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SISSEJUHATUS 

See idee, et  laboris mikroskoobi all kalasoomuseid fotografeerida, tuli minu jaoks täiesti 

ootamatult. Olin valinud teemaks hoopis midagi muud, kuid äkitselt tekkis selline 

võimalus. Läksin sündmustega kaasa ja vaimustusin neist imelistest maastikest täielikult. 

Niipea, kui esimene soomus enda mustreid mulle näitas, teadsin, et pean neid enda 

lõputöös kasutama. Esmase kohtumise ajal tekkinud vaimustus saigi edasiste mõtiskluste 

inspiratsiooniks. 

Minu lõputöö käsitleb vaatenurga muutustega kaasnevaid perspektiivinihkeid. Kasutasin 

oma projektis laboris läbi mikroskoobi pildistatud fotosid kalasoomustest ja kreveti 

erinevatest kehaosadest. Mind võlus mikroskoobi potentsiaal avada mu ees täiesti uued 

maailmad ja vaated. Ehk oli see vaimustus suuremgi tänu esialgu valitsenud skeptilisele 

suhtumisele, mis pöördus täielikult ümber siiraks imestuseks kala- ja krevetijuppide 

võimaliku kauniduse üle. Esialgu absurdsena paistnud idee lõpptulemus üllatas oma 

esteetilisuse ja paeluvate vaadetega. Olen ka varem kaasa läinud inimeste vaimustustega, 

kuid siiani ei ole nendega kuhugi välja jõudnud. Seekord õnnestus koostöö aga imeliselt.  

Nimelt pakkus selle mõtte välja Võrtsjärve Limnoloogia keskuse kalateadlane Arvo 

Tuvikene. Ta oli kursis minu kunstihuvi ja -õpingutega ning  pakkus välja idee, et võiksin 

üle vaadata ühed põnevad asjad, mis tal laboris on, ehk pakub mulle huvi. Läksimegi siis 

laborisse ja see, mis mulle seal avanes, oli tõesti parimas mõttes ootamatu. Üllatusmoment  

paelus mind sama võrra, kui need mikroskoobi alla sätitud krevetisilma fragmendid. 

Valisingi käsitlemiseks tõsiasja, kuidas lihtsalt vaatenurga muutudes lisandub vaatleja 

maailmapilti midagi, mis sinna varem ei kuulunud. Avastamisrõõm sellest, kuidas 

kauguste ja detailide varieerudes moodustuvad fragmendid, mis kannavad edasi lugu 

vaatenurga muutumisest, luues täiesti uusi vaateid.  

Maalilistest fotodest valminud fotorealistlikud maalid lisavad omakorda intrigeeriva 

tasandi, andes edasi orgaanilist, rahulikku, isegi romantilist tunnet. Ebameeldivaks ja 

äraviskamisele määratud objektid kajastuvad siin kauni ja unenäolisena.  
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1. MÕJUTUSED 

1.1 Perspektiivi muutmine 

Leian, et võime näha asju erinevatest vaatepunktidest on  oluline oskus, mida ei saa 

kuidagi märkimata jätta. Seda eriti tänases kontekstis, kui on vaja lahedada keerulisi 

olukordi, mille kaardistamiseks ja avaramaks mõistmiseks tuleb liikuda mitmete tasandite 

vahel, kaasates võimalikult laia profiili ja silmaringiga persoone.  

Ühe uurimisobjekti vaatlemisel muutuvad lähtenurgast sõltuvalt selle omadused ja 

detailide kooslus. Teadmiste pagasist oleneb, milliseid seoseid oleme suutelised objektis 

eristama. Samuti on oluline info, mida vaatlejale vaadeldatava kohta pakutakse. Sättides 

kogu asja ülesehitust, on võimalik kontrollida objekti olemust vaatleja silme läbi.  

Arvestades seda,  kui palju perspektiiv vaadeldatavat objekti muudab, võib saada aimdust, 

kui kerge on manipuleerida meie tõlgendusega. Seda vaatenurka käsitleb Thomas Homer-

Dixon, oma raamatus „The Upside of Down: Catastrophe, Creativity, and the Renewal of 

Civilization“. Autori sõnul on vastupidavus ja paindlikkus põhiomadused tagamaks, et  

ühiskond suudab muutustega kohaneda. Katastroofi asemel katageneesi saavutamiseks 

soovitab ta, et ühiskond  kasutaks  kujutlusvõimet uute oludega kohanemiseks, selle asemel 

et pimesi säilitada status quo. Ennetava poliitika väljatöötamiseks tuleks koondada paljude 

erinevate valdkondade eksperdid. (Homer-Dixon 2006)  

Mõnikord avaneb vaatenurk, millest seni polnud aimugi. Nähes probleemi uuest 

perspektiivist, saame infot, mille põhjal teadlikumad otsused teha. Mõnikord muudab uus 

infokild eelnevat maailmapilti täiesti tundmatuseni. Perspektiivi mõjuvõim on tohutu.  

Sama objekt, erinev keskkond, avalduvad täiesti erinevad omadused. Sama probleem, 

erinev keskkond, näeme uusi tahke, uusi tunnusmärke, uusi detaile.  

Väline mõjutab meid ja kui see teadlikult enda kasuks keerata, võib kogeda imelisi asju. 

Tõlgendused ja arvamused annavad tooni sellele, millises valguses välist tajume.  Lükates 

kõrvale surnud kreveti ja kalasoomused, sest oleme need enda peas kategoriseerinud 

ebameeldiva ja kasutu hulka, loobume ka võimalusest näha nende kauneid mikroskoopilisi 

visuaale. 
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1.2 Fotograafia mõjutused 

Maalilise fotograafia idee on mu peas ringi keerelnud juba mõnda aega. Mulle avaldas 

sügavat muljet  kõrgmoe fotograaf Nick Knight, kelle fotod  eiravad füüsikaseadusi ja 

tunduvad olevat digitaalselt konstrueeritud. Idee sellest, et panna pildistatav objekt käituma 

nii, nagu oleks tegemist millegi täiesti ebamaise ja fantastilisega, tundus intrigeeriv ja 

tegelikult on seda siiani.  Kui maaliline foto kanda üle maalikunsti ja seda 

fotorealistlikuna, tekib kahe meediumi vahel põnev lõimumine.  

Ajaloos on üheks fotograafia suunaks olnudki pitorism, kus  antakse edasi maali tunnuseid 

ja tundmusi. „Foto ja maal eksisteerivad koos ja  teineteisele mõju avaldamist võiks pidada 

edasiarendavaks ja positiiivseks liikumiseks.“ (Encyclopaedia 2018) 

Pitograafia väljendab fotograafia ja maalikunsti vahel  toimuvat koostööd. Tänapäeva 

maalikunst on kasutanud refereeringuna fotosid ja fotograafia võtnud elemente üle 

maalidest. See on lähenemine fotograafiale võtmes, milles rõhutatakse pigem objekti ilu, 

tonaalsust ja kompositsiooni kui tegelikkuse dokumenteerimist. 

Objektid on muutunud sürrealistlikeks maastikeks. Siiski säilitades oma naturaalsuse, mis 

lisab omakorda loogikavastase tasandi. Elemendid, millele leidub seletus, segunevad  

osadega, mis ei sobitu ülejäänuga. Segadusse ajav, samal ajal täiesti arusaadavalt 

orgaaniline-sürrealistlikult orgaaniline. Olulise mõjutajana tooksin välja pitograafia 

fotograafi Ann Brigmani ja ühe tema.teose (Joonis 1). 

 

  Joonis 1, Ann Brigman „Heart of the Storm“ 1902-1914 
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Teiseks näitena tahaksin esile tõsta Peeter Lauritsa fotograafilisi töid (Joonis 2, joonis 3) 

  

Joonis  2 Peeter Laurits, Rain News. Server of Drizzle,  2017 

 

Joonis  3, Peeter Laurits, Outing, 2018 
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1.3 Süsi maalivahendina 

Süsi on tundlik materjal, mida on hea kasutada sujuvate üleminekute loomiseks ning samas 

ka teravate ja selgete kontrastide kujutamiseks. Söe plastilisus sai materjali valikul 

määravaks. Tundsin, et mul on kontroll söe liikumise üle ja oskus panna see liikuma nii, 

nagu vaja. Söemaalide puhul on minu eeskujuks Georgia O`Keeffe oma pehmete ja 

orgaaniliste visuaalidega (Joonis 4, joonis 5, joonis 6). 

                           

Joonis  4 Georgia O´Keeffe „Special No.9“ 1915             Joonis  5 „Special No. 5“ 1915 

 

     Joonis  6 „Drawing XIII“ 1915 
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1.4 Fotorealism 

Mulle tundub, et kunstilt nõutakse emotsiooni, kunstnik peaks olema justkui emotsioonide 

tootmise spetsialist. Kunsti eesmärgiks on saanud vaataja emotsionaalselt läbi raputamine, 

viies ta mingile ameerika mägede sõidule, läbides tohutuid sügavusi ja meeletuid kõrgusi. 

Üllatades, šokeerides, andes materjali läbielamisteks, millegi erilise kogemiseks. 

Minu jaoks fotorealism seevastu hoidub sellest, ärgitades rohkem tundma platoonilisi 

kogemusi. Minu fotorealistlike maalide eesmärgiks ongi emotsionaalselt laetud teemadest 

mööda hiilimine, jõudes paika, mis on täis keskendumist, fookust käesolevale tegevusele, 

jättes korraks maha kõik muud sündmused. Fotorealism kui vahend emotsionaalselt laetud 

teemadest eemaldumiseks, andes korraks endale puhkust. Ka fotodeks valisin objektid, 

millel puudub seos igapäevaeluga. Kalateadus ei ole minu jaoks seotud millegi muuga kui 

ainult uue põneva alaga, mis ootab avastamist.  

Hirmutavate teemadega hakkama saamiseks ja ärevuse taandamiseks tuleks rahulikult 

hingata, keskenduda tegevusele, mis oleks kaasahaarav ja piisavalt raske, et tähelepanu 

hoida, Minu jaoks osutus selleks fotorealistlikku maalitehnikasse sukeldumine.   

 

1.5 Veealuse maailma ilu 

Projekt kajastab vee  temaatika käsitlust  võtmes,  mis vaatleb vees peituvat läbi uue 

prisma. Püüan sellega edasi anda seal leiduvat elu mitmetasandilisust, samas säilitades 

veemaailmaga kaasas käivat müstilisust ja teadmatust. Veealune maailm ei ole meile 

kergesti kättesaadav, kuna tegemist pole inimese loomuliku elukeskkonnaga. Minnes vette, 

siseneme maailma, kus veedetud aeg on piiratud. Sealse elu pikemalt vaatlemine nõuab aga 

aparatuuri ja abivahendeid.  

Vahetades keskkonda, viibides täiesti võõrastes oludes, laseme oma meelel ja kehal kogeda 

uusi tundmusi, mis võivad endaga kaasas kanda senitundmatute vaatenurkade leidmist ja 

seeläbi elutunnetuse avardumist. Vesi ja sealne eluolu justkui sümboliseerib tavapärasest 

elukeskkonnast puhkuse võtmist ja uute alade avastamist.  
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1.6  Must-valge monokroomsus 

Värviliste vaadete puhul kipun ma rohkem tähelepanu pöörama toonidele ja nende 

omavahelistele kooslustele. Must-valgete visuaalidega on kergem näha kompositsioone, 

perspektiive, kujundeid ja mustreid, mida nad omavahel moodustama hakkavad.  

Must-valge käsitlus fotograafias ulatub lähemale abstraktsioonidele ja illusioonide 

maailmale, kui tegelikule reaalsusele. See juba iseenesest loob uue maailma, tuues 

lähemale hoopis teise tasandi. Läbi selle filtri võib tajuda maailma mustreid ja süsteeme 

uue nurga alt. Monokroomne visuaal tundub olevat puhtam ja selgem, objektide ja 

elementide kooslused omandavad teineteise suhtes hoopis uued suhted. 

Must-valgete visuaalide puhul tajun midagi maagilist ja  siirast, justkui avaneks vaadeldav 

minu eest ja näitaks ennast. Midagi taolist nagu toimub ka asjadega  mitmekümnekordse 

suurenduse all. See viitab, kui subjektiivne on meie maailmataju. Kuivõrd erineb pilt 

lihtsalt kaugust või valgust muutes. Kuivõrd teistsugune vaade avaneb vastavalt 

meeleolumuutustele. Meel on muutlik ja tema tujud maalivad  tihtilugu samast 

vaadeldatavast objektist  erinevatel hetkedel kardinaalselt erinevaid maastikke.  
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2 TEADUS JA KUNST 

2.1 Tajud ja märkamine 

Ma usun, et teadlaste ja kunstnikute vahel on vähem erinevusi ja rohkem sarnaseid jooni. 

Seda kinnitab ka Marie ja  Robert Root-Bernsteini uurimus, milles nad leiavad et:  

„Eitamata, et kunsti ja teaduse loodu on erinevad nii aspektilt kui ka otstarbelt, leiame 

siiski, et kunstnike ja teadlaste kasutatavad protsessid uuenduste loomiseks on äärmiselt 

sarnased. Tegelikult on ootamatu osa teadlastest harrastus- ja mõnikord isegi 

professionaalsed kunstnikud ning vastupidi.“ (Robert Root-Bernstein, Michele Marie Root-

Bernstein 2004:1) 

Nad toovad välja viis sarnasust. 

„Põhjendame oma argumenti viiel põhitõendi tüübil, mis on seotud kunstilise ja teadusliku 

loovusega. Esiteks, edukad kunstnikud ja teadlased kipuvad olema ebaharilikult laialdaste 

huvide ja distsipliinipiire ületava väljaõppega polümaadid. Teiseks, kunstnikel ja teadlastel 

on sarnane psühholoogiline profiil, nagu on kindlaks määratud laialt kasutatavate 

psühholoogiliste testide abil. Kolmandaks ennustab kunstiharidus teaduslikku edu, nagu 

intellektuaalsete väljakutsete nautimine ennustab edu kõigis valdkondades. Neljandaks, 

teadlased ja kunstnikud kirjeldavad oma loovtöö harjumusi sageli samamoodi, sama keelt 

kasutades, ja kasutavad sarnast, kui mitte identset, interdistsiplinaarset vaimsete tööriistade 

komplekti, mis hõlmab vaatlemist, pildistamist, abstraktsust, mustrit, kehamõtlemist, 

kaasaelamine ja nii edasi. Viiendaks ja lõpuks väidavad teadlased sageli, et nende 

kunstihuvi annab nende kutsumusele vormi; kunstnikud ammutavad oma teaduslikest 

huvidest sageli inspiratsiooni. Kunst on sageli stimuleerinud teaduslikke avastusi ja teadus 

on sageli mõjutanud kunstilise loovuse olemust.“ (Robert Root-Bernstein, Michele Marie 

Root-Bernstein 2004:2) 

Mõlemad tegelevad ennast ümbritseva maailma vaatlemise ja kirjeldamisega. Nende 

mentaalsed tööriistad oma alaga tegelemisel on paljuski samad. Läbi aegade on teadlased 

teinud uusi avastusi tänu loovale mõtlemisele ja kunstnikud leidnud inspiratsioni 

teadusmaailmast. Neid seob oskus vaadelda ja  juba läbitud teemadele uusi kasutusviise ja 
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vaatenurki leida.  Mõlema puhul on eelduseks loovus,  mis on ka  paljude uute avastuste ja 

probleemikäsitluste eelduseks.   

"Kõige olulisem pole üks konkreetne tükk, vaid kogu pildi äratundmiseks piisava hulga 

tükkide ja nendevaheliste seoste leidmine. ja ära tunda kogu pildi muster enne, kui kõik 

tükid käes on!“ (Robert Root-Bernstein, Michele Marie Root-Bernstein 2004:16). 

Oma teadustöös on Robert ja Marie Root-Bernstein kirjutanud:  

„Nende vaimsete tööriistade kasutamise tulemus on see, et keemik-filosoof Michael 

Polanyi rõhutab just "isiklikke teadmisi" -„ intuitiivseks, sensuaalseks, emotsionaalseks, 

orgaaniliseks mõistmiseks, kuidas asjad käituvad või mida need tähendavad“. (Polanyi 

1958) Polanyi rõhutamine "isiklikele teadmistele" on eriti tähelepanuväärne, sest nii 

mõnigi filosoof ja kognitiivteadlane lükkab tagasi võimaluse, et mõtlemine võib toimuda 

verbaalsete või loogiliste sõnastuste puudumisel. Ometi kirjeldab väga suur hulk inimesi, 

keda oleme uurinud, midagi intuitiivselt teades, ilma et suudaksime esialgu oma mõistmist 

väljendada.“ (Robert Root-Bernstein, Michele Marie Root-Bernstein 2004:18)  

 

 

 

2.2 Erinevad vaatenurgad 

Eemalolek annab võimaluse kõike kõrvalseisja pilguga vaadata ja asjadest paremini aru 

saada. Liiga lähedal olles ei ole alati selge, millega parasjagu tegemist on. Mõnikord 

muutub olukord absoluutselt arusaamatuks. Käegakatsutav igapäevane maailma võib olla 

isegi sürreaalsem kui kujuteldav. Usun, et nö tavaelu võib  aegajalt oma absurdsuses ka 

kõige fantaasiarohkemad olukorrad ületada.  

Objektid minu maalidel on muutunud sürrealistlikeks maastikeks. Nad säilitavad siiski 

oma naturaalsuse, mis lisab omakorda loogikavastase tasandi. Elemendid, millele leidub 

seletus, segunevad  osadega, mis ei sobitu ülejäänuga. Segadusse ajav, samal ajal täiesti 

arusaadavalt orgaaniline. 
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Mida saab kasutada vahemaa loomiseks? Aega, ümbrust, geograafilist kaugust, kultuuri, 

kogemusi, teadmisi.  

Hetkede vahel vahemaa loomine, et muuta siin ja praegu teistsuguseks  kui see, millest 

tahan  end distantseerida. Selleks loon erinevad väärtusi, fookuspunkte, rahulikumaid 

pindu. 

2.3 Konteksti loomine  

Valitud fragmendid  kannavad endas lugu. Üks osa protsessist on visuaale valides, välja 

jättes ning omavahel sobitades luua teose olemust.  

Edward Weston ja tema paprikate seeria (Joonis 7) demonstreerib seda, kuidas on võimalik 

ka tavalisi igapäevaobjekte käsitledes luua põnevaid visuaale. Sellel fotol on põhifookus 

kontrastidel ja tekkivatel geomeetrilistel  kujunditel. Fakt, et tegemist on paprikaga, jääb 

esmapilgul hoomamatuks- samas lisab see teadmine huvitava dimensiooni kogu 

kompositsioonile. „Tundub, et tajusid moonutab ka tugev kontrastide vaheldumine ja 

ümarad vormid“ (Weston 2017).  

 

Joonis  7, Edward Weston „Pepper No. 30“ 1930  



 

13 

 

Proovisin ka enda töödes tähelepanu pöörata just erinevate geomeetriliste vormide 

moodustumisele. Valisin kahe töö puhul põhilisteks kera motiivid ja nendele vastanduma 

abstraktsed voolavad elemendid. Teiste  abstraktsemate tööde puhul püüavad pilku 

tekkinud mustrid ja rõhk on ka diagonaalsel kompositsioonil. Mind ennast hämmastas 

kalasoomuse peal oleva mustri sarnasus merelainetele. Valguse peegeldus soomusel jätab 

mulje päikese sillerdusest merevee pinnal.  

3 TÖÖ PROTSESS 

3.1 Töö laboris 

Materjalide kogumine ja mikroskoobi alla sättimine jäi kalateadlase Arvo Tuvikene 

pärusmaaks, mina jälgisin  ettevamistusprotsesse  kõrvalt (Joonis 8). Tegemist oli päris 

põnevate toimetustega aga kuna mul puudub igasugune sügavam arusaamine teadustööst, 

siis ei hakka seda siin ka kajastama. Toon välja loetelu uuritavatest objektidest: koha, 

ahvena, kogre, ümarmudila, kiisa ning särje soomused ja uimed. Lisaks rändkrevett, 

soolakirbu munad, vetikad, pilliroog, emakala nahk, kuivatatud kiisk ja särg..  

Sain oma oskused mängu panna hetkel, kui tuli hakata kogutud materjale mikroskoobi all 

kompositisoonilisteks vaadeteks püüdma. Mänguruumi andis ka kohtvalgusti, mida 

liigutades õnnestus visuaalseid rõhuasetusi mõjutada. Suurendus liikus vahemikus 7x-

100x. Omaette kogemus oli ka mikroskoobiga töötamisel tekkivad tajud. Ümbritsev 

keskkond jäi tahaplaanile ning silme ees avanev maastik sai uueks reaalsuseks.  

  

Joonis 8, Mikk Tuvikene „Laboris“, 2021 
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3.2 Töö metoodika 

Kasutasin fotorealistlikku söemaali tehnikat. Aluseks valisin Itaalia vahtplastist plaadid, 

mille paksuseks kujunes lõpuks 8-10 mm. Valmis alusele kinnitasin Fabrica 75% 

puuvillast 300 gm akvarellpaberi, mille paksus sai valitud lõiketehnikale sobivaks. Liiga 

õhukese paberi puhul on oht noaga tahtmatuid auke tekitada. 

Paberi alusele kinnitamiseks kasutasin kahepoolset 1cm laiust teipi. Kasutasin nii  press- 

kui ka naturaalset süsi. . Samuti olid alati käepärast nii mehaaniline kui ka tavaline 

kustukumm. Söe pealekandmine toimus pabersalvrätikuga, mida on hea vastavalt 

vajadusele vormida ning muuta. Alusjoonised tegin grafiitpliiatsiga. 

Kõigepealt kandsin paberile ruudustiku, seejärel joonistasin peale detailid ja üleüldise 

paiknemise. Kogu pinnale kleepisin seejärel Senvitive Tesa teibi. Mustadest pindadest 

alustasin väljalõikeid ning pindade katmist. Kõige keerulisem osa oli tõenäoliselt 

tööprotsessi keskpaik, kui osa pindadest sai täidetud ja teine osa kaetud teibiga aga kogu 

pilt ei näinud absoluutselt esteetiline välja. See tekitas mõningast viivitust tööga 

edasiminekul, kuna tekkis kahtlus, kas üldse suudangi head lõpptulemust saavutada.  

Tööprotsessi jooksul oli järjest kergem detaile enda jaoks lihtsustada, et paberile üle kanda 

kõige olulisemad jooned. Idee ja visuaal muutusid töö käigus päris palju. Alguses plaanisin 

kasutada fotosid, millel kujutatu jagunes suhteliselt suurteks ja ühtlasteks pindadeks. Mõne 

aja pärast vahetasin välja neist 2, mille asenduseks said tihedate pisikeste detailidega fotod.  

Olen vahetusega rahul ja arvan, et tegin õige valiku.  

Maalide suurused valisin pigem standardi järgi. Üheks suurimaks mõjutajaks sai ka 

transpordivõimalustest tulenev piirang. Selleks, et pandeemia ajal maalid lennukiga 

Budapestist Tartusse toimetada, oli tarvis need kõigepealt kohvrisse mahutada. Sellest ka 

mõõdud 50x70 cm. Mulle tundub see olevatki ainuke koroona-ajastu mõju selle projekti 

ideelisele osale. Kogu teostus oleks tõenäoliselt saanud sama tulemuse, ainult veidi 

suuremates mõõtudes. Teisalt võibki just massiivsuse faktor olla nende teoste puhul 

suurimaks määrajaks, kui veelgi rohkem tahta edasi arendada tööde paremini mõjule 

pääsemist.  
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KOKKUVÕTE 

Perspektiiv on suhteline mõiste, mis on pidevas muutumises. Vaatenurgast sõltub info, mis 

meieni jõuab.  Manipuleerides vaatenurgaga saame mõjutada vaatajani jõudvaid visuaale. 

Lisades sinna taha veel taustainfo, muudame kogu kontseptsiooni selliseks, nagu kunstnik 

soovib. Oma maalides toon  ma vaatajani komplekti erinevast vaatenurgast tehtud kreveti 

kehaosade kujutised. Kuigi objekt on muutumatuna mikroskoobi alla paigutatud, on siiski 

iga maal omaette tundevarjundiga. 

Must-valgete visuaalide puhul tajun midagi maagilist ja  siirast, justkui avaneks vaadeldav 

minu ees ja näitaks ennast. Midagi taolist nagu toimub ka asjadega  mitmekümnekordse 

suurenduse all. See viitab, kui subjektiivne on meie maailmataju. Kuivõrd erineb pilt 

lihtsalt kaugust või valgust muutes 

Proovisin ka enda töödes tähelepanu pöörata just erinevate geomeetriliste vormide 

moodustumisele. Valisin kahe töö puhul põhilisteks kera motiivid ja nendele vastanduma 

abstraktsed voolavad elemendid. Teiste  abstraktsemate tööde puhul püüavad pilku 

tekkinud mustrid ja rõhk on ka diagonaalsel kompositsioonil. Mind ennast hämmastas 

kalasoomuse peal oleva mustri sarnasus merelainetele. Valguse peegeldus soomusel jätab 

mulje päikese sillerdusest merevee pinnal.  

Selle projekt edasiarendusena näen mustvalgetele alusjoonistele kohati ka värvilaikude 

lisamist. Kindlasti tahaksin muuta ka formaadid suuremaks, et näha, millist mõju ja 

tundmusi teosed sellisel juhul endas kannavad.  

 

 

 

 

 



 

16 

 

SUMMARY 

“The beautiful world of underwater life seen through the microscope” 

Changing the perspective is one of many powerful tools a human mind possesses. With my 

work I wish to highlight that it can happen to us in the most unexpected situations. This has 

happened to me while collecting the necessary material for my thesis project. Being 

introduced to the microscope and its power to change the point of view so easily really 

gave me a push to take it further. My 5-piece collection of paintings presents the way we 

perceive objects depending from where we are looking at it. This works as a metaphor for 

every perspective that can be and has been challenged by some piece of information that 

wasn´t there before.  

By eliminating color from the paintings and offering them to the viewer in monochromatic 

black and white, the metaphor will be purer. I have used the means of pictorialism, as an 

approach to emphasize tonality and composition of the photo rather than to document 

reality. 

In my own work I also tried to pay attention simply to the formation of different geometric 

shapes. In two works, I chose motifs of the sphere as the main ones and abstract flowing 

elements to oppose them. In other 3 more abstract works, patterns catch the eye and the 

emphasis is on the diagonal composition. I was amazed at the resemblance of the pattern 

on the fish's armor to the sea waves. The reflection of light on the armor gives impression 

of iridescent of sunlight on the sea surface.  

As a further development of this project, I see the addition of color spots to the black-and-

white base drawings. I would also like to make the formats larger to see what impact and 

feelings the works could offer in that case.  
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LISAD  

LISA 1 

 

Lisa 1.1 Tööprotsess 1 

 

 Lisa 1.2 Tööprotsess 2 
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LISA 2 

 

Lisa 2.1 Tööprotsess 3 

 

Lisa 2.2 Tööprotsess 4 
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LISA 3 

 

Tööprotsess 5 
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LISA 4 

 

Lisa 4.1 “Veelgi lähemalt” 50x70x1 cm, süsi paberil, 2021 

  

Lisa 4.2 „Vaata lähemalt“ 50x70x1 cm, süsi paberil, 2021 
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LISA 5 

 

Lisa 5.1 „Vaade soomusele“ 50x70x1 cm, süsi paberil, 2021 

  

Lisa 5.2 „Vaade“ 50x70x1 cm, süsi paberil, 2021 


