadid, pildikesed päikesest,

kuust  ja  tähtedest  ning  pronksist  inimluid  ja  skeletti  inimeteerivad kujud.  Igal  objektil

mantlil on oma nimi, koht ja tähendus. (Wood 2010)

3.1 Väejoonistega keebi loomisprotsess

1. Keebi  tegemiseks valisin kliendi,  kes igapäevaselt tegeleb vaimsete teemadega ning

esineb neil teemadel ka avalikult.  Klient - meesterahvas, 39-aastane, muinasjutuvestja ja

meditatsioonide läbiviija- oli unistanud spetsiaalselt talle valmistatavast keebist.

Öeldes, et tal on tarvis keepi, mis häälestaks ümbritsevad inimesed teatavale mõttele ja

seisundile. Valmistaks nad ette sellele, mis on järgnemas ning seda sujuvalt, omades siiski

teatavat  müstilist  olemust.  Keepi  -  mis  teenib  omanikku  ülesastumistel  avalikkuses,

tekitades rõhutatud rolli, ootust ja andes luba iseenda andekuse avaldumiseks.

Koostöö  algas  sujuvalt  kohtumise  käigus,  kus  selgusid  mõlema  osapoole  soovid  ning

jätkuses küsitlemisega kirjavahetuse teel. Sellele järgnesid kohtumised, kus arutasime läbi

väejooniste temaatikad ning põhinedes küsimustiku vastustele, esitasin jooniste tegemiseks

veel täpsustavaid küsimusi ja nende taha tekkisid omad lood ja põhjendused, miks ta just

neid märke soovib enese peal kanda. 

Rändasime ühe  märgilise  teema juurest  teise  ning  mõistsime,  et  meil  on üsna  sarnane

visioon  tervikust  ning  selle  eesmärgist.  Kliendi  poolt  antud  märksõnad  said  isikliku

kohtumise käigus palju rohkem mõistetavaks. 

Kohtumiste eesmärk oli lisaks praktilise info saamisele, et klient häälestuks iseendale ja

oma olemuse vaatlemisele, millest tulenevalt mina saan luua interpretatsiooni. 

Pärast mitmeid kohtumisi leidsime, et kõiki kliendi soove ja vajadusi täita, tuleb teha kaks

keepi, alustades kõige esimesest ideest mida olime omavahel arutanud pikemalt ning mille

järgi  oli  juba pikemaajaliselt  vajadus olnud.  Teine keep,  mille vajadus ilmnes protsessi

käigus, omab esinduslikku eesmärki rituaalide - näiteks pulmatseremooniate läbi viimiseks

ning vajab edaspidist eeltööd enne praktilist teostamist.
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2. Leppisime kokku, et  väejoonised tulevad üle keebi ulatuvad ja joone-graafilised. Oli

üsna  selge  mis  teemad  on  talle  kõige  olulisemad  ja  mida  arvestada  keebi  jooniste

tegemisel.  Kohtumisteks tehtud kavandid tõestasid,  et  tuleb kindlalt keskenduda kliendi

soovidele nii stilistika kui ka inspiratsiooniallika osas. 

Esimesed väejoonised küll  meeldisid kliendile,  kuid stiililises  võtmes oli  tal  siiski oma

konkreetne  nägemus.  Lisaks  palus  ta  mul  edasi  kavandada.  Otsis  välja  konkreetsemad

stiilinäiteid ja selgitas mida tema nägemuse järgi joonises muutma peaksin. Kuigi protsess

tundus esmalt üsna tülikas ja ma polnud kindel, kas see õnnestub, siis tulemus üllatas mind

väga. Selle protsessi jooksul mõistsin, kui oluline on lähtuda just kliendi stiilinäidetest,

tema on see, kelle inspiratsiooni järgi luua tulem. Kliendi soovidest lähtudes on visuaalseks

inspiratsiooni allikaks Keltide sümboolika ja stiil.

Keltide stiiliks nimetataksegi stiili, mida omistatakse Anglosaksidele. See on justkui segu

Skandinaavia ja Bütsantsi elementidest. Varajasele Keltide perioodile omasteks põhilisteks

tunnusjoonteks  on  lehestiku  või  taimmootiivide  imitatsioonid  ning  geomeetrilised

kujukesed, diagonaalid, spiraalid, lindid jne. Üks juhtiv element kasutatavas ornamentikas

on erinevate osakeste omavaheline lõimumine, mida kohtabki ka Skandinaavia rahvaste

kunstis,  sarnased on stiilid  nagu -  Jellingi,  Mammes,  Urnes.  Keltide  stiil  on kurviline,

kujumuutev, kahemõtteline ja sümboolne.

Keltide  ornamentikas  kasutatati  palju  loomi,  linde  ning  nende  omavahelisi

kombinatsioone, kellede seast tekib analooge mütoloogiliste tegelastega - sfinks, tiibadega

greif, draakon jms. Eksootilised loomad erinevatel esemetel võisid sümboolselt esindada

oma omaniku kaitsjaid. (Ford 1987/1988; Green 1996)

Valminud  keep  lähtus  märksõnadest  -  loodusornamentika,  Keltide  kultuur,  Paan,

Cernunnos, Elupuu, Hirv, Liblikas, Draakon. Keebi seljal on kujutatud Hirve- ja Põdrasarvi

üheaegselt.  Sarvedest  ja  allpool  looklevatest  joontest  moodustub  liblika  kujutis,  mis

omakorda ühendudes allapoole liikuva puutüvega kujutab Elupuud. Nii liblika tiibadel kui

elupuu tüvil looklev joon loob pidevaid üksteist läbivaid kaheksaid, mis viitab lõpmatusele

ja kõige ühendatusele. Motiiv on läbiv terves sümboolikas, olles stilistiliselt inspireeritud

Keltidele  omasest  stiilist.  Sarved  ja  puu  ülemine  osa  esindavad  ühendust  kõrgemate
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jõududega, taevase ühendusega, olles samaaegselt ühendatud maaga allpool. Sarved ja puu

oksad on justkui antennid mis võtavad vastu ülevalt poolt tulevat infot ning maandavad

seda. 

Keebi kaelusel ja eespool lookleb Draakon, kes liigub maa ja juurte poolt ülesse, esindades

jumalikku ärkamist ja suundub ülevalt poolt allapoole viies saadud info taas maa peale,

inimkehasse. Draakoni pea asub rinna kohal, südame lähedal. Tema silm on avatud kandja

südamel,esindades absoluutse mõistmise asukohta ja valgust - mis kiirgab nii silmadest kui

südamest.  Keebil kujutatud draakonmadu on ümbritsenud oma kandja keha - eriti  tema

pea,  liikudes  ümber  tema  kaela  ning  kaitstes  ja  väestades  oma  kandjat.  On  tuntud

sümboolika,  kus  ümber  oma  munade  keerdunud  madu  viitab  analoogiale  ümber  maa

keerdunud hiigelmaoga, kes seda kaitseb. (vt LISA 6 ja 7)

3.2 Tööetapid

Õmblemise protsessi  alustasin  mitme  mulaaži  tegemisega  taaskasutades  erinevaid

kangaid. Mulaažide abiga proovisin kliendi peal suurused, pikkused, kapuutsi jms paika

saada kuni sobiv lõige leitud. 

Kuna soovitud värvitoonis villast materjali polnud võimalik poest saada, jätkus protsess

villase  kanga  potis  värvimisega.  Esmalt  tegin  väiksed  värviproovid  ja  palusin  tellijal

kinnitada, milline värv on sobiv.

Värvisin kangast kahel korral,et jõuda soovitud tulemuseni, esimesel korral jäi roheline

toon liiga külmaks. Värvisin selle kollasega üle. Kuna kangas on väga suur jäi tulemus

kohati laiguline.

1. Keebi kavandamine, inspiratsioon, materjali loomine

2. Mulaažide õmblemine: kliendi mõõtudega arvestamine, lõike katsetamised

3. Väejooniste kavandamine

4. Materjalihange ja koguse arvestamine 

5. Kanga lõikamine 4 paneeliks ja kapuutsi osaga arvestamine

6. Iga kanga paneeli eraldi potis värvimine, esmalt roheliseks (kliendi jaoks jäi toon
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liiga külmaks)

7. Paneelide ülevärvimine kollasega (värvi soojemaks muutmine)

8. Lõike järgi paneelide välja lõikamine, jääkidest kapuuts

9. Paneelide kokku õmblemine

10. Pikkuse  jms  proov  kliendile,  väejoonise  lõplik  kinnitamine,  tikandi  lõngade

valimine

11. Väejoonise paigutamine suurele kangale, alusjoonise tegemine

12. Tikkimine

13. Voodri ja kapuutsi külge õmblemine

14. Kinnituste ja detailide lisamine, viimistlemine

15. Kliendi  poolt  soovitud  muudatuste  tegemine:  voodri  eemaldamine,  kapuutsi

suuruse vähendamine, kinnituste lisamine jm.

3.3 Tulemus

Materjal: 100 % täisvillane kangas, põdrasarvest kinnitused, villane ja akrüüllõng.

Hooldus: käsipesu, 30 kraadi, kuivatada tasapinnal.

(vt LISA 8-10)

Järeldus tehnilisest küljest on kindlasti see - omades väga vähest õmblemise kogemust oli

keebi  tegemine  väljakutseks  ning  edaspidi  kasutan  kindlasti  õmbleja/rätsepa  abi,  kui

soovin sarnaste projektidega jätkata. Seda selleks, et tehniliselt oleks tulemus kvaliteetne

ning minu põhifookus saaks minna idee kujundusele. 

Selle töö käigus õppisin igat käsitöölist detaili tegema läbi katseeksitusmeetodi ning väga

palju  on  olnud  ümbertegemisi  ja  parandustöid.  Minu  soov  oli  lõputöö  raames  töötada

koostöös kliendiga, et kogeda ja näha, kas ja kuidas ka edaspidi töötama hakata. Võtsin ette

midagi, mida ma senini teinud ei olnud ning sain sellest tulenevalt ka kogemuse.

Keep on nagu tema kandjagi  pidevas arengus ning  muutuses,  kui  üks  osa on saanud

valmis ilmneb uusi detaile, mida muuta, mida täiendada, lisada. 

Protsess  jätkub  keebile  käeaukude  tegemisega,  samuti  lisame  kinnitused  mis  hoiaksid
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keepi rohkem koos ka talvisel ajal. 

Mis võis keebi tegemise protsessi alguses kliendi jaoks olla põhiline, on tänaseks muutnud

ja  tähelepanu  all  on  hoopis  teised  asjad.  Väejoonise  protsess  jätkub  altääre  tikandiga,

millest  mitmeid  kuid  polnud üldse  juttu,  kuid  täna  näeb  klient  just  seal  edasiarenduse

mõtteid. 
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4. ÕPIPOISS VÄEESEMETE LOOMISEL

Leidsin projekti alguses kohe, et olen väeesemete näol valinud teema, mida ma lähedalt ei

tunne ning enne kui lõputööna saan seda valdkonda käsitleda tahan praktiliselt protsessi

kogeda ja teha pikemat eeltööd. 

Tekkis vajadus teada saada, kuidas väeesemed valmivad, kas on kunstnike või käsitöölisi,

kes  on  spetsialiseerunud  sarnasele  valdkonnale  ning  kuidas  nad  töötavad  ja  mida

valmistavad? Millised on praktilised protsessid ja materjalid? Kas viiakse läbi mingeid

rituaale eseme valmistamisel? Mida valmistatakse tänapäeval ja kus?

Protsessi alguses oli mul väga palju küsimusi, millest osadele olen saanud vastused, kuid

uurimus käib jätkuvalt.

Hakkasin  otsima  võimalusi  suhelda  sarnaselt  tegutsevate  kunstnikega.  Otsisin  tegijaid

esmalt Eestist, kuid sain aru, et sellises valdkonnas pole palju loojaid. Või siis vähemasti

pole see ühegi kunstniku põhifookuseks luua väeesemeid, välja arvatud mõned üksikud.

Tehakse küll ehteid, kasutatakse kristalle ja valmis ripatseid, kujukesi, et luua omale tervik.

Kuid kedagi kes töötaks nii materjalide kui ka sümbolitega, olles ise terviku autoriks, on

väheseid. 

Uurisin  rahvusvaheliselt  võimalust  minna  praktikale,  eeldades,  et  mujal  on  tegijaid

rohkem.  Otsingul  takerdusin  aga  kohe  inglisekeelsesse  sõnastusse.  Millised  on  need

märksõnad mida  taga  ajan?  Toteism,  maagilised  esemed,  rituaali  objektid  jne.  Korraks

tundus  mulle  isegi,  et  ehk  tahan  midagi  mida  tänapäeval  keegi  ei  käsitle.  Kuna minu

huviorbiidiks oli  sel  hetkel  šamanism, siis  leidus  erinevaid trummimeistreid,  kes lisaks

trummide tegemisele tegelesid ka teiste rituaalsete objektide valmistamisega. 

Olin  kirjavahetuses  mitme  Euroopas  tegutseva  kunstnikuga,  kuid  keegi  neist  ei  olnud

valmis võtma enese juurde õpipoissi. Kuni sain jaatava vastuse Prantsusmaal tegutsevalt

naisterahvalt, Hollandi päritolu Nicole Antoinette Fókker, kes on trumme teinud 16 aastat. 

Tema trumme kutsutakse Nicci trummideks ning neid on võimalik näha ja osta erinevatel

Euroopas, peamiselt Inglismaal ja Hollandis, toimuvatel festivalidel. Nicci on tegutsenud

nii Hollandis, Inglismaal, Tais ja nüüd uue kohana Prantsusmaal.
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Ülemaailmselt  toimib  ka  tellimine  interneti  vahendusel.  Paljud  tellijad  on  trummi

valmistamise protsessis osaliselt osalenud, andes tellimuse sisse ning trummi valmistamise

viimasteks sammudeks Nicci juurde kohale sõitnud. Tellimisel võib trummi valmimisega

minna üks kuni mitu kuud, olenevalt järjekorrast või muudest tingimustest.

4.1 Trummidest 

Trumm on üks vanimaid kõikjal maailmas levinud muusika instrument ja pole läbi aegade

oma disainis väga palju muutunud. Üks vanemaid leide pärineb Mesopotaamiast 3000 eKr,

neoliitikumi aegsest Hiinast leitud alligaatori nahast tehtud trummid ulatuvad tagasi aega

5500-2350 eKr. ning  erinevate  jooniste  näol  võib  oletada,  et  trummide  kasutus  ulatub

tagasi juba 6000 eKr. 

Trummi valmistamisel  mängib helikujunemisel  olulist  osa  nii  trummi raam – materjal,

selle  suurus,  sügavus;  kui  nahk  -  selle  pinguldatus,  naha  paksus  jne.  Põliskultuurid

kasutasid trumme oma rituaalides, relioossetes tseremooniates ning erinevates tegevustes

oma  elus. Trumme  ei  kasutatud  ainult  muusikaliste  omaduste  pärast,  vaid  ka

kommunikatsiooni vahendina pikadel vahemaadel. Näiteks imiteerivad Aafrika “rääkivad”

trummid intonatsiooni (rääkimise tonaalsust) ning Sri Lankal kasutati teatavaid helisid või

rütme  sõnumite  saatmiseks  erinevate  hõimude  vahel.  Mitmed  kultuurid  praktiseerivad

trummimist  spirituaalsetes  või  religioossetes  toimingutes  ja  jäljendavad  trummirütmiga

räägitavat  kõnekeelt  või  palvet.  Kuid  trumme  on  kasutatud  ka  sõjas  sõdurite

motiveerimiseks. (Drum, www)

Budismis sümboliseerib trumm õpetust ning õpetuse trummiheli äratab inimesed vaimsest

unest. Paljudes šamaanlikes kultuurides on trummi või mõne muu löökpilli rütmiline põrin

abivahendiks transiseisundisse jõudmisel. 

Usutakse,  et  šamaani  vägi  tuleb  vaimudelt  ning võib aset  võtta  esemetes,  lauludes  või

tegevustes,  näiteks  trummilöömises.  Selle  väe  olemus on paiguti  erinev.  Trumm annab

rütmilist  jõudu,  mis  assotsieerub  elujõuga.  Kõige  tavalisem levinud  šamaanitrumm on

ümmargune ühe poolega käsitrumm.  Trummi rõngas on tehtud puust, kas õõnestatud
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puupakust  või  puutükist.  Selle  peale  on  tõmmatud  loomanahk.  Trummi  tagaküljel  on

tavaliselt  käeshoidmise  rihmad,  mis  on  paigutatud  radiaalselt  nagu  rattakodarad.

Keskel, kus rihmad lõikuvad, on väikesest nahatükist või riidest käepide, et trummi saaks

käes hoida. Mõnikord kasutatakse käepidemeks ka puupulkasid või sarve. Trummi küljed

on sageli kaunistatud sümbolitega, mõnikord sulgede ja ripatsitega. Nahale on joonistatud

embleeme või loomade kujutisi. Trumminuiaks sobib pulk, mille otsa ümber on mähitud

mingit  pehmet  materjali.  Ja  ka  nuia  käepide  on  tavaliselt  kaunistatud  sulgede  või

naharibadega. (Maya 2010: 110)

Põlisameerika ja  Siberi trummide erinevus seisnebki peamiselt naha raamile tõmbamise

erinevuses. Põlisameeriklaste trumminahkade äärtesse tehakse augud, millest tõmmatakse

läbi nahanöörid, millega raami teisel poolel risti-rästi,  justkui kodaratena, pinguldatakse

nahk  raamile.  Seeläbi  tekib  taha  ristumiskoht,  mida  on  mugav  kasutada  käepidemena

trummimisel.  Siberi trummid  aga  õmmeldakse  nööri  või  kõõlusniidiga  trummi  raami

külge.  Kõigepealt  tehakse  raami  külge  vastav  arv  auke,  siis  tõmmatakse  nahk  raamile

pingule ning volditakse ja topitakse trummi sisse. Sellele järgnevalt tõmmatakse nööriga

väljaspoolt läbi naha, läbi raami ja läbi naha mis on topitud trummi sissepoole. Ning siis

liigutakse läbi järgmise augu jälle pealepoole ja korratakse teekonda kogu trummi ulatuses.

Selliselt  kinnitades  toimub  pinguldamine  iga  kord  enne  piste  tegemist.  Siberi  trummi

tegemisviis on mitmeid kordi aeglasem kui kui põlisameeriklaste stiilis nn nahast kodarate

tõmbamise meetod. Siberi stiilis trummi puhul on käepide, kas staatiline või eemaldatav

ning loomulikult mingile olendile viitava sümboolikaga, kes on abivaimuks. 

Trummide väestamise kohta on kahte liiki peamist uskumust. Üks on see, et valmistatud

trumm läbib teatava väestava rituaali, kuid teise kohaselt pole see vajalik, kuna trumm on

tehtud  elavatest  materjalidest  ning  ei  vaja  seeõttu  väestamist,  kuna  on  juba  elus.

Väestamise rituaali võivad läbi viia näiteks kogenumad šamaanid ning need võivad kesta

päevi.  Mille  jooksul  tehakse  rännakuid  abiloomade  juurde,  tehakse  ohverdusi  ning  nn

“toidetakse trummi” - Siberi kommete kohaselt viina või piimaga. Siberi  šamaanitrumm

pole lihtsalt  muusikaline instrument  vaid on tööriistade komplekt,  töötamaks vaenulike

vaimudega või abivahend - näiteks vibu ja noolt või laev ja aer;  tööriistaks lahingul või

sõiduvahend  erinevate  maailmate  vahel.  Trumm  on  ka  abivaimude  koduks  ning  iga

trummil asuv detail, joonistus või ese viitab neile abivaimudele. (Wood 2008)
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Saamide trummid on - üldiselt ovaalse muna kujuga mille üks tipp on kitsam, see olla

trummi alumine pool; läbimõõduga umbes 40 cm. Nahana kasutati peamiselt põhjapõdra

nahka,  millele  maaliti  punase  värviga  üksikasjalikud  joonistused,  millel  oli  kujutatud

inimesi, loomi ja kosmost. Saamidel on tuntud kaht tüüpi trummid, mida eristatakse raami

järgi. Üks on puidust painutatud raamiga, ühekülgselt nahaga kaetud ning teisel pool on

puidust  ristatud pulgad,  millest  trummi hoida ja mis  teevad trummi tugevamaks.  Teine

(šamaanide poolt kasutatav)trumm on kauss-trumm, mille puhul on nahk tõmmatud üle

puidust  kausi  suu  – mis  on välja  lõigatud ühest  puust,  tihtipeale  kasepuust,  ning seda

hoitakse väikestest  augukestest,  mis on kausi külgedel või põhjas ja kuhu saab sõrmed

torgata.  Saamide  trumme  mängitakse  T kujulise  kondi või  sarvega,  erinevalt  teistest

Siberi  šamaanide  trummipulkadest,  mis  on  tavaliselt  ikkagi  karusnahaga kaetud

pehmendusega pulgad.

Saamide trummidele joonistatud kujutistel oli alati keskne disain - näiteks keskel rist, mis

esindas  päikest  ja  nelja  kätt,  mis  omakorda  esindavad  nelja  ilmakaart.  Munakujulise

trummi  äärde  joonistati  joon,  ning  selle  joone  ja  risti  kujutise  vahel  näidati  erinevaid

tegelasi - mis esindavad vaimolendeid ja kohti maailmas. Inimesi ja loomi kujustati väga

lihtsate risti joonistuste või kriipsujukudena hõljumas, samuti joone ja keskse risti vahel.

Samuti võib olla kasutatud kujundit V, mis viitab püstkodadest kodudele. 

Mõne trummi peal, eriti väikeste kausstrummide peal on jooned mis lähevad vertikaalses

kui ka horisontaalses suunas, jaotades trummi osadeks. Need osad esindavad püha alasid -

Alumine,  Keskmine  ja  Ülemine  maailm  šamaani  kosmosest.  Nende  joonte  juures  on

tihtipeale kujutatud ka vaimolendeid ja jumalusi, kelle juures on tihtipeale põhjapõdrad.

Joonistuste disain on väga sarnane koopamaalingutega. (Wood 2006)

Trumminahal-eriti  šamaanitrummide puhul,  mis Lapimaal ja Siberis  on ovaalsed-tekkiv

harmooniamudel on äärmiselt keerukas. Lapimaa vanade Saami trummide katsetamine on

näidanud,  et  igat  trummi  löödi  piiratud  arvu  punktide  pihta,  arvatavasti  sõltuvalt

konkreetse instrumendi kõlaomadustest. 

(Vitebsky 2002) 

Tiibetis on levinud, Chod nimelise, riituse juurde kuuluv instrument Chod-trumm.  Chod

tähendab lõikamist,  lõikumist  -  selle  praktika väljendub rituaalses  meditatsioonis,  mille
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eesmärk on oma füüsilise keha kiindumusest lahti ütlemine. Riituse läbiviija mediteerib

kujustades, et tükeldab oma keha ja keedab selle, muundades selle omakorda imenektariks.

See  nektar  on  pühendatud  kõikidele  olenditele,  eriti  aga  veel  neile,  kellele  ollakse

karmiliselt  võlglane.  Need  olendid  kutsutakse  siis  kohale  seda  nektarit  sööma,  õgima.

Riituse teeb eriti intensiivseks kestvusaeg, mis võib olla mitmeid kuid pikk ning asukoht -

milleks on metsik, üksildane ja ohtlik paik. Praktika on tuntud veel selle poolest, et toob

esile realistlikke hallutsinatsioone, visioone, mis on tohutult hirmuäratavad ja ohustavad.

Kuid need visioonid hajuvad, kui mediteerija suudab mediteerida täielikku tühjusesse, kuni

pole enam seda isikut ennast, kes oleks justkui ohustatud.

Chod-trumm on kahepoolne  ning  seda  tuleb  mängida  parema käega pidevalt  pöörates,

hoides  omakorda  vasakus  käes  kellukest.  Trummi  heli  jäljendab  südamerütmi,  aidates

läbiviijal,  riituse  kesksel  tegelasel,  minna  seisundisse  kus  ta  ei  eristaks  enam mis  on

väljaspool  ning  mis  seespool.  Trummile  lisandub  kelluke  ja  flöödi  taoline  instrument

kangling - nende heli on märguandeks olenditele, kes on kutsutud söömale. 

Tiibetis  on  veel  teinegi  meie  kultuuri  jaoks  üsna  kummaline  trumm,  mida  kasutatakse

erinevates tseremooniates. See  on väike liivakellakujuline trumm ning kannab  sanskriti

keeles nime damaru(thod mga). Enamasti on damaru trumm tehtud puust, kuid erilisemad

on tehtud kahe pealuu ülemisest osast. Ideaalis tehakse pealuust damaru 16 aastase neiu ja

noormehe  pealuust.  Mõlemast  soost  pealuud  sümboliseerivad  mees  ja  nais  aspekti

tantristlikus käsitluses. Mõnikord on trummi tegemisel kasutatud inimnahka kuid peamiselt

siiski  kitsenahka.  Damarut  mängitakse  paremas  käes,  mis  esindab  meespoolt-vormi  ja

kaastunnet.  Veel riputatakse trummi külge siidist  saba,  mis on viie värviline,  esindades

viite elementi, mis on samaaegselt esindamas ka neli ilmakaart ja keskkohta. (Wood 1994) 

4.2 Trummi kui väeeseme loomine

Sõitsin Prantsusmaale,  šamaanitrummide tegija  juurde  õpipoisiks,  teadmata,  mis  mind

otseselt ees ootab. Selles õpiprotsessis valmiski teine väeese, mida lõputöö raames käsitlen.

Trumm valmis minule endale.  Soovisin sellist kogemust, et oleksin ise teostajana teadlik

sellest, kuidas protsess inimesele mõjub - mida klient kogeb ning kas see toimib nii nagu
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loodan  ja  tahan.  Millele  klient  mõtleb,  kuidas  teha  valikuid  ning  mis  on  see,  mis

lõpptulemuseks on oluline. 

Enne  endale  trummi  tegemist  töötasin  mitmeid  kordi  nahaga,  alustades  esimeste

praktikatöödena  kõristite  tegemisest  ja  erinevate  trummiosade  ettevalmistamisega.

Tutvusin loomsete materjalidega töötamisega, erinevate loomanahkade käsitlemisega ning

katsetasin loomsete ja taimsete materjalide kombineerimist. Töötlesin korduvalt puitu ja

valmistasin ette teisi trumme.

Praktika ajal elasin metsatukas telgis, ning käisin igapäevaselt oma juhendaja majas ning

töökojas töötamas.  Töökojas olid  olemas kõik vajalikud tööriistad ja tööpinnad trummi

valmistamiseks. Külmutuskapid sisaldasid erinevate  loomade nahkasid, valmis saamaks

trummideks.  Ja  töökojas  oli  mitmeid  erinevaid  objekte,  materjale,  millest  luua  ürgse

olemusega  väeesemeid – erinevad suled või loomasabad, kotkatiivad, sarved, kristallid,

käpad  jms.  Lisaks  siseruumi  võimalustele  sobib  sellist  tööd  teha  just  looduslikus

keskkonnas, metsas -  seda juba puht praktilisest küljest, loomsete jääkide ning veekulu

tõttu. Kuna asusime maakohas, siis enamus päevad töötasime kas kahekesi või toimetasin

üksinda. Ta andis mulle kätte tehnilised suunad, jättes alati ruumi teha järeldusi ja leida

omad lahendused. Minu eesmärk praktikale minnes oli  kogeda pühendunud tegutsemist

looduses ning seda ma ka sain ning olen selle eest väga tänulik!

Teadsin, et tahan suurt trummi, mis oleks ühelt poolt avatud ning saaksin sinna sisse teha

joonistusi. Mulle kõige olulisem oli tegelikult trummi heli, et see oleks sügav ja tummine.

Mul polnud eelnevat otsest ettekujutust oma trummist. Alles praktikal süvenesin sellesse

teemasse esmakordselt. 

Katsetasin erinevaid valmis trumme, lugesin ning vaatasin pilte, kogudes inspiratsiooni.

Kui tööprotsess jõudis valikute tegemiseni, siis olid minu valikud väga puhtad ja selged.

Olin algselt inspireeritud Siberi shamaanide trummistiilist, kuid tegemisprotsessis ilmnes et

minu trumm tuleb Ameerika Indiaanlaste stiilis. Minu soov oli, et trummi külge käib veel

metallne kõlin, mida saan soovi korral eemaldada trummist ja panna näiteks jala külge.
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Praktikajuhendaja ütles, et  trumm ise on minu juhendajaks ja õpetajaks, valikutes, mida

pean  tegema  tema  valmistamisel.  Algselt  ma  ei  mõistnud  kuidas  see  toimima  peaks

hakkama.  Mul polnud eelnevalt  sellist  kogemust  ja  ma polnud kindel,  kas  saan sellise

juhenduse nagu peaks olema justkui ette nähtud.

See oligi see protsess väeesemete loomisest, mida olin tulnud tema juurde õppima ja mida

lootsin  leida.  Nüüd  oli  minu  ülesandeks  märgata  looduse  märke,  tunnetada,  mis  mind

kõnetab, vaadelda oma unenägusid ja saada juhiseid. 

Minu trummi nahaks sai  hirvenahk,  puidust raamiks tammepuu, kinnihoidmise kohale

ristikivi kristall(kiastoliit). 

Lühike ülevaade sellest miks sellised valikud:  

esimese  saabumise  õhtul  oli  mul  kokkupuude hirvega ning kohtusin edaspidi  iga päev

kuni viie hirvega; suur ja võimas puu mille all  magasin ning mida imetlesin ka teistes

piirkondades, osutus korduvalt tammepuuks; unenägudes näidati mulle erinevaid liikumisi,

mida  trummi  sisse  ristimiseks  ehk pühitsemiseks  tegema pean  ning sealjuures  ristikivi

kristalli kasutamist (Kiastoliit-Andalusiit);

Erinevad  materjalid  ja  kujundid,  mida  kasutasin,  on  need,  mis  loovad  selle  väeeseme

sümboolika. 

4.3 Tööprotsess

Läbisin  protsessi  puiduga,  selle  õigesse suurusesse lõikamine,  lihvimine,  aurutamine  ja

painutamine, liimimine ja viimistlemine. Protsess nahaga, selle mitmekordne loputamine ja

leotamine; karvade, lihajääkide ja rasva eemaldamine; venitamine ja trummiraami peale

tõmbamine;  nahast  nööridega  kinnitamine  ja  pinguldamise  ehk  helitooni  muutmise

võimaluse  lisamine  detailidega.  Trummi  raami  suurusest  tuleneb  nahast(või  nöörist)

kodarate  arv,  millega  trummi  nahk  pinguldada  ja  kuhu  teha  trummi  käes  hoidmiseks

keskne koht. 

Lisandite  valmistamine:  esimesena loomulikult  trummimise pulk.  Trummi valmistamise
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praktilisest poolest läbisin kogu protsessi, välja arvatud puu langetamine ja looma tapmine.

Nahk:

1. Naha leotamine

2. Naha puhastamine mõlemalt poolt - karvadest, liigsest lihast ja rasvast 

3. Puhastatud nahk raamile venitada ja kuivamine

4. Nahk peale kuivamist trummiraami järgi lõigata suuremaks ringiks, et nahk ulatuks

üle puust äärte

5. See ringjas nahk taas niisutada, et raamile hakata pingule tõmbama

6. Ülejäänud nahast  lõigata  väikse  sõrme laiune pikk pael,  mida  kasutada nöörina

pinguldamisel

7. Augustada ringikujuline nahk

8. Pöidlajämedune painutatud  oks raami ja naha vahele, mille ümber nahast paelaga

punumine; topelt ring: ühtpidi ja siis samas suunas tagasi, et tekiksid ristid

9. nn  nahast  kodarate  tekitamine  käepideme  kinnitamiseks  ja  naha  trummiraamile

pinguldamiseks

10. kodarate korduv pinguldamine

11. stabiilsesse keskmise temperatuuriga ruumi kuivama jätmine

Tegime  häälestatava  trummi  ehk  on  võimalik  kodarate  abil  trumminahka  vajadusel

pinguldada või siis jälle lõdvemaks lasta. Sellest tulenevalt oligi tarvis panna naha ja raami

vahele veel üks kõrgendusoks, mille abil trumminahka ühtselt liigutada.

Puust raam:

1. Puidu õigesse suurusesse lõikamine, eellihvimine

2. Puidu leotamine painutamiseks (3-5 päeva)

3. Aurutis puidu ettevalmistamine painutamiseks

4. Painutamine soovitud vormi, abivahenditega kinnitamine ja kuivama jätmine(paar

päeva)

5. Puust raami kokku liimimine
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6. Terviku ühtlaseks ja äärte kaarjaks lihvimine

7. Käsilihvimine ja viimistlemine, õlitamine

8. Vaheoksa painutamine, lihvimine

9. Trummipulga  lõikamine,  lihvimine,  padja  õmblemine-kahepoolne(karvane  padja

pool  tummisema  heli  tekitamiseks  ja  nahast  pool  teravama,  konkreetsema  heli

jaoks), lambavillaga täitmine, kinnitamine

(vt LISA 11-13)
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5. SULELEHVIK

Pärast kahe väeeseme valmimist olid teadmised sellest, mida teen, juba palju kindlamad.

Olin läbinud kaks erinevat tööprotsessi ning tehniliselt käsitlenud erinevaid materjale ning

minu poole pöördus järgmine klient. 

Meesterahvas,  kes  tegeleb  igapäevaselt  massaaži ja  tervendamisega,  soovis  omale

sulelehvikut millega viia läbi puhastamise rituaale, sarnaselt põlisameeriklaste suitsutamise

kommetele. 

Selge oli tema inspiratsiooni allikas ning intervjuu vormis rääkisime lahti, mis on eesmärk

ja milline taustsüsteem ja uskumused. 

5.1 Sulelehviku kasutamise traditsioon

Erinevate põlisrahvaste traditsioonide kohaselt kasutatakse sulglehvikut enda ja teiste aura

või keskkonna energeetiliseks puhastamiseks. 

Sulglehvikuga suunatakse puhastussuitsu ning seda kasutatakse nii ruumide, tööriistade kui

inimeste  puhastamiseks.  Suitsu kasutamine  on tuntud pea  kõikides  pühades  rituaalides,

seda peamiselt lõhnavate viirukite näol. Ning oma tegumoelt on see justkui põletamise teel

ohvrianni tegemine.  

Tervendamine indiaanlaste traditsioonide järgi hõlmab vaimsust, taimeravi ja rituaale, mida

kasutatakse  nii  füüsiliste  kui  emotsionaalsete  vaevuste  korral.  Traditsiooniliselt  kasutati

ravimtaimi  abivahenditena  vaimsetes  pühitsemistes,  loomaks  sideme  vaimude  ja

teispoolsusega.  Näiteks  salvei,  karumari,  punane  seeder,  tubakas  jne.  Põlisameeriklaste

vaatepunk ravimisele on tervendada inimest tervikuna, uskudes, et haigused saavad alguse

vaimsest probleemist.

Sulelehvikuid  kasutati  palvete  laulmisel  ja  pühadel  tantsudel.  Navajo  indiaanlaste

vanemate  järgi  esindab  sulestiku  ääristus  sümboolselt  juuri  -  päritolu.  Sulgedele  on

omistatud erinevaid tähendusi  olenevalt  arvust  ja asukohast.  Näiteks  viis  sulge esindab

inimeseks  olemise  viite  aspekti  –  sotsiaalset,  füüsilist,  mentaalset,  emotsionaalset  ja

30



vaimset. Vasak pool lehvikust esindab ema ja parem isa.

Indiaanlased kasutavad sulglehviku tegemisel peamiselt kotka või mõne muu teise püha

linnu sulgi,  olenevalt  taotletavast  sümboolikast.  Suled kinnitatakse puust käepidemesse,

mis  on lihvitud ja kaetud naha,  mustrite  või  helmestega,  milledel  on tavaliselt  lehviku

omaniku  jaoks  teatav  tähendus.  (Maya  2010;  Whitworth  2003;  Palvetantsu  lehviku

tähendustest, www)

5.2 Tööprotsess

Klient andis mulle stiililiselt vabad käed, et teeksin omad valikud materjalide ja muu osas.

Me ei leppinud kokku konkreetset tähendustemaastikku ega sümboleid mida kasutada. Ta

edastas oma soovi, usaldades, et ma saan temast aru ning jäi ootama, mis intuitiivselt talle

valmib.

Pärast oma suvist praktikat trummitegija juures olin hakanud julgemalt koguma erinevaid

loomseid  materjale,  mida  loodusest  leidsin  ning  olin  hiljuti  saanud  suurema  koguse

toonekure sulgi, need läksidki lehviku tegemisel käiku.

Järgmiseks oli tarvis välja mõelda millise süsteemiga need kinnitada ning milline ja mis

materjalist tuleb käepide. Uurisin pilte erinevatest sulelehvikutest ning valisin kuju poolest

kõige käepärasema ja meesterahvale sobivama.

Viimase  kolme  aasta  jooksul  olen  oma  õpipoisi  praktikate  käigus  õppinud  Koordi

kondikambris  ka  luutööd  ning  kogunud  erinevaid  luid  nii  metsast,  mere  äärest  kui

jahimeeste käest. Nõnda tekkis mõte lehviku käepidemeks kasutada midagi justkui tavatut

- luud.

Eriti hästi  sobis oma käeshoitavuse ja suuruse poolest  luutükk, mis pärineb Pärnumaalt

mere äärest, seetõttu pole täpselt teada loom, kellest see luu pärineb. Mere äärest korjatud

luud on juba looduse poolt töödeldud, puhastunud nii mere soolavee kui liivalihviga.

(vt LISA 14-15)

Materjalid: kuresuled, merelihvitud luu, nahk, kristall
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1. Puhastasin suled, keetes nad läbi ning eemaldades loomsed rasvad ja jäägid.

2. Lihvisin luutüki turvaliseks kasutamiseks - eemaldasin lahtised kiud ja täitsin praod

mesilasvahaga, mis annab luule kaitsekihiga kerge läike.

3.  Kammisin  kuivatatud  suled  ja  paigutasin  luule,  paigutuse  ja  valiku  tegemine-  tuule

tegemise testimine

4.   Liimisin suled luu külge

5. Täitematerjaliga ja nahaga liimitud osa katmine ning käepideme kõrguse ühtlustamine

mugavaks käes hoidmiseks

6. Nahast paelaga terviku moodustamine, kristalli lisamine

Linnud on sümbolina nii inimvaimu kui kosmilise vaimu, kehastused. Nende sümboolika

vihjab  kergusele  ja  kiirusele,  lennu  lauglemise  vabadusele  ning  maa  ja  taeva

vahendamisele.  Muistses  Egiptuses  kujutati  hinge  ehk  indiviidi  isiksust(ba)  inimpäise

haukana, kes kehast selle surres lahkub. 

Mitmetes kultuurides on üks põhiline idee, et linnud suhtlevad jumalustega ja toovad neilt

sõnumeid.  Linnud  esindavad  tarkust  ning  mõtte  kiirust  ja  neil  on  olnud  oluline  roll

mitmetes loomismüütides. (Tresidder 2002)

Toonekurg on soome-ugri sümboolikas hingelind. Ta on mitmetes kultuurides tuntud kui

lastetooja,  hingetooja  või  jumalate  saadik,  taeva  ja  maa vahel  lendav lind,  kes  saadab

hinged paradiisi. (Saare 2001:133,177)

Algkultuurides  austati  loomi  kujutluse  tõttu,  et  nemad  on  nähtamatu  kosmilise  väega

kokkupuutes  rohkem  kui  inimkond.  Nende  tavapäraselt  suuremad  füüsilised  ja

tunnetuslikud võimed viisid üldise uskumuseni,  et  nad valitsevad maagilisi  ja vaimseid

jõude.  Šamaanidele  tähendasid  nad  juurdepääsuteed  neile  jõududele.  Sugukonnad  ja

hõimud võtsid samadel põhjustel neid endale tootemiteks. Loomade nahku, karvu ja sulgi

kanti sümboliseerimaks maagilist ühtsust nende kandjate kaitsjatega. (Tresidder 2002)
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KOKKUVÕTE

Minu  lõputöö  eesmärgiks  oli  luua  esemed,  mis  lähtuksid  konkreetsest  inimesest  ja

teeniksid  tema  uskumuslike  väärtusi.  Olulisel  kohal  selliste  esemete  loomise  juures  on

sümbolism,  mis  väljendub  nii  kasutatud  materjalides  kui  ka  visuaalses  märgikeeles.

Loodud sümboolika eesmärk, mis esemes väljendub, on toetada inimese usku iseendasse

ning millessegi, mida tunnetab teda toetavat ja jõudu andvat. Valmis kolm eset kolmele

erinevale inimesele. Iga eseme tööprotsess ja tehnika  olid erinevad. 

Esimese  objektina  töötasin  tekstiilses  vallas  ning  tahtsin  kogeda  kliendiga  tööd  enda

kontseptsiooni  põhjal  oma  eriala,  tekstiil,  kohaselt.  Töö  tulemusena  tean  nüüd  oma

tugevaid  ja  nõrkasid  külgesid,  kui  edaspidi  jätkata  sarnaste  projektidega,  siis  kindlasti

kasutan tehnilisel teostamisel spetsialistide abi. 

Teise esemena valmis trumm, mille valmimine tulenes praktikal käimisest Prantsusmaal.

Praktikal  käisin  vajadusest  õppida  lähemalt  tundma  vaimse  suunitlusega  esemete

valmistamise  protsesse.  Praktika  käigus  tutvusin  põhjalikumalt  nahaga  töötamise

protsessidega, sain teha katsetusi kui ka valmistooteid. Praktika mitmekülgsus andis mulle

julgust edaspidi eksperimenteerida rohkem erinevate materjalide omavahelise sidumisega. 

Kolmandana valmis sulelehvik, mis oli justkui jätkuks eelnevalt valminud esemetele, et

praktiseerida kogutud teadmisi pärast uurimust ja eelnevat praktikat juhendaja juhendusel.

Lõputöö kirjalikus osas pole ma käsitlenud esemete sümboolikat nii laialt kui mul esmalt

oli plaanis. Seda mitmel põhjusel, üks neist, et tegemist on isiklike esemetega ja nende

lugu puudutab kõige rohkem eseme omanike endid. Samuti tähendaks see veel põhjalikku

ja pikemaajalist uurimust ja ülevaadet sümbolitest ja ületaks töö esmase ette antud ulatuse

ning kalduks liialt välja minu erialast.

Põhjus miks sellise teema valisin on see, et tahan ühendada oma erinevad huvid, luua neile

omavaheline sild, mis annaks mulle mitmekülgse lähenemisvõimaluse loomingule. 

Nende huvide seas on olulisel kohal inimene - kes ta on, millesse usub, millised on ta

väärtused. Kuidas saaksin mina aidata neil väärtustel esile tulla, neid rõhutada läbi kunsti?
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SUMMARY

My diploma work, titled Empowering Objects, concerns three items - a cape, drum and

fan, made for people considering their values and beliefs. My desire was to create items

that were based on the individual and serve his or her belief values. An important role in

the  creation  of  such objects  are  reflected  in  both  the  symbolism of  the  materials  and

symbols/signs  themselves.  The  goal  of  the  created  symbolism,  which  is  expressed  in

subject-matter, is to support the people's confidence in themselves and in something that

feels empowering and supporting him or her.

Each work process and technique is different - every creative process is based on the object

of the particular individual, their endeavor and self-image. As an artist, I'm in the role of

intermediary, trying to follow the client's wishes as much as possible. At the same time

making my own additions  that  would support  the whole in  my vision.  I  build  a  work

scheme according to the object and its purpose.

Empowering objects are associated with belief, thus the target group-oriented is spiritual, 

esoteric group of people. The topic empowering objects as such, is familiar to every 

person. People surround themselves constantly with objects that represent something or 

somebody. Its to remember some kind of feeling or moment from life, and to what one has 

a emotional touch. This might be done both consciously and unconsciously, sometimes 

thinking that something is placed somewhere only for decoration, but everyhting has a 

deeper meaning. 

A more common and familiar name for handcrafted empowering objects is a talisman or 

amulet. But it can also be a stone or seashell etc, to which the person attributes certain 

properties. Every thing can be empowering, the difference is not whether an object is 

named empowered by others, is made by the owner themself, or it is collected from the 

wild. Important is the faith and goal. The reason why I chose this topic is that I want to 

connect my diverse interests, creating a bridge between them, which would give me 

personally a versatile approach to creation. Among these interests one important subject 

are people - the person, who he/she is, in what they believe, what they value. How can I 

help these values to come forth, to emphasize through art?

While the ripening I learn a great deal about the specific person and thereby also the world

itself. Each object needs a study through history and symbols, their meanings and different
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sources of inspiration introducing beliefs and customs. For me as an artist I am inspired by

the pristine form, indigenous worldview, different beliefs and rituals,  and this is also a

unifying element creating the different objects. With the first object I worked in the field of

Textile,  as  I  wanted  to  experience  working  with  a  client  on  the  basis  of  my

department/speciality, but with my own concept.

As a result I now know my strong and weak sides. That if I want to continue to pursue

similar  projects  in  the  field  of  textile,  then  in  the  technical  execution  I  have  to  use

specialist support.

As  the  second object  I  made a  drum,  which  was  a  result  from the  completion  of  the

internship attendance in France. Where I went in the need to learn more about spiritual

propensity  of  objects  and  their  manufacturing  processes.  During  this  internship  I

acquainted working with skin, I was able to experiment as well as manufacturing the sales

product  from beginning to  end.  The  versatility  of  my internship  gave  me courage  to

continue to experiment with interlinking different materials.

The third object I made was a feather fan, which was sort of a continuation of pre-built

objects. To practice the knowledge accumulated after the previous practice and guidance of

my instructor.

I present three objects creation storys, two of them built in collaboration with a client, and 

one for myself as a exploratory practice. Completed objects are presented at the exhibition 

through photographs, supported by a booklet and a installation of similars materials that 

were used for the objects made. Since the objects are for personal use, there is no concrete 

object exhibited in the exhibition, they are serving their owners.
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LISAD

LISA 1 Nicci trumm, Kärt Summataveti ehted, Anne-Rose Stumf 
projekt “Move on”

LISA 2 Keltide ornamentika näited:  Burnswicki laegas ja pronksis 
mõõgatupe plaat Lisnacrogherist
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LISA 3 Tingshar kellad

LISA 4 Thceroti sõrmus

42



LISA 5  Küsimustik

1. Nimi: 

2. Sünniaeg: 

3. Töökoht, amet:

4. Huvid:

5.Millise tähendusega märke soovid enda peal kanda, isiklikud tõekspidamised, väärtused,

mida soovid esindada( max. 3 tähendust või 1 lause mis seda tähendust eneses kannab)?

6.Millist tähendust soovid esindada?

7. Mida peaks sinu isiklik füüsiline kehastus ütlema?

8. Mida see tähendus sinu jaoks veel endas kannab, siin saad pikemalt lahti kirjutada oma

mõttekäiku(kui on soovi)?

9. Kas sinu jaoks on oluline, et ka teised inimesed teaksid mida see märk tähendab mida

kannad või pigem on see teadmine just sulle endale oluline?
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LISA 6 Keebi jaoks loodud väejoonised ja detailid
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LISA 7 Väejoonistega keebi kavandid
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LISA 8 Väejoonistega keebi tikandi lähivõte, fotograaf Sandra 
Lepik 2017
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LISA 9  Väejoonistega keep, fotograaf Sandra Lepik 2017
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LISA 10 Väejoonistega keep, fotograaf Sandra Lepik 2017
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LISA 11 Trummi valmistamise töö protsess
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LISA 12  Trummist lähivõtted
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LISA 13 Trumm, fotograaf Anna-Maria Vaskovskaja 2016
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LISA 14 Sulelehvik
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LISA 15 Sulelehvik, fotograaf  Elina Peetso 2017
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