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SISSEJUHATUS 

Nahakunsti-ja disaini üks traditsiooniline osa on köitmine ja raamatud. Sellega on läbi 

põimunud küljendus ja trükikunst, mis omakorda taanduvad tüpograafiale. Olles tüpograafiaga 

kokku puutunud nii samanimelisel kursusel kui ka trükkides korduvalt köitele raamatu pealkirja 

ja autori nime, tekkis soov uurida tüpograafiat lähemalt ning tuua see otse köitekunstist 

nahadisaini. 

Kirjaliku uurimisosa eesmärk on leida mis rolli kannab tekst kunstiteostes, kuidas see 

väljendub ning mis on selle tähendus. Põhjus, miks ma käsitlen teksti kunstiteostel, seisneb 

soovis uurida teksti esinemist teostel põhjalikumalt, sest õpingute vältel olen pidanud 

pealkirjastama oma töid, kasutama teksti nii eseme kontseptsiooni lahti seletamisel kui ka 

sõnumi edastamiseks sobiva meediumi valimisel. Disainides nahkeset või luues ükskõik, mis 

teost, edastan sõnumit ja mõtet selle taga. Uurin, kui palju saab defineerida ja teada teoste kohta, 

kui võtta arvesse ainult keelelist teksti? Kuidas esinevad tekstid teostel? Kas pealkirjadel on 

tähtsust? Mille alla kuulub minu lõputöös valmiv tootesari ja kott? 

Töö on jaotatud neljaks peatükiks, milleks on pealkirja ja kunstiteose seos, tekst teose 

visuaalil, tekst teosena ja analüüs oma tootesarja seisukohast. Käsitlen teemat filosoofilisi tekste 

uurides ja tuues näiteid kunstiajaloost. Töös on kokkuvõte erinevatest teksti esitamise viisidest 

ja visuaalne koomiks, illustreerimaks jaotusi kokkuvõtlikult. 

Praktilises osas valmib tootesarjast kott “MAKE”, mida esitletakse Estonian Fashion 

Festivali raames virtuaalsel Mood-Performance-Tantsu etendusel, mille raames valmis 

tantsuline lühifilm. Praktiline osa on seotud teksti ja sõnumi vahetu edastamisega ning selleks 

disainin tüpograafiast inspireeritud kotid. Kottide aluseks on modulaartüpograafia, ning tähed 

kottidel on muudetavad vahetatavate rihmadega. Praktilist tööosa kirjeldan viies peatükis, 

milleks on töö kontseptsiooni kirjeldamine, tüpograafia, materjali valik, protsessi kirjeldus ning 

lahendused. Tootesari koosneb neljast kotist, millest valmib üks kott koos kõikide tähe 

variatsioonidega, ning tootesarja teised kotid on esitatud kavandite ja joonistena, kuna ühe 

kotiga saab näidata kõiki võimalusi. 
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1. TEKST KUNSTITEOSTES 

Tekst eksisteerib igal pool meie ümber. Alates trükimasina kasutusele võtmisest on olnud 

kirjaoskajaid rohkem ning seetõttu ka teksti olulisus rohkem ilmne. Tänapäeval ei kujuta ette 

linnapilti, tarbeesemeid, kunsti ja disaini ilma tekstita. Sageli vaatame teoseid läbi sõnade, kuna 

need annavad tähenduse loodule (Levinson 1985). Järgmises kolmes peatükis uurin, kuidas 

võib tekst esineda kunstiteostes ning mis tähendus sel võib olla.  

1.1 PEALKIRJA JA KUNSTITEOSE SEOS 

Kriitik Hazard Adams on küsinud, kas on üldse vaja teosele pealkirja, kui teos räägib enda eest 

(Petersen 2006). Pealkirju saab analüüsida kunstitrendide sisulisi omadusi, tähenduslikkust, 

kunstniku sõnumit, ühiskondlikke norme silmas pidades. Pealkirjade poeetiline väärtus tõusis 

esile 19. sajandi lõpul, kus leiti, et seos kujutisega võib luua pildile lisaväärtuse (Sarapik 2004).  

Filosoof ja õppejõud Greg Petersen on välja toonud kolm mõistet, millega saab 

kirjeldada kunstiteost. Nendeks on pealkiri, silt ja nimi. Mõistena on pealkiri formaalne 

kirjeldav sõna või tekst tööle. Silt ja nimi on sarnase tähendusega, kuid kannavad teist 

ülesannet. Silt enamasti asetseb füüsiliselt töö kõrval ning on vähem formaalne, nimi aitab 

eristada erinevaid objekte üksteisest. (Petersen 2006) Siin peatükis keskendun ainult 

pealkirjadele, mis on teostele antud kunstniku poolt.  

 Iga teost tähistatakse mingil viisil ning nimel tekib paratamatult seos teose sisuga. Üldisemalt 

ja ainult funktsiooni arvesse võttes saab pealkirju jagada kas nimetavaks ehk töö tähistamise 

funktsiooniga pealkirjadeks või interpreteeriva funktsiooniga pealkirjadeks ehk pealkirjal on 

seos töö sisuga. (Sarapik 2004) Levinson on jaotanud pealkirjad kolme gruppi, nendeks on 

osutavad pealkirjad, tähendusi loovad pealkirjad ning abstraktsed pealkirjad (Levinson 1985). 

Osutavate pealkirjade all mõistetakse neid, mis otseselt seletavad teosel nähtut ilma 

vaatajale lisainfot andmata, ning neid pealkirju, mis kannavad lihtsalt nimetuse funktsiooni 

(Levinson 1985). Vincent van Goghi maalil “Päevalilled” (foto 1) töötab pealkiri osutusena 

objektile tööl ning ei täpsusta rohkem sisu.  
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Tähendusi loovad pealkirjad toetavad või väljendavad teose otsese sisu vaatajale ning 

viivad kunstniku soovitud kontekstiga kurssi. Näiteks Edvard Munchi “Karje” (foto 2), kus töö 

tähendus ei piirdunud ainult karjuva emotsiooni näitamisega. Selle jaotuse pealkirjade alla 

kuuluvad veel vihjavad pealkirjad, mis loovad teose ja muu maailmaga seose. Tähendusi loovad 

pealkirjad aitavad tööd mõista, andes vaatajale infot, mida teoses otseselt ei edastata või viidata 

teistele ajaloolistele sündmustele, teostele ja artistidele. Pealkirja funktsioon võib olla ka pilav 

või ironiseeriv, ka see läheb tähendusi loova pealkirja jaotuse alla. (Levinson 1985)  

Abstraktsed pealkirjad on loomult üldistavad. Nende eesmärk on teose mõtte edasi 

andmine teisetähenduslikult, kasutamata otseseid teosele viitavaid sõnu. Näiteks lähevad siia 

alla müstilised ja vastandtähendusega pealkirjad, mida on laialt kasutatud sürrealistide ja 

dadaistide seas. Sürrealistidest näiteks Yves Tanguy töö “Mama, Papa is Wounded!” (foto 3), 

kus maalil pole kujutatud ei ema ega isa. Ideelt abstraktsed pealkirjad ei anna edasi teose sisu, 

vaid kutsuvad vaataja fantaasia looma ühendust teose ja oletatava sisuga (Levinson 1985). 

 

Foto 1. V. van Gogh “Päevalilled”           Foto 2. E. Munch “Karje”     Foto 3. Y. Tanguy “Mama, Papa is wounded” 
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Tööde pealkirjad on hädavajalikud, kuna aitavad näha teost kui konkreetse isiku 

loomingut, kui kellegi loomingu väljundit. See kehtib eeskätt siis, kui pealkirjad on 

olemuslikult samased töö endaga, kui pealkiri ja taies moodustavad terviku. (Levinson 1985) 

20. saj keskel sai alguse pealkirjastamise viis, kus sooviti eralduda tugevast teksti ja teose 

suhtest ning sooviti, et vaatleja kogeb ainult teost ilma kirjaliku kontekstita. Näiteks toon 

pealkirjad, mis on tähenduseta ehk pealkiri “Nimeta” või ainult nummerdused nagu Jackson 

Pollock oma töid pealkirjastab. Nagu kõigil teistel juhtudel töö pealkiri sõltumata selle nimetuse 

sügavusest annab teosele tähenduse, sest see mõjutab vaataja tõlgendamist. (Petersen 2006) 

Pealkiri kunstiteostele ja kaasa arvatud disainile on osa esteetilisest tervikust, mis on 

kunstniku poolt kokku pandud (Levinson 1985). Pealkirja mõtestatus ning tema klassifikatsioon 

on iga kunstniku valik, kuidas ta soovib oma töö mõtet edastada. Kas autor soovib kirjeldada 

oma teost otseselt, anda taust teosele või ajada vaataja segadusse, või on soov eralduda tugevast 

mõtestatusest, sest ka see annab aimu loojast.  
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1.2 TEKST TEOSE VISUAALIL 

Pealkirjad ei ole ainuke viis, kuidas tekst on kunstiteostega kaasas. Tekst võib asuda teose 

visuaalil, otse teoses, mitte eraldiseisvana ruumis. Keskaegsetel maalidel ja religioosses kunstis 

on näha teksti maalide peal. Tänapäeval on tugeva teksti-pildi seose näitena koomiks, kus lugu 

jutustatakse visuaali abiga, sama võib öelda ka kunstiteoste kohta, mille meedium on video. 

“Pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna”, kuid teksti lisamisel on tähtis roll - olgu ta informatiivne või 

kujunduslik element.  

Winfried Nöth on jaotanud teksti ja pildi esindatuse neljaks. Esimene on viis, kus tekst on 

lihtsalt pildil olemas. Näitena Niccolò Colantonio maal “Saint Jerome in his Study”, kus on 

näha tekste maalil (foto 4). Teiseks on sõnade piltlikustamine, kus sõnad kaotavad oma sõnumi 

ja muutuvad pildi elemendiks. Kolmandaks on tekst pildil kui kirjutis, kus lõuend on ainult 

ruum kirjale. Neljandaks indeksiline kirjutis, kus sõnad pildil refereerivad objekte. (Nöth 2001) 

Selline jaotusviis annab ülevaate, kuidas tekst on pildil füüsiliselt olemas. See viis ei too 

paralleele teose tähendusega.  

Foto 4. N. Colantonio “Saint Jerome in his Study”  
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Virve Sarapik seletab mõistet piltkujutis kui pilt, mille alla läheb tema kaasahaaratud 

ruum, ka peegeldus, järelpilt, seejuures pilt ja piltkujutis on sünonüümsed mõisted vähese 

erinevusega. Teksti ja piltkujutise suhteid võib jaotada kolmeks 1. domineerib piltkujutis, 2. 

domineerib sõnaline tekst, 3. võrdne suhe (pilttekst). (Sarapik 2004) 

Pilt domineerib, kui tekst on seotud tema materiaalse vormiga ja kui ta on liikuva pildi 

osa, siia alla kuuluvad veel narratiivid, kujutatu võimalikud sõnastamised. Teise jaotusena, kui 

domineerib sõnaline tekst, on tegu illustratsiooniga tekstile, ikooniliste teostega, ning kui pilt 

viitab tekstile ja pilti ei saa ilma selleta mõista. Võrdne suhe pildi ja teksti vahel on siis, kui üks 

on teist täiendav ja need on kontekstis lahutamatud, siinkohal näiteks koomiksid, embleem, 

grafiti, hieroglüüf. (Sarapik 2004) Saab mõista, et tekst pildil ei piirdu ainult teose lahti 

mõtestamisega, vaid ka teksti seletatakse pildina (raamatu illustratsioonid), tekst võib olla 

domineerivam osa teosest ja verbaalses võtmes (videoinstallatsioonid). 

Kontseptuaalses kunstis, kus kasutatakse uut meediat, näiteks videot, on teksti 

kasutamine tavaline nähtus. Videokunstis poleks teose tähendus teksti või pildi ehk 

põhikomponentide puudumisel samatähenduslikult mõistetav (Sarapik 2004). Sama võib öelda 

ka illustratsioonide kohta. Videokunstis on tekstil tähtis roll ning tekst sel puhul kaotab oma 

literaalse mõõtme ja enamasti saab teda vaadelda verbaalse tekstina. 

Tekst võib esineda pildil allkirjana, samas toob näitena Virve Sarapik Leonhard Lapini 

maalitud sõna lapin, kui see on pildil ainuke kujutatud objekt, ei ole see seesama sõnum, mis 

oleks ta lihtsalt öelduna. Signatuurid eraldi on kiri kui ka tegu, kirjana on ta ainult 

omandiväärtusega, teona ka teose lõpetamine. (Sarapik 2004) Tekst kui allkiri ühineb vormiga 

ning saab selle osaks, viidates nii autorile kui ka näidates, et teos on lõpetatud. 

Tekst, mis ei edasta teavet ja pigem loob teksti kohaloleku illusiooni, on nähtav 

kollaažides, kus kasutatakse tihti teksti väljalõikeid. Otsest sõnumit edastav kiri võib olla 

pinnale kirjutatud pealkiri, isikute nimed, koomiksis jutumullide kiri. (Sarapik 2004) Sõnumiga 

kiri annab vaatajale teadmise taustast ning loob seoste jada, mis aitab vaatajal teost mõista. 

Koomiksi puhul on teksti ja pildi seos otsene. Sõnumi saab anda edasi ka kaudselt, mis töötab 

illusoorse kirjana ning esitab vihjeid pildi tõlgendamiseks. Kaudsõnumit on näha kirjadel ning 

see asetseb ruumiliselt eemal (Sarapik 2004). Kirja puhul annab see vihje vaatajale, tausta 
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teades vihjab ka sõnumi sisule.  

Nii nagu pealkirju, saab ka visuaalil esinevat teksti jaotada osutavateks, tõlgendatavateks 

ja abstrakseteks ning lisaks saab tuua kujundusliku mõõtme. Osutavad tekstid töödel võivad 

viidata banaalselt objektile teosel, näiteks on kujutatud vaasi, millel on kirjutatud peale “vaas”. 

Osutava teksti näitena toon Andy Warholi tööl “Campbells Soup Cans”, kus on kujutatud 

täpselt seda, mida saab lugeda (foto 5). Tõlgendav ehk sõnumiga kiri aitab mõtestada lahti sisu 

ning näiteks raamatuillustratsioonide puhul ka vastupidi, pilt aitab teksti mõista. Abstraktsed 

tekstid visuaalil võivad olla vastupidised informatiivsele lähenemisele. Tekst võib olla ka täiesti 

illusoorne ning mittetähenduslik.    

Foto 5. Andy Warhol “Campbells Soup Cans” 

Viise, kuidas tekst visuaalil ilmneb, on, alustades autori allkirjaga kuni video subtiitriteni, 

erinevaid. Väljendusvahendina on tekst visuaalil tugev ning sõnumi edastamiseks otsene viis. 

Olenevalt, kuidas on teksti teosel kasutatud, saab analüüsida, kas autor on soovinud sõnumit 

edasi anda. Töödel, kus tekst on asetatud visuaalile selle lugemiseks, saab otsustada, kas see on 

osutav, tõlgendatav või abstraktne. Tekst, mis on puhtalt kujundusliku elemendina teosele 

toodud, on ilma tähenduseta ja töötab kunstiteose osana. 
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1.3 TEKST TEOSENA 

Selles peatükis keskendun teostele, milleks on sõnastatud pildid või pilt sõnastatuna. Modernses 

ja kontseptuaalses kunstis jäetakse pilt tihti ära ning sõnumit edastatakse ainult tekstiga. See 

liikumine algas popkunstiga 60ndatel, kus hakati kasutama kunstis sloganeid, pakendeid ja 

loosungeid (Ross 2014). Kunstivormid, kus leiab sõnastatud pilti või pilt sõnastatuna on 

maalikunst, video, installatsioonid, graafiline disain ja tüpograafia tööd. 

Pildi tähenduslikkuses ei kahelda, teose sõnumit saab anda edasi pealkirjaga. Miks 

hüljatakse pilt ning keskendutakse ainult tekstile? Kujutavas kunstis liiguti ainult teksti 

kasutamise poole 1960ndate aastate keskelt kuni 1970ndate keskpaigani, kus objektipõhist 

kunsti vastandati idee põhilise väljendusega. Sel perioodil otsiti väljendust rohkem läbi keele 

kui visuaali. See andis võimaluse vaatajal luua kontakt kontseptsiooniga, mitte füüsilise 

kujundusliku taiesega. (Blacksell 2013) Ainult teksti ning sõnastatud pildi kasutamine annab 

võimaluse otseselt kommunikeeruda vaatajaga ning anda sõnumit vahetult edasi. 

Eelpool mainitud piltlikustatud sõnad on tööd, mis esitavad kujundatud sõnu ning 

sõnastatud pildid esindavad töid, kus sõnu on kasutatud pildi loomiseks. Viimase variandi 

näiteks on kunstniku Ed Ruscha sõnamaal “Lisp”, kus kunstnik on kasutanud eri materjale, et 

edasi anda sõna. Ed Ruscha jätab vaataja üksi sõnade ja fraasidega, igaüks saab ise neile 

tähenduse luua. Kas sõnapaar on ühiskondliku kriitikaga või hoopis koomilise alatooniga, on 

igaühe enda otsustada. Selline sõnakasutus, ilma kontekstita, jätab kunstnikule teatud vabaduse 

ja kauguse suhtlusest vaatajaga.  (Ross 2014) Teine kunstnik, kes kasutab sõnu põhi 

kommunikatsioonina on Robert Indiana, kelle töö “EAT/DIE” suurte loosungi stiilis sõnade 

taustana ühe interpretatsioonina illustreerib elutsüklit (foto 7). Mõlemad kunstnikud kasutavad 

sõnu meediumina. 
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Foto 6. Ed Ruscha “Lisp”    Foto 7. R. Indiana “EAT/DIE” 

Teksipõhiseid töid saab analüüsida ka ainult tüpograafia, meediumi ja kompositsiooni 

võtmes, ainult kunstiteostena. Kuid kui teosel on fraas või sõna, hakkab inimmõistus otsima 

loogikat ja tähendust tööle. (Ross 2014) Töödel, kus on tekst teosel lisandina ei ole piiri 

tähenduslikkuse otsimisel, võrdlusena, kui teosel on ainult üks sõna “EAT”. Tekst teosel 

tavapäraselt avab sisu ja loob seoseid tähendusega isegi kui ei ole sügavamat konteksti. 

Sõnastatud pildid ja tekstid viivad 4. sajandisse eKr, mil leiti poeesiat, mis oli kirjutatud 

erinevate kujude sisse, seejuures objektivalik on olnud viide teksti sisule. See vorm on 

aktuaalne ka renessansiaegsetel töödel ning samuti tänapäeva plakatikunstis, kus peale 

tüpograafia on asetatud tekst ka äratuntavate objektide raami. (Ross 2004) Eugen Gomringeri 

teos “Silencio” rõhutab vaikuse olemust pannes sõnad raami (foto 8). Vanadest manuskriptidest 

leiab disainielementidena illustreeritud teksti algustähti ning neid saab vaadelda kui 

eraldiseisvat kunstiteost.  

Foto 8. E. Gomringer “Silencio”    Foto 9. J. Kosuth “One and Three Chairs”  
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Keel kui suhtlus- ja mõjutusvahend on kaasaegses kunstis märkimisväärsel kohal. 

Teosed, mis koosnevad pelgalt sõnadest, on näitamaks, kuidas tekst on tähenduse ja lingvistilise 

struktuuri visuaalne võimendaja (Ross 2014). Näitena Joseph Kosuth oma töös toob välja 

entsüklopeedia mõiste toolist, pildi toolist ja tooli füüsiliselt (foto 9). Ühte ja sama objekti on 

kirjeldatud erinevalt, kuid mõiste ja arusaamine toolist jääb. Töö idee tervikuna on näidata seda 

ja tõstatada küsimus keele kui kunsti kohta. (Ross 2004) 

Teksti edastamise vorm võib olla pinnaline, skulpturaalne vahendeid ja materjali 

piiritlemata. Kui kasutada teksti, nõuavad tähed tüpograafiat. Skulpturaalne lähenemisviis 

tekstile annab võimaluse muuta töö interaktiivseks. Näiteks Valeska Soarese töö “Fragments”, 

kus kunstnik on võtnud tähed samanimelisest raamatust ning laotanud need keraamiliste 

objektidena hunnikusse, siin on võimalus vaatajal ise kokku haakida tähed, et neist sõnum 

moodustada. Paljuski võib see tekitada ebamugavust ja kaootilisuse tunnet, kus sõnum ei ole 

otseselt välja toodud, kuid vahendid selleks on. 

Nii kahe- kui ka kolmemõõtmelises formaatides on sõnade võimuks šokeerida, häirida, 

harida, mõtlema panna ja väljendada sotsiaalpoliitilistel teemadel ja emotsioone tekitada. Teksti 

kasutamine töös ainiti toob võimaluse mõelda keele süsteemide, kasutuse ja tähtsuse üle. 

Siinkohal ei saa tekkida jaotusi tähenduslikkuse osas vaid ainult vormi põhiselt, kuna teksti 

mõte ja tähendus on otseselt välja toodud sõnadena. 
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1.4 VAHEKOKKUVÕTE 

Käsitletud teemade kokkuvõttena esitan teksti erinevad esinemisviisid tabelis (tabel 1) ja 

visuaalse näidise koti “MAKE” põhjal (joonis 1). Visuaalse joonise viited viitavad tabel 1-le.  

Jrk Tüüp Kirjeldus 

 1.1 Pealkiri kunstiteosel 

1a Osutav pealkiri Tekst on nimetav, otseselt selgitav teosel toimuvat. 

1b Tõlgendav pealkiri Pealkiri toetab või väljendab teose sisu, avab konteksti vaatajale. 

1c Abstraktne pealkiri 
Üldistavad pealkirjad, mis ei ava sisu otseselt. Tihti müstilised või 

vastandtähendusega. 

 1.2 Tekst teose visuaalil 

2a Teksti eksistents Tekst on töös kohal teisejärgulisena ning ei tähenda midagi. 

2b Tekst piltlikustatuna Tekst on kujutava elemendina ning tähenduseta.  

2c Tekst kontekstiga Tekst on töö peal sõnumi edastamiseks 

2d Tekst kui kujutis 
Taies käitub kui ruum kirjale, tugevalt tekstipõhine jaotus, kus teksti 

sõnum on tähtsal kohal. 

2e Refereeriv tekst Sõnad töö peal osutavad objektidele otseselt, nähtav õppejoonistel. 

2f Allkirjad Omandiväärtusega kiri, mis väljendab ka teose lõpetatust. 

2g Verbaalne tekst 
Peamiselt videoformaadis esindatud, kus teksti lugemine ja kuulamine 

on ühendatud. 

 1.3 Teos tekstina 

3a Piltlikustatud tekst Tekst on kujundatud ning kannab edasi sõnumit. 

3b Tekst piltlikustatuna Teksti on kasutatud pildi loomiseks, tähendus ei pruugi olla ilmne. 

Tabel 1. Teksti erinevad esinemisviisid  
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Joonis 1. Visuaalne näide tabel 1 kohta 
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Praktilises osas loodud tootesarja on võimalik vaadelda kõikide eelnevalt uuritud teksti 

esinemisviiside põhjal. Tootesarja aluseks on tüpograafia, kus loodud tähedisain eraldi teosena 

läheb piltlikustatud teksti jaotuse alla (tabel 1, 3a). Sel puhul on sõna make või sõnapaar make 

what ilma tähendust avava kontekstita. Kott üksikult, kui ta esindab ühte tähte, on tekst teose 

visuaalil ning läheb tekst piltlikustatuna jaotuse alla (tabel 1, 2b), kuna üksikult täht ei oma 

tähendust ega vii edasi sõnumit vaid on näha kujundatud kirjaelementi, lõuendiks kott. 

Tootesari kui kogum funktsiooniga disainiesemetest, kus on nähtav sõna make, on tekst teosel, 

kus kotid on väljund teksti edasi andmiseks nagu on selleks glasuuritud savi või pintslilöögid 

paberil (tabel 1, 2c). Tekstist arusaamist toetab kirjalik kontekst, mis on toodud just siin, 

kirjaliku töö osas. Pealkiri “Tüpograafilise koti tootesari MAKE” on osutav pealkiri, kuna 

seletab otseselt, et tegu on kottidega (tabel 1, 1a). Sõna make pealkirjas viitab tekstile, mis on 

loetav kottidelt. 

Disaintooted pealkirjastatakse samuti nagu kunstiteoseidki. Näiteks loob disainer vaaside 

komplekti, mille kuju või kasutamise seletamiseks on autor pealkirjastanud tootesarja. 

Niisamuti võib pealkiri olla kirjeldav, osutav või abstraktne. See kehtib ka üksiktoodete puhul, 

näiteks on ettevõte Craftory oma rahakoti nimetanud “Priske Pisku”, mis osutab toote 

olemusele otseselt, kirjeldades, et tegemist on suurema rahakotiga ja eristades seda teistest 

mudelitest. 

Tekst on ka tihti esindatud otse eseme või toote peal, millega samuti saab edastada 

sõnumit. Kõige paremini on seda näha rõivastel, kus ka peale firma logo on ka muid sõnumeid. 

Tekst tootel esineb veel nii autori allkirjana kui ka otseselt osutavana toote olemusele. Näiteks 

Reet Ausi pluusidel on toodud tekst “MOM” (foto 10), mis annab mõista, et toode on loodud 

seoses emadepäevaga ja annab aimu disaineri soovist seda teemat tõstatada. 

Tooteid, mis koosnevad tekstist või tähe elementidest võib olla õppefunktsiooniga, 

näiteks nagu on lastele mõeldud klotsid, kus on tähed peal. Samuti on kasutatud teksti tootena 

ka mööblidisainis. Näiteks Alex Swaini disainitud tool “A” (foto 11), kus on tool disainitud 

ümber A-tähe kuju ning on vaadeldav igast nurgast. Sel juhul on tegemist teksti piltlikustamise 

ja funktsiooniga esemeks loomisega.  
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Foto 10. Reet Ausi särk “MOM”   Foto 11. Alex Swain tool “A”  
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2. TÖÖPROTSESS 

Praktilises osas valmis kottide tootesari “MAKE”, mis on inspireeritud modulaartüpograafia 

süsteemidest ning teostatud on üks kott tootesarjast. Kottide modulaarne funktsioon ilmneb kui 

ühe koti raames saab detailide ümberpaigutamisel muuta üht tähte teiseks. Tähtedest on 

võimalik moodustada kottidega erinevaid sõnu. Töö teises osas kirjeldan kontseptsiooni, 

tüpograafiat, materjali ning vormivalikut, disaini, protsessi ning lahendusi. 

2.1 KONTSEPTSIOON 

Põhisõna make saab mõista kui ingliskeelset sõna motiveerimaks ja innustamaks loomisele. 

Teiseks esitlevaks sõnaks, mida saab moodustada rihmade ümberpaigutamisel, on ingliskeelne 

sõna what, mis tähendab “mida?”. Oma töö sõnumi sidusin Mood-Performance-Tantsu 

etendusel esinemisega, kus enda tootesarja kontseptsiooniks on kunstnike piinava valge paberi 

hirm ja sellest ülesaamine. “Make what” on selles kontekstis segadus, mis tekib, kui lõuend on 

tühi. Mood-Performance-Tantsu ürituse raames valmis lühifilm, kus on näha mõlemat sõna ja 

tähtede moodustamist tantsulises võtmes. 

2.2 TÜPOGRAAFIA 

“Kui teksti võrrelda arhitektuuriga, siis raamatud oleksid majad, leheküljed põrandad, lõigud 

toad, laused seinad, sõnad mööbel, tähe kuju tellised, foneemika savi ja grammatika segu” 

(Baines, Haslam 2002). Tüpograafia on varjatud kujul igal pool meie ümber siltidel, märkidel, 

ravimi etiketil, ajalehtedel, plakatitel ning üleüldiselt trükistel. Tüpograafia kasutamise viis 

aitab anda teksti tähendusele või tähenduse puudumisel tekstile selgitust või varjata tähendust. 

(Bringhurst 2017).  Tüpograafia aitab ja toetab teksti ja selle tähenduse edasi andmist ning on 

oluline suhtlusvahend. 

Tüpograafia on visuaalse kommunikatsiooni haru, mis jaguneb kaheks - teoreetiliseks ja 

praktiliseks tüpograafiaks. Praktiline tüpograafia jaguneb omakorda mikrotüpograafiaks ja 

makrotüpograafiaks. Ivar Sakk toob oma doktoritöös välja, et eesti keeles võib 

mikrotüpograafiat kutsuda mõistet seletavalt kirjakujunduseks või fondidisainiks. 

Mikrotüpograafia keskendub üksiku tähe kujundamisele ning on kujundatud tähtede 
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omavaheline kombineerimine. Makrotüpograafia tegeleb olemasoleva kirjastiiliga tervikult 

ning nendest tekstide küljendamisega. (Sakk, 200) Alustan koti disainiprotsessi 

mikrotüpograafia õpetuste algusest. 

Disainiprotsess tähtede disainimisel algas sarnasuste leidmisel tähe elementide vahel. 

Willi Kunz jaotab tähed geomeetria järgi kuude gruppi (tabel 2). Jaotus on tehtud ainult 

suurtähti arvestades. Iga tähe struktuur koosneb teatud arvust kombineeritud joontest, milleks 

on vertikaaljoon, horisontaaljoon, kaldjoon ja poolkaar. Näiteks esimesse gruppi kuuluvad 

tähed, mida saab koostada püstise kriipsu ning sidekriipsuga (E, F, H, I, L, T). (Kunz, 2003) 

Oma lõputöö praktilise osa loomisel lähtusin modulaarsest kontseptsioonist ning kasutasin seda 

oma tüpograafilise osa implementeerimisel. 

 Elemendid Tähed 

1. grupp ｜ − E F H I L T 

2. grupp ｜ ／ M N K Y 

3. grupp ／ V W X 

4. grupp ／− Z A 

5. grupp ｜ ) B D G J P R U 

6. grupp − ) C O Q S 

Tabel 2. Tähtede jaotus nende elementide järgi 

Iga tähevorm koosneb positiivsest ja negatiivsest kujutistest, negatiivne ala on 

vastandvorm tähtede vahel, mis on sama tähtis kui positiivne ala tähtedel (Kunz, 2003). 

Inspireerituna vastandvormist loon tüpograafia M, A, K ja E tähtedele. Lisa 1-s on musta 

taustaga vastandala kujutatud valge värviga ning kontrastiks olen alla toonud tähed 

vastandvärvidega. Rõhutades tähti ja saavutada modulaarsus piirasin nende moodustamist 

kotile tehnikaga. Tähed moodustuvad nahast rihmadega. See piiritleb tähtede disainilahendust 

ning töötan edasi joontega.  
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2.3 MATERJAL 

Materjali valiku katsetused algasid samal ajal kui tegin vormi lahendustele prototüüpe. Selleks, 

et teada, kuidas üks kotiosa kinnitub teise külge ning millist furnituuri kasutada, oli vajalik 

valida esmalt nahk. Omadused, mis toetavad koti kuju ning mida pidasin silmas materjali 

valikul on vormihoidvus, tugevus, naha paksus, keskkonna tegurite eest kaitse ja toon. Koti 

disaini ja tehnoloogiat arvestades on oluline, et kott hoiab vormi ja tuleb 

kõvakonstruktsioonilise lahendusega. Materjaliks valisin 1,5mm-1,7mm paksuse 

kroomparknaha, mis on piisavalt tugev. Kroomparknahk on töödeldud pinnaga, mis kaitseb 

välistegurite eest. 

Vahematerjalina kasutan toestuseks 1,25mm paksust Texon pappi. Papi katan naha ja 

nailontekstiiliga.  Texon papp toetab paksemat nahka paremini kui õhem seda teeks. Koti sisu 

katmine naha ja nailontekstiiliga annab võimaluse katta naha sisepoolele lisatud toestuspapi, 

magneti, nuppude tagumise poole, seega jätab puhta tulemuse.  

Furnituuride analüüs valmis “Eriala projekt - materjalist tooteks” kursuse raames, mida 

viis läbi õppejõud Kerli Jõgi (tabel 3). Kursusel tõin välja, et töös on tähtis kasutada üht tooni 

furnituuri koti raames. Lukk ja furnituur on sama tooniga. Furnituur peab olema kindel 

kandmisel, hoidma detaili kinni ja olema diskreetne kui kott on tavaasendis. Analüüs 

furnituuridele detailide vajadustest lähtuvalt jättis valimisse kruvikinnitusega nupu ja magneti. 

Nupud jätavad kotile vabama funktsiooni, mille abil saab kotil rihmu ümber paigutada ning 

samas on lihtsa disainiga, mis ei tekita üldisele minimalistlikule pildile müra. Üks kott on 

kaheosaline, kinnitan kaks kotti/detaili omavahel magnetiga. Magnet on puhas furnituur, mida 

on lihtne avada ja kinnitada väljastpoolt.   
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Tüüp Omadused Plussid Miinused 

magnet 

vajab tagumisele poolele lisa 

tugevdust 
minimalistliku disainiga võib ajapikku nõrgemaks jääda 

diskreetne madal 
vajab lisatoestust, et ei tuleks 

küljest 

madal, ning laseb detailil tihedalt 

koos olla 

tugev kinnitus, hoiab eset 

staatiliselt koos 
 

nupp 

koosneb kahest osast minimalistlik mulje/disain 
detailid ei jää staatiliselt üksteise 

külge 

nupu vastuseks vajalik ainult auk 
saab mitmeid detaile kinnitada 

külge 
jääb reljeefsena, nupp on kõrge 

detailide kinnitamisel ei teki 

ruumi vahele 
  

Tabel 3. Magneti ja nupu analüüs  
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2.4 PROTSESS 

Koti vormini jõudes pidasin silmas eelkõige funktsionaalsuse lisamist. Arvestasin kotiluku 

hõlpsa käsitlemisega, rihmade kinnituse, sisu suurusega. Koti kuju disaini nurgad on 

inspireeritud tähe põhijoonte otsas olevast elemendist seriifist, mis on täheposti otsa rõhtjoon 

(Sakk 2012). Selle disain tuleneb juba käsikirjalistest tekstidest, kus pintslilöögi algused siluti 

illustreerivalt (Baines, Haslam 2002). Sellised nurgad annavad edasi tüpograafilist elementi 

taustal, lisaks hõlbustab see ka rihmade kinnitumist ehk need jäävad nurga taha kinni ning ei 

liigu paigast. 

 Otsustasin koos juhendajaga jätta koti kuju kõikide tähtede lõikes samaks ning edasi 

anda tähti rihmadega. Algselt oli plaan disainida tähed eraldiseisvateks skulpturaalseteks 

kottideks, kuid ühese vormiga saab kasutada modulaartüpograafia põhimõtteid ning erinevate 

tähtede moodustamine koti raames on arusaadavam. Koti vormidisaini muutumine ja 

lihtsustumine on välja toodud LISA 2-s. Katsetused on tehtud Adobe Illustrator programmiga. 

 Esimesed vormikatsetused tegin läbi materjalist K-tähe kujulise koti põhjal, kuna 

kaheosaline kott on keerukama lahendusega. Algselt paberiga, hiljem papiga toestatud nahast. 

Katsetused algasid koos furnituuri valikuga. Sel hetkel sai selgeks kui suur kott peaks olema, 

et oleks ruumi ka asjadele (LISA 3, foto 1). Fotodel on lisaks näha 3D prinditud minimudelit 

kotivormist. Enne kui otsustasin jääda lihtsama ja selgema vormi juurde, katsetasin läbi 

keerukama vormi nii ühe, kui ka kaheosalisena, viimase puhul kasutades magnetkinnitust 

(LISA 3, foto 2). Kuna vorm on keerukas, tekkis probleem koti pinnal püsti püsimisega ja 

küljedetailidele luku õmblemisega, sellepärast otsustasin liikuda lihtsama vormi poole. 

Esimest, minimalistlikuma kujuga prototüüpi tehes leidsin, et pean pealmise lukuava tooma 

külgedele välja (LISA 3, foto 3). Lisaks koos juhendajaga otsustasime, et õmmelda alumine äär 

tepinguga, et ei jääks servi väljaspoole näha. Kolmanda prototüübi õmblesin vildist (LISA 3, 

foto 4), kus on toodud lukk üle serva külgedele ning koti alumine äär on tepitud läbi. Pikema 

luku kasutamine ning selle külgedele välja toomine suurendab avaust, kuna koti ülemine serv 

on kitsam alumisest. 

Kolme koti tegemisel saab kasutada ühesuguseid lõikeid.  Üks kolmest kotist on 

kaheosaline. Kaheosaline kott on K täht, mille saab magneti abil eraldada I täheks. Kahel 
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mudelil on rihm ülemisel, kitsamal küljel ning E ja K tähel pikemal küljel. K tähe eraldiolev 

detail on suletav klapiga, ning teisele, suuremale osale tuleb lühem lukk, kui teistele mudelitele. 

Disaini keskmeks on ringisüsteem, mis annab modulaarsuse kotile. Ringikujuliselt 

asetatud nupud annavad vabaduse kinnitada rihmad kõigis külgedes ning seetõttu moodustada 

alfabeedi. Siinkohal on sõnade moodustamise piiriks ainult fantaasia ja kottide arv. 

Tehnoloogilistel joonistel olen toonud furnituuride arvu, koti suuruse, materjalinäidised, mille 

järgi koostasin lõiked ning mille järgi saab valmistada kotid (LISA 4). Kott, mille teostasin on 

mudel A ja M järgi, ehk lukk asetseb koti kitsamal küljel. Valmistasin tootesarjast ühe koti, sest 

ringisüsteem ja lõiked on kottidel samad ning ühe koti peal saab esitada kõiki tähti. 

Tagumisel küljel on duubeldatud nahast ring, mille kinnitasin neetidega. See süsteem ei 

piira koti kandmist ka külili olekus, vastupidiselt sellele kui kotil oleks rihmad kandmiseks 

kinni õmmeldud või needistatud. Eespoolele kinnitatud rihmad saab tuua tagant läbi nahast 

ringi nii, et tekiks vastavalt soovile rihmast aas, mille saab panna üle õla, käe või vöö. Rihmade 

otsad on vahetatavad nuppude abil pikema rihma külge, mis annab võimaluse vahetada tähti 

ilma, et oleks mitu pikka rihma ning, et ei peaks tagumise osa uuesti põimima, kui tekib vajadus 

muuta tähte.  
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2.5 LAHENDUSED 

Koti modulaarne funktsioon on piltidel LISA 6-s. Piltidel on näha kottide funktsionaalsus ehk 

kuidas muutub üks täht teiseks. M täht moodustub, kui kott asetada püstisesse asendisse nii, et 

lukk on kitsamal küljel ning kinnitada rihmad ette nurkade vahelt. Samamoodi moodustub ka 

täht E. A tähe saab kui tuua üks rihm koti nurkade vahelt ning teine koti pealt, lukk seejuures 

jääb koti kitsamale küljele nagu M tähel. K täht on loetav kui koti mõlemad osad on magnetiga 

kinnitatud. I tähe saab, kui koti klapiga osa eemaldada ülejäänust ning kanda eraldi. M, A, K ja 

E täht on kantavad õla- ja käekotina. 

M tähest moodustub W, kui asetada rihmad koti ülemisse osasse ning viia rihmad tagant 

läbi nii, et kotti saaks kanda tagurpidi, laiem osa ülalpool. K tähest moodustub H täht loodud 

koti näitel, kui rihma otsad tuua ette samamoodi nagu A tähel, kuid nii, et pikem osa tuleks 

altpoolt.  E tähest moodustub T täht, kui kinnitada rihm tagumisel poolel ning tuua T tähe katus 

üle koti esipoole. Sel viisil põimides moodustavad tagumisele poolele aasad, millest saab koti 

kandmiseks käe läbi panna. Kõik lahendused on toodud ka tootefotodes välja eraldi (LISA 6).  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva lõputöö esimeses osas uurisin teksti rolli kunstiteostes ning mõtestasin lahti teksti 

tähenduse teostel, analüüsides neid ka tootedisaini ja oma praktilise töö võtmes. Uurimisosas 

selgus, et teksti tähenduslikkus on mõjutatud ajastust, teksti sisust ning töö meediumist. 

Tootesarja analüüsides teksti tähenduslikkuse seisukohalt jaotasin töö erinevad osad uuritud 

jaotuste järgi ning leidsin, et peale kunstiteoste saab otsida tähendusi ka toodete ja 

disainesemete tekstidel. Tulevikus aitab taoline jaotus oma tööd pealkirjastada ning teksti 

kasutamisel anda sõnumit edasi teades kuidas tekst mõjub. 

Kottide tootesarja disainides leidsin esmalt inspiratsiooni tüpograafiast ning lõin viisi, 

kuidas esitada modulaarselt kotil kõiki tähti. Tootesarja disainist valmis koti versioon, mis on 

kujundatav modulaarsete rihmade abil, kasutades minimalistlikku põhivormi ning 

ringisüsteemi. Rihmade põimimisviis koti taga võimaldab kotti kanda käe-, õla-, või üleõlakotti. 

Olulised tegurid disaini loomisel olid koti suurus, materjal, koti kantavus, furnituuride 

vajalikkus. Tootesarjas on neli kotti, mille põhierinevus seisneb kotiluku asukohas, see 

varieerub olenevalt, mis tähte tahta esitleda. Kott, mis valmis töös annab edasi kõik “make” 

tähed ning nende variatsiooni sõna “what”. Töö saan tulevikus edasi laiendada terve tähestiku 

loomisele ühe koti raames piiratud arvu rihmadega.   
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SUMMARY 

Typographic bag product series “M A K E” 

My graduation project is divided into two parts. The first part is focusing on art philosophy, as 

how text is seen on images. With every creative work or product there is a need for text or 

simply a title. In my thesis I concentrate on what is the meaning of different types of text in 

titles, how text can be on images and how text works as an artwork itself.  During my studies I 

have felt insecure about titles of my work or questioning about the understanding and presence 

of context, understanding the background of the text simplifies the future use of it. The research 

part of the work ends with the summary table with philosopher’s division and a graphic 

illustration of it, analysis with comparison to product design and my own practical project.  I 

found that text, even without a significant meaning, can tell a lot about the picture, context, the 

present or history, and the author. 

The second part of the graduation project is designing a bag product series inspired by 

modular typography. The text as the same with the meaning is “make” and it is seen when 

relocating the straps of the bag. The modularity of the design is present with the button rivet 

circle on the front of the bag, which allows to set the straps to a letterlike position and the back 

of the bag allows the wearer multiple ways to wear the bag. The design is centered around 

modular typography and counterforms of letters. There are 4 types of bags, the main difference 

is the direction of the zipper as the position of the bag varies depending on which letter is 

presented. One of the bags is two-parted and can be worn individually. The bag, which can be 

put to all wanted letters is made practically within the thesis. 

 The bag series carries a visible message “make” and can be categorized as text on 

artwork. To take the practical work to pieces, each process step and bag individually I have 

categorized with the philosophy part of the work. In the future the design of the series can be 

optimized to cover the whole alphabet.   
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https://www.moma.org/learn/moma_learning/andy-warhol-campbells-soup-cans-1962/
https://edruscha.com/works/lisp/
http://robertindiana.com/works/eatdie/
https://nickm.com/post/2019/07/gomringers-silencio-an-unlikely-sonnet/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/joseph-kosuth-one-and-three-chairs-1965/
https://www.reetaus.com/products/up-shirt-for-women-mom
https://byalex.co.uk/about/
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LISAD 

 LISA 1 Tüpograafia 
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 LISA 2 Kavandid 
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LISA 3 Prototüübid 

 
Foto 1, autori foto 

 

 
Foto 2, autori foto 
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           LISA 3 järg 

  
 Foto 3, autori foto 

Foto 4, autori foto 
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LISA 4 Tehnoloogilised joonised  
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LISA 5 Tootefotod 

 
Tootefotod “M A K E” koti esi-ja tagakülgedest, foto autor Rainer Parijõgi  
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 Lisa 5 järg 

 
M ja W tähe moodustamine, foto autor Rainer Parijõgi  
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Lisa 5 järg

 
K ja H tähe moodustamine, foto autor Rainer Parijõgi  
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 Lisa 5 järg 

 
E ja T tähe moodustamine, foto autor Rainer Parijõgi 
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LISA 6 Eelarve 

 

Materjal Ühik Kogus Hind (€) Summa (€) 

Tumesinine 

nahk 
dm2 37,3 0,48 17,3 

Hall nahk dm2 31,4 0,52 16,3 

Texon 1,25 

mm 
m2 0,163 0,056 0,01 

Vooder m2 0,163 4,85 0,971 

Lukk tk 1 0,83 0,83 

Nupp tk 12 0,294 4,233 

Neet tk 4 0,013 0,052 

   Kokku 35,41 

 


