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M

otivatsioonikoolitusega alanud ehteaasta on lõpusirgele jõudmas. Käsitööaasta suurim ettevõtmine - ehtekojad üle maa
– on nüüd seljataga. 22. oktoobril saadi meie arvestuse järgi

kokku rohkem kui kuuekümnes erinevas paigas Eestimaal. Toimus üle
170 ettevõtmise, kus meistrite suunamisel õpiti valmistama väga erinevast materjalist ehteid, aksessuaare, kotte, peakatteid jpm. Peeti loenguid ehtekunstist, esitleti kohalikke rahvarõivaid ja sinna juurde kuuluvaid ehteid ning aksessuaare. Uskumatult palju huvitavaid meistrikodasid
ja avastamisrõõmu. Võimas! Volikoguni on aega asja üle järele mõelda
ja otsustada, kas ehtekodadest saab igasügisene käsitööd propageeriv
ettevõtmine Eestimaal.
Suurelt kavandatud käsitööaasta on jätnud kõige paremas mõttes jälje ka meie traditsioonilistele ettevõtmistele. Katre Arula ja Kersti Pook
kutsusid käsitööliidu XVI käsitööpäevi korraldama Lapitöö Seltsi ja

Sõle autor on Evar Riitsaar

sellest sündis kogu Põltsamamaad kaunistanud ehteaasta projekt, kus
ligi 30 kaupluse ja ühiskondliku asutuse vaateakent

said kaunistatud

Sisukord

lapitööga. Täissaalid käsitööpäevade avamisel ja konverentsil, lossihoov
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Toimetaja Maie Leetoja
Kujundaja Kadi Pajupuu

pungil oma kaupa pakkuvatest meistritest ning uudistajatest-ostjatest.
IV käsitööettevõtjate foorum Raplas kinnitas oma vajalikkust ja
loodame, et järgmisele foorumi korraldamisele panevad õla alla ka aktiivselt tegutsema asunud Elukutseliste Käsitöömeistrite Liit ja väikettevõtlusele suurt toetust üles näidanud TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia.
Käsitöötelk noorte laulu - ja tantsupeol oli üks oluline ettevõtmine
meie ehteaastal ja sai sündida ainult ühistöös Laulupeo Sihtasutuse ning
käsitöö- ja kunstiõpetajatega. Koostöös võidame, nii mõtlesime käsitöötelki planeerides. Ettevõtmine oli uudne ja üllatas eelkõige peol osalejaid, külastajatel oli vähem võimalusi meie pakutust osa saada. Meiega
jäädi rahule, kuid midagi jäi kripeldama, sest päris nii see välja ei kukkunud, kui oleksime soovinud. Väljakutse oli see kindlasti ja käsitööteema
sai ehete valmistamise võimalusena laulu- ja tantsupeol üles tõstetud.
Arhailisi käsitöötehnikaid tutvustanud meistrite mägi keskaja päevadel. See oli Tallinn 2011 kingitus ja andis keskaja päevadele uue mõõtme.
Ees ootavad mardilaat ja konverents „Ornament – võti maailma“. On avatud neli rahvakunstist ja sellest inspireeritud loomingu näitust Tallinnas. Rõõmu käsitööst jagame siis külalistega Euroopa Rahvakunsti ja Käsitöö Föderatsioonist ning Põhjamaade Käsitööliidust.
Ja siis tuleb kokkuvõtete tegemise aeg. 11. veebruaril saame kokku
volikogus, et tõmmata joon alla käsitööliidu kahekümnele taastegutsemisaastale ja otsustada, kuidas koos edasi minna.
Liivi Soova, käsitööliidu juhatuse esimees
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ehe-eesti-ehe

ehtis noorte pidu



pida ketramist ja paelte punumist. TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste juhendamisel töötas pakutrüki töötuba.
Eesti Rahva Muuseum pakkus võimalust pildistada ennast
rahvarõivais ning nõuanneteks ja pisiparandusteks oli avatud rahvarõiva kiirabi. Osavate ja ka vähem osavate käte
vahel valmisid töötubades laastukorvid ja kaelariputatavad okstest pekod, vasest ja mustast plekist sõled, klaasist, puidust, vaskplekist , kasetohust ja traadist ehted.
Ehtekojas toimuv oli rõõmus pidu kõikidele osalejatele.
Meistrid ja õpetajad toimetasid tõeliste entusiastidena, abiks
ka hakkajad abilised - õpilased. Laste särasilmad ei lasknud
töötubade juhendajatel tunda väsimust. Meistrid pühkisid
rõõmsalt otsmikult higi ja unustasid mõnikord söögiajadki.
Materjali telliti juurde, sest nii mõnelgi juhendajal said ettevalmistatud toorikud otsa.Niisugust tungi ja isetegemise
lusti ei olnud keegi osanud oodata. Juhtus sedagi, et lapsed unustasid suures tööhoos lauluproovi minna. Loomingul ei ole piire, eriti kui see tuleb lapse näppude vahelt. Ja
mis kõige tähtsam – igal ehtekojas valminud tööl oli oma
nägu ja lugu.
SA Laulu- ja Tantsupeo ehtekoja töötoimkonna liikmed: Kristi Teder, Eesti Käsitööõpetajate
Seltsi AITA esinaine, Tõnu Tammar, Tööõpetusõpetajate Seltsi ETS esimees, Jüri Mäemat,
Kunstiõpetuse õpetajate ühenduse esimees

Ehtekojad 22. oktoobril

E

hteaasta kulminatsiooniks olid üleeestilised ehtekojad 22. oktoobril.
Õpitoad, näitused ning loengud toimusid

kõikides maakondades, kokku 60-es erinevas
paigas.
Kõik teemad ja töötoad olid seotud kas ehete valmistamise või ehtimisega. Meisterdati nii õrnu pitsist ehteid (nt
niplispits) kui ka mehisemaid ehteid (nt lõõtspilli ornamentikaga ehted, rõhkudest inspireeritud ehted jne).
Põltsamaal toimusid ehtekojad Põltsamaa lossis ja lossihoovis, tegutsesid õpitoad, kus sai valmistada klaasist
kurguhelmeid, tutvuda ehtemeister Keiu Kullese valmistatud kihelkondlike ehetega, samuti jagati teadmisi ehete
kandmise kohta. Ehtepäeva külastas üle 300 inimese, õpitubades osales neist umbes 100.
Põlva ehtekoja pealkirjaks sai „Ehtekoda lõõtspilliga“,
kus õpetati lõõtspilli ornamentika tegemist ja nende kasutamist ehetes. Osales üle 200 inimese.
Tartumaa ehtekojad koondusid Eesti Rahva Muuseumi,
kus lisaks õpi- ja meistritubadele sai osaleda ehtelugude
toas, oli võimalus rääkida mõnest oma erilisest ehtest ning
näidata seda teistelegi.
Rohke ehtekodadest osavõtt ning nii osalejate kui ka
läbiviijate positiivne tagasiside kutsub üritust kordama ka
järgnevatel aastatel.
Monika Plaser

Liina Veskimägi-Iliste juhendab ehtekoja vilditöötuba

Ü

hte tõeliselt suurt pidu hakatakse varakult ette valmistama. Siis on tipphetk
käes ja vahel on kahju, et kõik nii ruttu

muutub ajalooks.
XI noorte laulu- ja tantsupeo raames toimus
esmakordselt Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu, käsitööõpetajate seltsi AITA, tööõpetusõpetajate seltsi ETS ning Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA koostöös ning SA Tallinn 2011
ja Eesti Kultuurkapitali toel projekt „Ehtekoda“, koolinoorte ehte- ja lauluväljaku kujunduskonkursid.
Esmakordselt said nii suurelt lauluväljakul kokku laul,
tants, kujutav kunst ja käsitöö. Õpilastele korraldatud ehtekonkursi tulemusena saabus ligi kaheksasada ehet, mille
hulgast parimad tööd olid eksponeeritud ehtekojas ning
tööde autorid olid kutsutud tänuvastuvõtule.
Varemalt on peoga samal ajal toimunud üleriigilised
õpilastööde näitused. Need andsid väga hea ja tervikliku
ülevaate Eesti koolide õpilasloomingust (kunst, käsitöö,
tööõpetus jne.). Seekordseks laste loomingu väljundiks
olid pakutud projektikonkursid. Eesmärgiks oli kaasata laste kunst vahetult peo ettevalmistus- ja toimumisprotsessi.
Sihiks seati moto – LAPSED KUJUNDAVAD ISE OMA PEO!
Kunst, käsitöö ja disain peaksid uue õppekava põhiselt
olema väga tihedalt läbi põimunud. Oskuslik tulevikuõpe-

taja seob need tunnis tervikuks – vaid nii tekib ka lapsel selge nägemus sellest, mis teda ümbritseb. Tänapäeval ei eksisteeri enam ei kunst, käsitöö ega disain eraldi.
Kui neid eristab vahel tehnoloogia, siis tegija mõttelaad
peaks jääma loovaks, pakkuma rõõmu endale ja vaatajale.
Kunstiõpetajad ja õpilased olid teinud ära sisuka eeltöö.
Maakondades ja suuremates linnades toimusid eelvoorud, kust valiti välja paremad, peo korraldusmeeskond
tegi aga lõpliku valiku. Valiku põhimõtteks sai töö sobivus laulu- ja tantsupeo üldkonteksti ja teostuse võimalus.
Kunstikonkursside tulemusena sai laulu- ja tantsupeo
rongkäik endale kujunduselemendi – rahvuslikku ideed
kandva lillemotiivi. Kujunduse said ka lauluväljaku kolm
väravat ning õpilaste kunstitööd, mis jutustasid oma piirkonna lugu, leidsid väärika koha lauluväljaku aedadel.
Edukalt lõppesid ka istumisaluste ja puhkepaikade kavandamise konkursid. Võidutööd – telgedel kootud istumisalused-kotid ja puust seibisted tulid nii kaunid, et enamik neist
kingiti külalistele ja peo juhtidele. Küll oli raske otsustada,
kelle tööd on paremad, sest igaühes neist oli tegija hing ja
lugu sees.
Lauluväljakule oli püstitatud 1000-ruutmeetrine telk,
kuhu mahtusid töötubasid juhendama külg külje kõrval
käsitöömeistrid, kooliõpetajad ja õpilased. Käsitöölised ja
õpetajad ning nende õpilased pakkusid laulu- ja tantsulastele ning peo külalistele isetegemise võimaluse kaudu
tutvuda traditsioonidest lähtuva ja eheda käsitööga. Käsitöömeistrite juures sai õppida valmistama rahvuslikKe
pitse, vilti, mängusaju, helmekeesid, metallehteid, sai õp-

Ehtekoda Vormsil: Andres, Liisa, Kristina ja juhendaja Marit

Andres Koidu sarvest hani-ripats
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Käsitööaasta
algus

K

XVI käsitööpäevad
Põltsamaal

võidame!“. 14. jaanuaril

K

said maakondade esindajaid

Liiduga, eestvedaja lapitöömeister Katre Arula.

kokku Tallinnas, et koolitaja

Käsitööpäevade peateema oli seekord lapitöö, sest lapitööseltsil täitus
20 aastat esimesest näitusest. Juubelinäituse läbivaks teemaks oli Põltsamaale
omane rooside teema.
Päevade raames toimus terves linnas käsitööliidu poolt väljakuulutatud
ehte-aastale pühendatud lapitööde vabaõhugalerii-näitus „Ehime linna…“
Käsiteokoja meistrid Katre Arula, ja Kersti Pook kaunistasid kesklinnas umbes
30 vaateakent üle kogu Eesti kogutud 68 lapitööga..
Hommik algas käsitööpäevade piduliku avamisega konverentsisaalis,
kohal oli üle 200 osaleja. Esines Kamari Haridusseltsi naisansambel, sõna said
omavalitsusjuhid, käsitööliidu esindajad ja käsitöömeistrid. Toimus lossipäev
„Põltsamaa linn 85“.
Sellel päeval korraldati lossihoovis suur eestimaise käsitöö laat. Käsitööja mahetooteid pakkusid müügiks meistrid üle kogu Eesti. Tegutsesid lapitöö
õpitoad, ehte-aastale omaselt pöörati suurt tähelepanu tekstiilist lapitehnikas
ehete valmistamisele. Meistrid õpetasid ja jagasid uusi nippe vanade tehnikate
kasutamisel ning täiesti uusi lahendusi lapitöös. Kohal olid ka käsitöölised Põltsamaa sõpruslinnast Kokemäelt, kes pakkusid huvilistele üle kümne õpitoa.
Samal päeval toimus lossihoovis lapirõivaste moedemonstratsioon.
Teemadeks olid rahvuslik, taaskasutus ja teksa ning pidulikud õhtukleidid. Et
aastanäituse peateemaks olid roosid seinatekstiilidel, siis moedemonstratsioonil rändasid lapiroosid ka rõivastele. Lapirõivaid esitlesid tunnustatud meistrid
Marja Matiisen, Katre Arula, Eve Oro, Gled-Airiin Saarso, Ene Pars, Kristi Teder,
Aime Peever, Malle Käos, Natalja Kapajeva jpt. Esitlust kommenteeris lapitööseltsi juht ja lapitöömeister Anni Kreem.
Kahel täistunnil sai alguse jalutuskäik lossiprouaga, kes tutvustas kuningalinna Põltsamaad koos erinevate näitusepaikade külastamisega . Koos jalutati
ka vabaõhugaleriis ja vaadati näitust „Ehime linna…“ Lossiprouast giid oli Põltsamaa Muuseumi juhataja Rutt Tänav.
Teisel päeval toimus Jõgevamaa II käsitöökonverents „Lapitöö – kunst
või käsitõõ?“ Ettekanded puudutasid lapitööd, arutleti, kas on see siis kunst
või siiski ainult käsitöö. Konverentsi avamisele olid tulnud ka Jõgevamaa maavanem Viktor Svjatõsev ning Põltsamaa linna haridus- ja kultuurinõunik Janne
Karu. Tervituskõnega esines ka käsitööliidu juht Liivi Soova.
Konverentsi ettekanded:
Virve Tuubel, ERM „Lapitöö Eesti rahvakunstis ja ERM-i hoidlates“.
Anni Kreem, Eesti Lapitöö Selts „20 aastat eesti lapitööd“.
Ene Pars, tekstiilikunstnik, Eesti Lapitöö Selts „Lapitöö tekstiilikunstis Eestis
ja välismaal“.
Eve Oro, käsitööõpetaja, Eesti Lapitöö Selts „Lapitöö ja käsitöö koolis“.
Marja Matiisen, käsitööettevõtja, Eesti Lapitöö Selts „Taaskasutus ja lapitöö
ettevõtluses“.
Anu Hint, Eesti Moekunstnike Ühendus „Lapitöö moemaailmas“.
Gled-Airiin Saarso, Eesti Lapitöö Selts – esitas ettekannete vahepaladena
lapitööga seonduvaid lõbusaid juhtumisi ja lugusid.

äsitööaasta algas motivatsioonikoolitusega
„Ehe tegija. Koostöös

Marge Vellesalu (Vain ja Part-
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nerid) eestkõnelemisel teha
algust ettevõtmisterohke ehteaastaga.
Oli tore alustada ehteaastat
õpilasena. Marge Vellesalu
arvas toimunud koolitusest
järgmist:
Käsitööaktivistid tulid kokku ja pidasid plaani, kuidas silma paista „Ehe
ehe“ aasta raames.
Koolitajana oli rõõm olla nii loovate inimeste keskel, kes nuputasid
viise omavahelise koostöö parandamiseks ja kes seadsid 2011. aastaks
innustavaid eesmärke.
Õhus oli ilmselgelt tunda ühisest
ideedevahetamisest tekkivat pealehakkamise innustust. Ideedest puudust ei tulnud. Usun, et jätkub jõudu
ja tahet need mõtted ka teoks teha.
Tore oli ka see, et ei unustatud
huumorimeelt – eks loovinimesed
ongi kraadi võrra lahedamad. Nad
on leidnud võimalusi, kuidas traadist,
puust, pärlitest, kivist, villast …..
lahendusi leida.
Eesmärgiks on ju esemelise käsitöökultuuri viimine igasse kodusse.
Energia, mis ruumis valitses, andis
särtsu nüüd ja kohe tegutsema hakata ja ehtsate ehete kandmise traditsiooni propageerida.
Teen algust oma perest. Aitäh
Teile!

KIIDAME Katre Arulat
ja Kersti Pooki. Käsitööpäevad olid sisukad
ja väga hästi korraldatud!

uueteistkümnendat korda peeti käsitööpäevad tänavu
25. -26. juunil Põltsamaa linnas ja sealses ajaloolises
lossihoovis. Korraldaja oli MTÜ Põltsamaa Käsiteokoda

koostöös Eesti Lapitöö Seltsi ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö

Järgmised käsitööpäevad toimuvad
Viljandimaal 11.-12 mail 2012.
Korraldaja
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Neljas
käsitöö
ettevõtjate
foorum

O

ktoobri teisel laupäeval, 8. oktoobril, toimus
Raplas neljas käsitöö-

ettevõtjate foorum. Ürituse



korraldasid Eesti Rahvakunsti
ja Käsitöö Liit koostöös Rapla
kohaliku käsitööseltsiga „Süstik“ ja foorumi peateema oli
“Käsitööettevõtlus kui kultuurinähtus ja elatusallikas”.
Peaesineja oli Anne Ossi Soomest,
Kenkavero käsitöökeskuse kauaaegne
eestvedaja ja juhataja. Anne tutvustas, kuidas Kenkaveros on ühendatud
käsitöö ja turism ning kuidas visa töö
on teinud sellest tõelise turismimagneti.
Jaak Vitsut rääkis Leader programmi rahastamisest Rapla maakonnas, Ave Matsin tutvustas TÜ Viljandi
Kultuuriakadeemia suurejoonelisi projekte käsitöö edendamiseks Eestis ja
Martin Bristol rääkis loo Eesti elukutseliste käsitöömeistrite MTÜ loomisest
ja arengutest. Liivi Soova ettekanne
tutvustas eelnevate aastate käsitööfoorumeid ja väikeettevõtluse toetamist käsitööliidu ettevõtmiste kaudu.
Foorumil anti üle aastaauhind parimale käsitööettevõtjale. Selle sai Aira
Heiste pereettevõttest Sepikoda OÜ.
Tiitli tõid talle kaunid sepistatud ehted
ja pikk koostöö käsitööliiduga.
Oma edulugusid esitasid Rapla käsitööettevõtjad Harri Riim (Puraviku
Tuuleveski OÜ), Aira Heiste (Sepikoda
OÜ), Eeva-Liisa Kriis (MTÜ IIDA kursused) ja Raivi Juks (Mõisakeraamika)
ning Piret Kuutok ja Helve Esne-Ernits
(MTÜ Kovanäpsel).
Foorumi ajal oli avatud Rapla käsitööettevõtjate näitus-müük.
Mari-Liis Makus

Aira Heiste sepisehted

Õnnitleme!

Alvar ja Aira Heiste sepikoda –
parim käsitööettevõtja 2011

S

epikoda on töötanud alates 1988. aastast. On
olnud häid ja kasinamaid aegu, tehtud on igasuguseid projekte ja põhiliselt valmistatakse

sepiseid nii müügiks kui ka tellimustööna. Kliente
on jagunud nii kodu- kui välismaalt. Vahepeal on
pereettevõttes olnud tööl kümmekond selli korraga.
Mõnigi õpilane on lahkudes jäänud truuks sepatööle
ja loonud edukalt oma ettevõtte.
Hetkel töötatavad abikaasad Alvar ja Aira oma sepikojas
Rapla külje all Valtu külas ühe selli abiga. Sepikoja tarvis on korrastatud uhke vana tall.
Aira, kes on sepakunstist hakanud huvituma sepikoja
perenaiseks olemise kõrvalt, sepistab ehteid ja Alvar teeb
suuremaid tellimustöid. Pikaaaegne koostöö ja esinemine
käsitööliidu korraldatud ettevõtmistes saigi määravaks selle aasta käsitööettevõtja preemia väljaselgitamisel. Oluliseks ja tähtsaks teguriks pidasime Aira panust ehteaastal
sepisehete arendamisel.
Sepikoja valmistoodangut ja Aira ehteid saab osta ja

Aitäh Ivi Sark ja
käsitööseltsing
„Süstik“!

imetleda lausa viies pealinna kaupluses: milleks on Eesti
esindus Tallinnas, Raudlammas, Allikamaja Käsitöö, Jardin
ja Platsiveere meistrid.
Jõudu ja jaksu ka järgneval kahekümnel aastal!
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Keskaja küla
Niguliste mäel

K

eskaja päevade raames 7.-10. juulini, kesksuvises lõõsas, leidis Niguliste
mäel aset arhailisi käsitöötehnikaid

tutvustav käsitööküla. Sedakorda oli üritusele
oma õla alla pannud Tallinn 2011 kultuuripealinna programm, mis võimaldas juba varemalt traditsiooniks saanud ettevõtmist veelgi
suuremalt läbi viia. Ettevõtmises osales palju
erinevaid institutsioone ja käsitöömeistreid.
Idee oli pakkuda linnarahvale võimalust piiluda endisaegsete käsitööliste maailma. Paljudel juhtudel oli võimalik tehnikaid ka oma
käega proovida ja saada selgitust ühe või teise arhailise töövõtte olemusest.
Olles ise üks käsitööküla meistritest on hea meel
tõdeda, et Niguliste mäe ala hakkas tööle ühtse tervikuna, kus külg külje kõrval töötasid paadimeistrid,
sepad, lontmaakrid, ehtesepad, parkalid, kangakudujad, ketrajad, paelapunujad, nõelujad, seebimeistrid
ja taimetargad. Üksteist toetati nagu külaühiskonnas
muiste. Seda nii abi, teadmiste kui ka tööriistadega.
Näiteks sai sepikojast vajadusel abi nii kuuma vee keetmisel kui ka tühja kõhu korral. Tihti särisesisid sepaääsil
hõrgud pannkoogid või mulises haabjameistrite supipada,
millest terve küla söönuks sai. Juhtus aga sepp end vigastama, sai ta kohe abi Raeapteegi taimetarkadelt, kes

Lonkava Hundi Koda

väikese põletuse oma hüva salviga kiiresti terveks ravisid.
Rändava Lodjakoja käsitöömeistrid tõid endaga kaasa
sepa, puusepa, lontmaakri ja paadimeistri. Sepal oli kaasas
korralikult varustatud välisepikoda, kust ei puudunud suur
lõõts, puusepp võttis kaasa üüratu jalaga käitatava treipingi, lontmaaker aga hulgaliselt materjali, millest korralikud
ja vastupidavad otsad valmistati. Paadimeistril oli kaasas
pooleliolev Peipsi lootsik, mis keskaja päevadel sai juurde
ühe plangurea. Selleks, et plangud painutamiseks parajalt
pehmed oleksid, oli paadimeistril kaasas ka pasukast.
Peipsi lootsiku jaoks tegi sepp valmis sobivad raudnaelad, puuseppa treis vajalikud puitnaaglid ja lontmaaker
valmistas otsad.
Rahvusliku Ehituse Seltsi ja Rannamõisa laevaseltsi koostöös sai mäejalamil jälgida haabjate – ükspuisete
muinaspaatide valmimist. Huvi ise künakirvega puutüve
õõnestada oli linnarahva hulgas hoolimata keskpäevasest
leitsakust suur. Üksmeelselt tiirles paadimeistrite ümber
nii poisikesi, seljakotirändureid kui ka juba soliidses eas
härrasmehi.
Tekstiilikojas sai näha tänu Kopli Ametikoolile, VanaOlevi talu perenaisele ning mitmele muule tublile naisele
villatöötlemise kõiki etappe alates kraasimisest lõpetades
püsttelgedel kudumisega.
Tekstiilikoja pesunaistel oli võimalus hankida seepi Terje Võrgu seebikojast, kus seda keedeti muistsel kombel
rasvast ja leelisest. Nahakoja parkalite Kristina Rajando ja
Monika Hindi, telgi ja nahkade juures oli uudistajaid isegi

Sepp Heikki Põldma

vihmasabina ajal, kuna see müstiline kunst on tänapäeva
linlase jaoks täielikult unustatud.
Ehteseppade ühenduse „Ehted ja vaalad“ kanda jäi
ehete valmistamise demonstratsioon valumeetodil – tina ja
hõbeda sulatamine, valuvormidesse valamine, viimistlus.
Helmeid ja liivi muinasehteid valmistas Laura Šmideberga.
Lastega tegelesid Etnotuba, Toomklubi ja Anna Litvinova.
Käsitööliste rahuarmastava seltskonna sekka pakkusid linnarahva rõõmuks ja erutuseks vaatemängu keskaegse elu-olu
taaskehastajad, relvameistrid ja võitlejad Robin Hood Managmendist, CDE klubist, Lathyrus Odoratusest ja Olde Hansast ja Lonkava Hundi Kojast. Ka külalised Idamaadest olid
asunud laagrisse ja püstitanud Müstika maagilise telgi,
kus õpiti kõhutantsu, trummimängu ja palju muud põnevat.
Vibuturniiriril selgitati välja parim pikkvibukütt ja lapsed
said õppida rüütlikombeid läbi mõõgavõitluse ning osavusmängude. Toimus keskaegne jalgpalliturniir Jalgpallihaigala
ja Tammsaare Teatri eestvedamisel, kus erinevalt praegusest
jalgpallist oli väikesel maa-alal toimunud mängus kasutusel
vaid üks värav – pikali lükatud korv, kuhu kumbki meeskond
pisikest palli meenutavat riidepundart üritas sisse saada.
Suur tänu abi ja varustuse eest MTÜ Ajad ja Tavad, Angela
Randmets, Peeter Sihvre ja kõik kes oma ajaloohuvi, teadmiste ning nakatava eeskujuga asja teoks tegid!
Kroonika tarbeks kirja pannud küla pesunaine ja
vildimeister,
Liisa Tomasberg



Rekonstruktsioon Siksälä
kalmest leitud peaehtest,
mille valmistamise juures
on kasutatud vaselisi

Vaselised on meile tuntud muinasajast, kui neid
kasutati pearättide ja sõbade kaunistamiseks. Vaselised olid kas materjali sisse kootud või väikeste
ornamentidena peale tikitud.
Kõige mugavam on vaselisi keerata traadikeerutaja ehk gizmo abil. Teine variant on kasutada
akutrelli. Materjaliks sobivad lakkimata vasktraat ja
pronkstraat. Kui traat ei paindu hästi, on seda tark
enne ühtlaselt lõõmutada ja siis jahutada, muutes
selle niimoodi painduvamaks. Lõõmutamiseks kasuta gaasipõletit.
Lõõmutamisest tingitud tumedad kohad saad
hiljem välja poleerida villase riidega. Vastavalt töö
mahule keeruta igaks juhuks paar pikka spiraali
rohkem.
Lõika vaselised sobivateks juppideks, kasutades
väikseid lõiketange.
Kui oled lisanud vaselised lõnga või muu materjali külge, pigista väikeste tangidega lõigatud otsad
sisse, et need ei jääks kriimustama. Samuti on see
hea variant niiviisi vaselisi paigal hoida.
Marit Vaidla

Vajalikud töövahendid
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Näituseaasta 2011

A

astaring Eesti Käsitöö Maja galeriis
hakkab vaikselt täis saama.
Toimunud on 16 näitust ja ees ootab

veel kolm väljapanekut. Selle aasta tegi eriliseks mitu välisnäitust ja tavalisest enam
näitusi, kus tutvustati mõne traditsioonilise
tehnika ajalugu või autentseid rekonstruktsioonina valminud käsitööesemeid.



Nii toimus kevadel meie galeriis Mikkeli maakonna käsitööettevõtjate osalusel piirkonna ülevaatenäitus. Sai tutvuda,
vaadata ja osta head soome tiražeeritavat käsitööd. Soome käsitöölised on tootearenduse vallas meist erinevad ja
sealne käsitöökaup on tõesti pigem nüüdisaegne tarbeese
– autoridisaini ja loomingu väljund. Eesti saatis vahetusena
Kenkävero käsitöökeskuse näitusesaali Raja Kohvi ja OÜ
Kodukäsitöö kahekümne aasta töö tulemus – rahvapäraste kampsunite kollektsiooni. Sama näitust sai aasta alguses ka rahvakunstigaleriis imetleda ja mai algul rändas väljapanek Poola käsitööhuviliste rõõmuks edasi Varssavisse.
Teine väljastpoolt tulnud näitus oli Läti korvipunujatelt.
Sadade aastate pikkune traditsioon on tehnoloogia viimistlenud täiuseni. Peen materjalikäsitlus ja lõpuni viimistletud
välimus teevad lätlaste korvid võibolla isegi liiga korrekseks, et uskuda neid olla käsitööna valmistatud. Sellepärast oli hea meel, et näituse avamisel võisime korvivalmistamise kunsti ja materjali eeltöötlemist oma silmaga näha.
Kevadel toimus traditsiooniline konkursi võidutööde näitus
eesti-oma-ehe, kus oli välja pandud viiskümmend ehet ja
aksessuaari erinevatelt autoritelt.
MTÜ Rahvarõivas abil sai laulupeo ajal näha rahvarõivaste juurde kuuluvaid peakatteid ja lisandeid ning augustis põnevat kogu vöödest. Erinevad autorid olid andnud panuse vööde taaskudumisele ja rekonstrueerimisele, mis on
väga vajalik vanade tehnikate säilimise seisukohalt. Väljapanekul olid kõlavööd, kirivööd, pudelivööd, säärepaelad,
kamlottvööd, võrkvööd...
Samas kuus saime näha ka Eva-Liisa Kriisi poolt
koostatud suurrättide näitust. Näitusel olid väljas nii erakogudes kui ka Sillaotsa talumuuseumi kogudes olevad
rätid, sekka näituse koostaja poolt vanade ainetel kootud
suurrätid. Rättide kõrval eksponeeriti siduseid, nii et iga
huviline sai väärt informatsiooni ja oskusi asja ise uuesti
luua.
Hea meel oli SUVA sokivabriku ajalugu tutvustava
näituse üle. Väljapanekul sai näha sokke alates 1950-ndatest kuni tänase päevani, samuti filmi vabriku tootmisprotsessist.
Isikunäitusi on siiani toimunud viis ja kolm on veel tulemas. Aasta algas Kristi Jõeste tikitud kinnaste näitusega
ja lõpeb Christi Küti ja Riina Tombergi näitusega. Vahepeal on silma rõõmustanud Eve Tiidolepa uute viltide kollektsioon ja Marja Matiisen oma viimase aja lapitehnika
loominguga ja Marilin Sikkali kleitide kollektsioon.
Käesoleval hetkel on avatud ehteaasta erinäitus – Keiu
Kullese rahvapärased ehted, kus on näha kauneid hõbeehteid ning rekonstruktsioone, mida julgelt võib kanda
rahvarõivaste juurde. Näituse autor on teinud põhjaliku
eeltöö selgitamaks välja ühe või teise sõle ja ehte päritolu
ja kandmisviisi. Aasta lõpu poole on oodata näitusi veel
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Ulve Kangrolt ja Lembe Maria Sihvrelt. Mõlemad näitused on pühendatud rahvakunsti ja käsitöömeistri kutse
taotlemisele või taastõendamisele. Hea meel on ka selle
üle, et käsitöögalerii ruumides toimus järjekordne kutseeksam, kus kolmele niplispitsi meistrile: Angelika Nöpsile ning Priit ja Kristiina Halbergile omistati rahvakunsti ja
käsitöömeistri tekstiili alal IV taseme kutsetunnistus .
Lisaks Eesti Käsitöö Majas toimuvatele näitustele on
kultuuripealinna Tallinn 2011 aasta raames sel sügisel käsitööliidu korraldatud näitustesari Ornament – võti maailma. Traditsioonist disainini, mille kulminatsiooniks on
samanimeline rahvusvaheline konverents, kuhu tuleb esinema ja osalema kunstnikke, käsitöölisi ning disainereid
üle terve Euroopa.
Samaaegselt toimub Tallinnas neli temaatilist näitust:
Ornament võti maailma. Traditsioon Eesti Rahvusraamatukogus (25.10-13.11 2011),
Ornament – võti maailma. Disain Arhitektuuri- ja
Disainigaleriis (3.11-13.11 2011),
ehtemeister Keiu Kullese rahvuslike ehete näitus
Eesti Käsitöö Maja galeriis (19.10-21.11.2011)
Valge pulm. Hall argipäev (11.11-13.11 2011) Kärt
Summataveti ja Vilve Undi kollektsiooni esitlus Eesti Riiklikus Ajaloomuuseumis.
Näitustesari annab üheeaegselt ülevaate Eesti traditsioonidest inspireeritud käsitöö ja disaini hetkeseisust ning
rahvusliku ehtekunsti arengust ning taassünnist.
Näitustel on kaks põhieesmärki. Tutvustada valdkonda
kultuuripealinna külalistele ja konverentsil osalevatele erialainimsetele. Soovime, et kohalike meistrite käsitöö innustaks ja inspireeriks meie kunstnikke looma omakultuurilist
uusloomingut, olles jätkusuutlikuse kandjaks. Tutvustame
ornamentika kasutamise järjepidevust Eesti traditsioonis.



Niplispitsi näitus Schönsees

Eesti kampsun Varssavis
Eesti kudumid galeriis „Cepelia“

Mai keskpaigast kuni jaanipäevani toimus Poola käsitööühenduse Cepelia kutsel Varssavis Eesti rahvapäraste kampsunite ja silmuskudumite näitus „Traditsioonist disainini“.
Väljapanek koostati OÜ Kodukäsitöö ja Riina Tombergi
loomingust. Täname osutatud abi eest Anna Filipowiczi, kelle organiseerimisel näitus teoks sai. Kampsuneid eksponeeriti Varssavi kesklinnas galeriis, kus samas kõrval toimub
Poola rahvuslikul traditsioonil põhineva käsitöö müük.
Liisa Tomasberg

Eesti pitsinäitused Prantsusmaal ja Saksamaal
Kristiina ja Priit Halberg MTÜ-st Rahvuslikud Pitsid osalesid 20. – 22. maini Prantsusmaal Luxeuilis 4. rahvusvahelisel
pitsifestivalil näitusega „Eesti rahvuslikud pitsid – minevik
ja tänapäev“, tutvustades nii traditsioonilisi rahvarõivapitse
kui ka nende tänapäevaseid kasutusvõimalusi. Näitusel olid
ka kootud, heegeldatud ja nõelpitsiga kaunistatud esemed.
Kristiina osales Luxeuili nõelpitsi õpitoas, omandades selle
pitsiliigi põhialused, Priit aga näitas huvilistele niplispitsi tegemist. Festivali raames toimus ka ekskursioon Prantsuse
niplispitsi keskusesse Mirecourti.
24. mail aga avasid Kristiina ja Priit Halberg Saksamaal
Schönsees eesti rahvuslike pitside näituse, mis jäi avatuks
5. augustini. Näituse raames toimus huvilistele ka õpituba
ning loeng eesti rahvuslikest pitsidest.
MTÜ Rahvuslikud Pitsid
Kristiina ja Priit Halberg
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Liina Veskimägi-Iliste

Ungari meistrite
laat – selle suve
elamus

Olen Ungari rahvarõivaid näinud
fotodelt ja raamatutest, aga ehtsana,
inimestel seljas esimest korda. Käharad põlveni sitsiseelikud, kingad, sukad ja sitsisärgid – meie hõimuõdedel.
Ja kui hakkad ühiseid jooni otsima, siis
leidub neid ikka küllaga. Tore oli näha,
et eri piirkonnad toetavad meistrite
kohalolekut. Ülevaade rahvarõivastest
ja piirkonna tüüpilisest käsitööst oli
väga hea. Õnneks ei mahtunud kõik
ilus kohvrisse, seega kavatsen kind-
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lasti Budapesti tagasi minna ja julgelt
ettevõtmist kõigile soovitada. Ikkagi
kilomeetreid väljapanekut suurepärase kvaliteetse käsitööga.
Leen Jõesoo
Poleks uskunud, et avaneb võimalus osaleda sedavõrd suurejoonelisel
käsitöölaadal. Võõramaalase pilgule
tundus küll, et esindatud olid kõik Ungari paikkonnad ja käsitööstiilid. Meeldiv oli näha, et laadale tulemist on
saanud endale lubada ka eksklusiivse
käsitöö tegijad, nt pillimeistrid.
Suurepärast käsitöö väljapanekut
täiendas võimas kultuuriprogramm.
Sellel suvel vahele jäänud Viljandi
folgi kompenseeris täiel määral laadaõhtutel kahel laval nähtud-kuuldud
tradistioonilist ja ka moodsamat rahvamuusikat

viljelevate

kollektiivide

esitlus.
Eesti tüdrukud Ungaris

U

ngari pealinnas Budapestis Buda mäel käib
üldine sigin-sagin. Mõ-

nusas suvekuumuses – varjus näitab termomeeter + 30
kraadi – tunglevad rahvamassid mööda putkade ja lettidega ääristatud käike, et näha
ehedat ungari käsitööd valmimas nende silme all, kogeda
ja viia koju tükikest Ungarist.
Käimas on Mesterségek Unnepe – Ungari meistrite laat,
mis 2011. aastal tähistab 25.
hooaega.

Anu Randmaa
Töö poole pealt hämmastas mind,
Laadale on kogutud kokku Ungari
parimad meistrid ilusaima käsitööga.
Paikkonnale iseloomulikult domineerivad nahk, puit, sarv, keraamika, sinine sits ja niplispits. Sekka peenelt
dekoreeritud munad ja muidugi imekaunid rahvariided.
Laadale saamiseks tuleb avaldada muljet kohalikule käsitöökeskusele
(neid on riigis 20), kelle poolt tehtud
valikust paneb keskselts kokku laadaliste nimekirja. Käsitöömeistrite kõrval on esindatud ka kohalik rahvalaul
ja –tants.
Igal aastal osalevad laadal külalised välismaalt. Käesoleval aastal
on kutsutuks Eesti, Läti ja Leedu.
Nii saidki kuus õnnelikku käsitööliidu
poolt lähetuse Budapesti eesti käsitööd esindama, meie traditsioone tutvustama ning ilusat käsitööd müüma.
Laskem asjaosalistel muljetada.

kui paljud inimesed, sh mehed tundsid
huvi meie roositud sukkade ja kinnaste vastu. Uurisid tehnika ja materjali
kohta. Arvasin tõsiselt, et kui laat läbi
on, siis saan koju tuua vildiks paitatud
sukad ja kindad.
Meeldejääv oli laadal poodlemine.
Kuna ostlejad end nii viisakalt ülal pidasid ja varastama ei kippunud, siis ei

Maia-Liis Urve
Laat oli paras kogemus minu jaoks
nii oma suuruselt kui hindade poolest,
mis polnud sugugi kallid. Tööpäevad
olid küll pikad ja väsitavad, aga tore
oli ikkagi. Võimsa elamuse pakkus 20.
augustil, Ungari riigi 1010. (!) aastapäeva puhul Doonau sildadelt õhku
lastud ilutulestik, mis kestis üle poole
tunni.
Hilda Rütter
Meie reisi vürtsiks olid kahtlemata
pidevad ootamatused. Alatihti olime
ungarlastest valesti aru saanud või
vastupidi. Kõige suurem sebimine ja
paanika algas kohe saabudes. Laadaplatsil selgus tore tõsiasi, et eestlastele oli lubatud ühe majakese asemel
organiseeritud kolm (!).Kas suudame kaasavõtud kaubaga nii suurel
pinnal korraliku väljapaneku teha?
Jah, Ungari ei ole põhjamaa, kus laadakorraldus sujuks punktuaalselt lubatud graafikus. Ometi ei seganud
kohatine korraldussegadus laada kordaminekut.
Maiken Mündi
Meie müük andis järjekordset
tunnistust, kuivõrd keerukas on ennustada ette, milline käsitöö võõral
maal ostusoove tekitab. Ungarlasi ei
huvitanud põhjamaades nii hinnatud
linased tekstiilid ega meie Muhu tikand. Juba esimesel müügipäeval tõdesime, et eesti rahvuslik käsitöö on
kohalikele liiga kallis. Vaadati ja osteti ikka odavamaid-väiksemaid asju.
Tõeliseks müügihitiks olid kadakast
võinoad, kuumaalused. Samuti läksid
kaubaks peenvillased kindad, tikandiga ja ilma. Eriti üllatas aga suur huvi
(eestikeelsete) käsitööliidu raamatute
vastu. Neid ei olnud me osanud piisavalt ühes võtta.

M

se laulu ja tantsu lahti lõi. Saatepilli-

esterségek Unnepe
toimub igal aastal
augustikuu kolmanda
nädala neljapäevast pühapäevani Budapestis, Buda kuningalossi mäel. Kõigil Eesti
käsitööhuvilistel soovitame
kohanada oma Ungari reisi
plaanid laadaga. Saadav ela-

deks olid lusikapillid, akordion, plekist

mus on võimas!

pidanud me alati kõik üheskoos oma
putkas olema, vaid saime rahulikult
ringi käia ja huvipakkuvaid asju meelde jätta, neid mitu korda vaatamas
käia ja lõpuks ikka ära osta.
Ja lõpuks täiesti tore elamus oli,
kui neljast mehest koosnev ansambel
meie juures platsil oma temperament-

veekann. Kostüümegi polnud. Tulid ei
tea kust, tegid loo ära umbes neli minutit ja kõndisid minema.

Leen Jõesoo
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Vanale tekstiilile

uus võimalus
ERKL käsitöömeistrite alaliidu suvekursus toimus Pärnus 2.-4.
augustil 2011.

S

el suvel toimus juba kümnes käsitöömeistrite töine

kokkusaamine, eesmärgiga õppida midagi uut, vahetada
töökogemusi ja puhata aktiivselt. Suvekursusel osales 20

käsitööhuvilist, õpetaja oli Marja Matiisen. Aastaid on olnud
teemaks midagi materjalide taaskasutusest. Seekord oldi
kolm päeva teksa lummuses. Õpiti vanu teksapükse harutama,
leidma põnevaid värve teksas, lihtsaid lapinippe ja palju
erinevaid võimalusi teksamaterjali taaskasutamisel. Koolitus
lõppes praktilise tööga – valmistati kott. Juhtus sedagi,
et mõned läksid koju kolme uue kotiga, milles veel hulk
poolikuid töid sees. Fantaasil pole piire. Ühine arvamus oli, et
traditsiooni tuleks jätkata ja teemadest puudu ei tule.
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Teine lend
rahvuslikke
ehitajaid

T

änavu lõpetas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse eriala teine
lend. Lõpetajaid oli kokku viis. Kaits-

mine toimus 1.06.2011 Männiku metsatalus
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Viljandimaal. Kaitsmiskomisjoni esinaine
oli Eesti Vabaõhumuuseumi direktor Merike
Lang.
Lõputööd olid järgmised:
•

Jaak Tihane. Kildo talu sauna ehitus
Ehituspalk tasuvus- ja teostatavusanalüüs

In memoriam
Saima Loik

•

Madis Prikk. Palkhoone teisaldamine Nahka tallu

•

Ivo Leiaru. Vana palkhoone ehituslik taaskasutus

1922 - 2022

•

Martin Hirv. Palkehitusmaterjali tarnimisettevõtte

Arumetsa talu elamu näitel

Priit Halberg, Kristiina Halberg ja Angelika Nöps kutseeksami komisjoni ees

2011 aastal
omistatud
kutsetunnistused

Olustvere Teenindus- ja

Kaalukaim eksamitest toimus 15. oktoobril, kus
Eesti Käsitöö Maja rahvakunsti galeriis esitlesid
oma senist loomingut ja tegevust Angelika Nöps
ning Kristiina ja Priit Halberg. Tegemist on kolme väga kaaluka tegijaga niplispitsi vallas. Aastatepikkuse õppimise ja uurimise tulemusena õnnestus meistritel saada rahvakunsti- ja käsitöömeistri
IV taseme kutsetunnistus tekstiili alal.

Merike Freienthal

Maamajanduskool 8 lõpetajat tekstiili alal, II
tase
Eda Lõoke
Eve Jakobson
Evelin Rikma
Maile Kreevs
Piret Kuutok
Terje Kivitoa
Virge Inno
Haapsalu Kutsehariduskeskuses 14 lõpetajat
tekstiili alal, II tase,
ühele lõpetajale omistati

Kõrgeimast, V tasemest lahutab neid komisjoni otsusel vaid peagi ilmuv niplispitsialane õpperaamat.
Kõik kolm meistrit on aktiivselt seotud oma eriala
koolituste ja täiendõppe läbiviimisega ning osalevad aktiivselt niplispitsi edendavate organisatsioonide töös nii kodu- kui välismaal.
Peale nende omistas ERKL rahvakunsti ja käsitöömeistri kutse 41 korral. Välja anti ka 2 osakutse
tunnistust.

III tase
Mirje Sims
Marika Roosi
Ene Normak
Taimi Kruusma
Pille Hermann
Heli Nuger
Monika Pook
Maie Kliss
Elen Ormus
Piia Sepp
Ester Raav
Kersti Raag
Liina Karotamm
Riina Moorbach-Paisu
Helen Idarand

Kopli Ametikool 3 lõpetajat tekstiili alal, II
tase
Eerika Eensalu
Diana Tsurkan
Maret Klimenko
Vana-Vigal Tehnika- ja
teeninduskool 9 lõpetajat sepatöö alal, II tase
Joonas Kiri
Triin Kukk
Martin Kutsar
Lauri Kuuse
Tõnis Luik
Kaur matiisen
Liisimari Randjärv
Gunnar Salum
Olav Surva

•

Andres Ansper. Igamehe suitsusauna-aabits

Pikemalt peatuksin Andres Ansperi lõputööl.
Nagu töö pealkirjast „Igamehe suitsusauna-aabits“ aimata, on selle põhiidee aidata ilma eriteadmisteta inimest,
n-ö iga meest suitsusauna ehitada.
Ansper (re)konstrueerib oma juhendi metoodilise põh-

Käsitöö Liidu taastamise üks initsiaatoreid,
oli ta palju aastaid selle hea nõuandja ja
abiline.
Erialalt oli Saima Loik moekunstnik.
Kunstiinstituudi õppejõuna noori moekunst-

jana ideaalse Lõuna-Eesti suitsusauna, lähtudes 19. saj

nikke koolitades valutas ta samal ajal sü-

lõpu ja 20. saj alguse ehitustavadest, kuid kohandades

dant rahvusliku käsitöö käekäigu pärast. Ta

tulemust vastavalt tänapäevastele teadmistele, et vältida

oli üks neist, kes läbi pika nõukogudeaegse

nö traditsioonilisi vigu. Juhendi eesmärk ei ole seega kir-

perioodi eesti rahvusliku käsitöö järjepide-

jeldada täiuslikku vana suitsusauna koopiat, vaid toetada

vust kandis.

suitsusaunatraditsiooni jätkumist nende tegeliku ehitamise
ja kasutamisega. Autor nõustab lugejat ehitama tänapäevaseid teadmisi, oskusi ja töövahendeid kasutades ning tänapäevastele nõuetele ning seadustele vastavalt, säilitades
samas suitsusauna traditsioonilise vormi ja otstarbe. Kuna
autori eesmärgiks on just traditsiooni jätkusuutlikkuse tagamine, jagab ta metoodiliselt juhtnööre ka suitsusauna

Kuressaare Ametikool 7
lõpetajat keraamika alal,
II tase
Tiiu Salus
Heinrich Liis
Jaanika Aadamsoo
Kadri Johanson
Kädi Leilop
Rauno Oidram
Richard Kuusk

ehitamiseks kuluva aja, raha, materjalide mahu ja oskuste

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses sooritas kaks lõpetajat osakutse
eksami tekstiili alal siidimaali valdkonnas
Kristel Lepiku

liselt järele mõõta, kui palju siis ikkagi iseehitajal tegelikult

Piibe Lilleste

13. augustil lahkus käsitööliidu auliige Saima Loik. Olles Eesti Rahvakunsti ja

hindamiseks.
Töö on plaanitud trükis avaldada rahvusliku käsitöö
osakonna trükiste sarjas. Kuna töö maht kasvas kaugelt

Eriliselt südamelähedane oli kunstnikule
etnograafiline aines, tähtsaks pidas ta selle
tundmist ja sellest eeskuju võtmist. Oluline
oli tema panus ilusa käsitöö populariseerimisse kirjasõna kaudu, kümmekond aastat
koostas ja toimetas ta Käsitööalbumit.
Suure osa Saima Loigu elutööst moodustas rahvarõivaste uurimine ja sellealane
nõustamine. Oma kogemusi andis ta edasi
mitmeid kursusi juhendades.

üle lõputöölt nõutava, aga teemasid, mida tahtnuks üksi-

Eesti rahvuslike käsitöötraditsioonide

pulgi valgustada, on veelgi, kujutab valminud lõputöö en-

alalhoidmise eest omistati talle 2004. aas-

dast alles teose nö esimest köidet. Pärast kooli lõpetamist

tal Pärandihoidja auhind.

plaanib autor oma aabitsat jätkata, „ehitades saunale katuse peale“. Samuti on tal plaanis iseehitajate peal empiiritööks aega ja raha kulub.
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku ehituse õppekava hoidja
Priit-Kalev Parts
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Kangakudumise
suvekool jätkab
ka järgmisel
hooajal
IIDA suvekool alustas kangakudumise kursustega 2010. aastal Raplamaal Velisel.
Enne Teist maailmasõda oli Velise tähtis keskus ümbruskonnas elavatele inimestele. Siin oli vallavalitsuse
maja, mitu koolimaja ja samaaegselt tegevad 6. – 7 erinevat kauplust ning teenusepakkujat (pagar, sepp, puusepp, kingsepp, rätsep, rohupoodnik ja/või apteeker). Velise areng on tihedalt seotud kohaliku kiriku tekkimisega,
mida kinnitab pea viiesajaliikmeline kogudus 1933. aastal.
Praegu võime Velisel näha 1898. aastal ehitatud Eesti Apostliku Õigeusu Velise Ristija Johhannese kirikut, vana preestrimaja, kus tegutseb IIDA suvekool, vana kihelkonnakoolimaja, mis on kasutuses seltsimajana, Velise jõge, Kiigesaart ja paari kilomeetri kaugusel Sillaotsa Talumuuseumi. Tänapäeva Velise küla on vaikne, looduslikult kaunis ja hästi
korrashoitud koht.
Esimesel aastal osales suvekoolis 50 naist erinevatest
maakondadest ja elualadelt. Suur osa oli õpetajatel. Kursused toimusid viies erinevas grupis, mis olid omakorda jaota-

tud kaheks teemaks. Osa kursuslasi õppis kangakudumise
põhialuseid ja kudus sõbakirjalisi tekstiile, teised suurräti
kavandamist ning kudumist Sillaotsa Talumuuseumis säilinud esemete näitel.
2011. a suvekoolis sai õppida nii algaja kui suurrätihuviline, kuid oli ka uus teema – sisustustekstiilid (vaiba ja
kardina kudumine). Tundus, et see oli väga vajalik ja praktiline teema, sest soovijatele tuli avada lisakursus. Möödunud
suve avalöögiks oli Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning
Vabaharidusliidu programmi raames toimunud suurräti ja
topeltkangaste kudumise kursus, mis oli mõeldud täiendõppeks kangakudumise õpetajatele üle Eesti. Ka Sillaotsa Talumuuseum Märjamaa vallas kirjutas 2011 suveks projekti
suurrätikursuse läbiviimiseks kohalikele käsitööhuvilistele.
Selle koolituse eesmärgiks oli lisaks praktilistele oskustele
ka piirkondliku eripära tutvustamine läbi muuseumis säilinud etnograafiliste tekstiilide. Kokku oli teisel aastal suvekoolis osalejaid saja ringis ja töö toimus kaheksas erinevas
grupis.

Suvekool on kujunenud mõnusaks sündmuseks, olles nii
puhkuseks kui ka kasulikuks enesetäienduseks. Paljud osalejad ootavad taaskohtumist juba 2012. aasta suvel. Kahe
grupi liikmed soovisid järgmisel aastal osaleda samas koosseisus.
Suvekoolis on töös ligi kümme kangastelge, seega ei ole
karta, et keegi oma kanganäidiseid valmis kududa ei jõua.
Võimalus on kududa ka arvutiga juhitavatel kangastelgedel
ja kui energiat jätkub, siis saada aimu kõla, tihva ja kirivöö
kudumisest. Üldiselt mööduvad need neli päeva töiselt ja
lõbusalt, nii, et lahkumishetk saabub alati liiga ootamatult.
Kangakudumise suvekoolil on oma koduleht suvekool.iidadesign.eu, kust lisaks kursuste infole leiab materjale piirkonna ajaloo, vaatamisväärsuste ja muude seal toimuvate
sündmuste kohta.
Eva-Liisa Kriis
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Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit
kuulutab välja konkursi

Taimest tulnud
Iidsed kiud –
uudsed lahendused
16

Monika Hint „Kolm koda“,
III koht ehtepreemia.

Lõppenud on konkurss
2011 eesti–oma–ehe
2011. aasta Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu teemaaasta huviorbiidis oli ehtimine ja ehtekunst.
Ei olnud sugugi üllatus, et selle aasta konkursist osavõtt oli arvukas, laekus ligi 214 ehet 136 autorilt.
Konkursi eesmärgiks oli luua rahvuslikel traditsioonidel
põhinevaid uusi ja tänapäevaseid ehteid ning lisandeid,
mida võib kanda rahvuslike ja rahvarõivaste juures.
Rõõm on tõdeda, et mitmed noored käsitöömeistrid olid
taaselustanud valiku traditsioonilisi tehnikaid, mida tänapäeva ehtekunstis igapäevaselt ei kasutata. Tööde hulgas
oli vaselisi, tinulisi, helmekeesid, rõhkusid jpm. huvitavat.
Paljud konkursi võidu- ja äramärgitud tööd pärinesid
kas TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia rahvusliku käsitöö osakonna üliõpilastelt või vilistlastelt. Samuti osalesisd konkursil Tartu Kõrgema Kunstikooli kasvandikud. Hea meel
on selle üle, et käsitöö vallas on peale kasvamas tugev ja
haritud noorte meistrite põlvkond. Kui minna ajas tagasi
ja vaadata kostüüme, millel ehteid kanti, siis võime öelda,
et ka iga üksikut rõivaeset võib pidada ehteks. Nii oli ka
tänavusele konkursile esitatud mitmeid rõivaid, kuid kuna
ehete valik oli erakordselt suur, jättis žürii selle teema siiski kõrvale ning võidutöödeks osutusid ehted ja lisandid.
Žürii hindas töid kahes kategoorias. Anti välja kolm ehtepreemiat ja kolm lisandite preemiat. Lisaks veel mitmeid
preemiaid erilise lähenemise või vaatenurga eest. Näiteks
kivilõikamise preemia, loodusmaterjali eksperimendi preemia, julge värvilahenduse preemia, uudse ja hõrgu idee
preemia...
Uuendusena meie konkursside süsteemis valis seekord
žürii liikmed välja ehtekunstnik Kärt Summatavet. Tema
meeskonda kuulusid Anneli Tammik, Kristi Tuum, Harvi
Varkki ja Mikk Frieberg.
NB! Uus konkurss
Käesoleva aastaga sai läbi käsitööliidu konkurside sari
eesti – oma – ...,mis keskendus siiani konkreetsele esemeliigile. See ei tähenda, et käsitööliste ja disainerite seas
juba nii populaarseks muutunud konkurssidega lõpp oleks.
Vähemalt kolmel aastal keskendume käsitöös kasutatavate
kodumaiste materjalide töötlemisele ja ilule.
2012. aasta konkursi teemaks on „Taimest tulnud“, mille tulemusena ootame töid, mis põhineksid taimsetel kiududel põhinevatele materjalikatsetustele.

Kunstnikud, käsitöömeistrid ja
ettevõtjad!
Olete oodatud osalema Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu konkursil, mille eesmärgiks on tutvustada
taimseid kiude kui toorainet, millest on võimalik
luua traditsioonidel põhinevaid uusi ja tänapäevaseid
käsitööesemeid.
Toimumisaeg 1. november 2011 –
1. oktoober 2012
TINGIMUSED
• Autor võib konkursile esitada kuni kolm tööd
• Töö ei tohi olla varem eksponeeritud, avaldatud
või müügiks toodetud.
Ootame konkursile töid, mille valmistamisel on
kasutatud kohalikke taimseid kiude (lina, kanep,
nõges, turvas jne).
• Soovitame töö sidumist paikkondliku eripäraga (traditsiooniline tehnika, legend, muistend,
mälestis jms). Fookuses on materjali ilu, selle
töötlemine ja kasutamine traditsioonilise käsitöö
või sellest inspireeritud tänapäevase praktilise
eseme disaini loomisel.
• Hindamisel arvestame nii töö uudset ideed kui
teostuse kvaliteeti.
• Konkursitööd tuleb esitada hiljemalt 1. oktoobriks 2012 Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu büroosse Estonia pst. 5 A, IV korrus.
Töö külge kinnitage hindamiseks vajalik informatsioon: märgusõnaga kinnine ümbrik, milles on
töö nimi, autori nimi, isikukood, telefon, aadress,
e-post, pangarekvisiidid.
NB! Palume kindlasti saata tööga kaasnevad
seletused (inspiratsiooniallikas, legend, töö sündimise lugu jne), autori foto ja tema isiku lühitutvustus
CD-l või DVD-l. Tekste ootame wordi dokumendina
ja fotosid jpg-failidena. Pärast žürii poolt parimate
tööde väljavalimist kasutame neid näituse kujundamisel ning kataloogi koostamisel.
Soovitame maakondade käsitööseltsidel ja ühendustel korraldada oma piirkonnas samateemalisi
konkursse ning näitusi septembris 2012.
•

Konkursi parimaid töid eksponeeritakse
Eesti Käsitöö Majas novembris 2012.
Konkursi õppepäevad toimuvad
27.jaanuaril 2012 Eesti Rahva Muuseumis ja
9.märtsil 2012 Tallinna Rahvaülikoolis
INFO: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.
Tel. 6 604 772, faks 6 409 087
E-post info@folkart.ee, www.folkart.ee

