
KKK on suurepärane võimalus tutvuda Kalamajas tegutsevate kunstnike 
loominguga ja näha tööruume, kus kunst sünnib. Iga päev toimub töötuba 
erinevas stuudios, kus noored saavad kunstnike juhendamisel ka oma käega 
näitlikustatud tehnikaid järgi proovida ja ise teose luua. 

Tutvutakse: 

• klaasi lõikamise ja sulatamisega
• mosaiikide ladumise ja vuukimisega
• kaasaegse kontseptuaalse kunsti loomisega 
• pakutrüki tehnikas kangatrükiga

klaasikunstnik
EEVA KÄSPER

KALAMAJA KUNSTISTUUDIOD kutsuvad
13-19-aastaseid noori
kevadisel koolivaheajal osalema 

TÖÖTUBADE SEERIAS

E 20.03 kl 11-14 – Eeva Käsperi klaasistuudio 
T 21.03 kl 11-14 – Kalamaja mosaiigistuudio
K 22.03 kl 11-14 – Jane Remmi ateljee
N 23.03 kl 11-14 – Emma Leppermanni ateljee

  4 töötuba – 60 € 
osaledes töötoas ühes stuudios – 20 €

                    http://mosaiik.digitar.ee/kevad/ 
  www.facebook.com/Kalamajakunstistuudiod/ 
                Registreerimine kuni 16.03.2017 
         Lisainfo mosaiik@digitar.ee või 5226456

EMMA  LEPPERMANN 



N 23.03 kl 11-14 – Emma Leppermanni ateljee
     juhendab Liisa Kallam

E 20.03 kl 11-14 – Eeva Käsperi klaasistuudio

Klaasipäeval teeme tutvust selle imelise materjaliga, 
mida leidub kõikjal meie ümber, kuid millest omal käel 
ei olegi nii lihtne midagi meisterdada. Klaasitöötoas 
tegeleme sulatustehnikaga ja kogenud juhendaja 
Eeva Käsperi käe all saab iga osaleja endale värvitust 
klaasist kas väikese aluse või aknakaunistuse 
meisterdada. Peale kursust lähevad asjad klaasi-
sulatusahju ja kätte saab need nädala lõpuks.

T 21.03 kl 11-14 – Kalamaja mosaiigistuudio
     juhendavad Elle Kannike ja Mariliis Alev

Töötoas tutvume viis tuhat aastat vana kunstitehnikaga - 
mosaiigiga. Ammutame inspiratsiooni Kalamaja ajaloost ning  
sellega seoses ei saa üle ega ümber kaladest. Iga osaleja laob 
alusele klaasikildudest kala ning täidab seguga vuugivahed. 
Nöörile riputatuna moodustavad kalad ühise installatsiooni - 
kaadri  sajanditetagustest aegadest, mil siinkandis mere ääres 
päikese käes kalu kuivatati. Mosaiigid jäävad peale töötuba 
stuudiosse kuivama ja kätte saab need nädala lõpuks.

K 22.03 kl 11-14 – Jane Remmi ateljee

Igapäevaelus on linnaruum meie jaoks funktsionaalne 
keskkond. Kunstnik Jane Remmi juhendamisel saab 
Kalamaja aga lavaks ootamatutele lugudele. Uute 
elementide lisamisega omandab tuttav keskkond 
teise tähenduse. Töötoa eesmärgiks on suunata 
osalejaid vaatama linnaruumi tähelepanelikumalt ning 
kasutama loominguliselt selles leiduvat – arhitektuuri, 
vorme, objekte. Inspiratsiooni otsime erinevatest 
linnaruumikunsti ja guerillakunsti praktikatest.

Kangatrüki töötoas saab loovalt kujundada oma tekstiili 
iidses pakutrüki tehnikas. Iga osaleja saab luua kohapeal oma 
mustriga trükipaku. Õpime kujundama ornamenti, mustrit. 
Trükipakuga kangale trükkides, motiivi korrates, saab luua 
omanäolisi mustripindu. Kombineerime erinevaid jälje jätmise 
viise ja vahendeid, näiteks taimelehti, linnusulgi, pitskangaid.
Kohapealt saab osaleja ühe puuvillase koti, millele trükkida. 
Kui on soov trükkida T-särgile, tuleks endal kaasa võtta 
ühevärviline ilma logodeta särk. Trükitehnika on tänuväärne 
ka juba veidi määrdunud T-särgi või mõne muu tekstiili 
uuendamiseks.

Asukoht: Suur-Patarei 21b
asume keldriruumis, sissepääs otse tänavalt
www.mosaiik.ee
Tel 522 6456

Asukoht: Niine 11 Loomemaja
Niine 11, 2A korrus
http://eevakasper.squarespace.com
Tel 5560 6132 

Asukoht: Telliskivi loomelinnak
Telliskivi 60A
www.emmaleppermann.ee
Tel 5663 6178

Asukoht: Telliskivi loomelinnak
Telliskivi 60A, A1 maja, III korrus
www.janeremm.ee
Tel 5622 6776


