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Eessõna
Tartu Kunstimuuseumil on suur rõõm tervitada viltuse maja projekti- 
ruumis maalikunstnik Siiri Jürist, tänavuse „Noore Tartu“ open call’i 
võitjat. Korraldame sellises formaadis konkurssi juba neljandat aastat, et 
eksponeerida Tartuga seotud noorte kunstnike loomingut. Aastal 2017 
andis „Noore Tartu“ sarjale avalöögi Sten Eltermaa projektiga „Brüsseli 
prelüüd“. 2018. aastal osales konkursil 25 kunstnikku, kellest valituks 
osutus Keiu Maasik videoinstallatsiooniga „Kolm venda“. 2019. aastal 
esitlesime näitusega „Kõrgepinge“ Mirjam Hinni loomingut. 

„Noore Tartu“ eesmärk on pakkuda eneseteostusvõimalust Tartuga seo-
tud noortele kunstnikele ning võimaldada esimest isikunäituse tegemise 
kogemust professionaalses kunstiinstitutsioonis. Näitusesari loob täien-
dava väljundi autoritele, kes on kas Tartust pärit või siin oma kunsti- 
hariduse saanud, kuid kellel jääb puudu kanalitest, mille kaudu endale 
kunstnikuna  väljundit leida. Seoses kunstihariduse kokkutõmbumisega 
(TÜ maaliosakonna sulgemine 2017. aastal) ja galeriipindade vähesusega 
lasub Tartu Kunstimuuseumil suur vastutus, et kohalikku kunstielu 
elavdada ja seejuures ka noori, alustavaid kunstnikke toetada.

Siiri Jürisel, kes pärast maalikunstiõpinguid Tartu Ülikoolis (MA, 
2017) otsustas teha veel teisegi magistrikraadi Rootsi Kuninglikus 
Kunstiinstituudis (MA 2020), ei ole olnud palju isikunäitusi. Noor 
kunstnik on suurema osa oma senisest karjäärist keskendunud õppi-
misele. Näib, et Jürise jaoks on aeg küps aktiivse maalikunstnikuna 
professionaalses kunstimaailmas tegutsema asuda. Tema looming on 
tehniliselt professionaalne ja pilkupüüdev ning käekiri küllaltki isi-
kupärane. Tartu Kunstimuuseumil on hea meel tuua esimesena Eesti 
publikuni Siiri Jürise Roostis valminud looming ning soovida tuult 
tiibadesse ka edaspidiseks!

Tänan kunstnikku eduka koostöö eest. Suur aitäh näituse kuraatorile 
Kristlyn Liierile ning graafilisele disainerile Katrin Kelpmanile. Samuti 
palju tänu Eesti Kultuurkapitalile ning galeriile Art & Tonic näituse toe-
tamise eest. 

Joanna Hoffmann 
Tartu Kunstimuuseumi direktor

Kuraator: Kristlyn Liier
Graafiline disainer: Katrin Kelpman
Fotod: Jean-Baptiste Béranger

Näituse meeskond: Richard Adang, Indrek Grigor,  
Joanna Hoffmann, Margus Joonsalu, 
Jaanika Kuznetsova, Katrin Lõoke, Anti Saar,  
Kristel Sibul, Peeter Talvistu, Kristo Tamm

Toetajad: Eesti Kultuurkapital, galerii Art&Tonic
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Intervjuu Siiri Jürisega
Küsimused koostas Kristlyn Liier  
Detsember 2020

Kuidas sa kunsti juurde sattusid?  

Kas juba väiksest peale oli niiöelda pisik sees? 

Ma mäletan, kuidas ma väiksena vaatasin ema maale ja otsustasin, et 
tahan tulevikus samamoodi teha osata. Aastatega tahe tugevnes. 

Millal tuli sulle teadmine, et sinust saab kunstnik?

Täiesti kindlalt gümnaasiumi esimesel aastal. Ma jätsin üldhariduskooli 
õpingud pooleli ja astusin Tartu Kunstikooli.

Kas lisaks kunsti õppimisele oli millalgi plaanis  

ka midagi muud õppida?

Mul on olnud püsivalt neli peamist huvi/ala - kunst, sotsioloogia, 
keeled ja kõik meditsiiniga seotu (k.a. veterinaaria). Esikohal olev 
eelistus oli kunstikoolini pidevalt muutuv. Tean, et kolme-aastasena 
püüdsin tiigikonne „ravida“ ja unistasin veterinaariametist, aga näiteks 
kolmandast kuni viiendani klassini olin kindel, et minust saab sotsioloog. 
Peale kunsti olen õppinud veidi aega ka radioloogiatehnikuks.     

Miks sai meediumina just maalikunst valitud?

Algtõukeks oli Tartu Kunstikool. Üks maaliõpetajatest palus mul 
mitte kunagi enam maalida, seega tundus vastuseks loomulik minna 
ülikooli just maali õppima. Tõsiselt rääkides aga arvan, et maalikunstiga 
tegelemine on köitev väljakutse. Kõigest maaliga seotust õhkub pikka 
traditsiooni. Maalikunsti mõtestatakse siiani suhteliselt kindlaks 
kujunenud reeglitesüsteemis, arvatakse, et see on kõigi jaoks kergesti 
mõistetav kunstivorm (et noh, sobib ka väikelinna näitusele viia). 

Lõuendile jõuab värv üldjuhul ikka harjumuspärasel moel. Teatud võtted 
ja värvitoonid seostuvad (endiselt) rohkem käsitöö ja/või naiselikkusega. 

Üllatusi on, aga neid võiks olla rohkem.

Jah, tasapinnal traditsiooniliste töövahenditega tegutsedes on võimalused 
piiratud, aga see ongi väljakutse: kuidas teha meediumis kuidagi teisiti, 
olla traditsiooniline, aga omamoodi (või vähemalt otsida võimalust 
olla). Selleks võiks materjali hästi mõista, mida aga harjumuspärane 
tegutsemine tegelikult ei luba. Vähemalt mulle tundub, et see takistas 
mul päriselt maalimaterjali tundma õppida. Kogu mu fookus oli 
püsinud vormil, kujundil, värvitoonil, valgusel, ruumil, kõigel muul. 
Seepärast olengi enda arengu nimel viimased paar aastat lisaks keha 
teemaga tegelemisele pühendanud nii värvi kui ka alusmaterjali 
tundmaõppimisele. Otsustasin keskenduda paralleelselt orgaanilise 
kehamaterjaliga anorgaanilisele akrüülvärvile. Olen süstemaatiliselt 
läbi proovinud, kuidas erinevate firmade hobi- ja profivärvid ning 
ise pigmentidest kokku segatud akrüülvärvid töötavad erinevatel 
lõuenditel: kuidas need segunevad, katavad, läbi kumavad, reageerivad 
lisapigmentidele jne. On veel mõndagi, mida läbi proovida, sest akrüül 
kui materjal „oskab“ päris palju.  

Oled nii bakalaureuse- kui ka magistrikraadi teinud Tartu 

Ülikooli maaliosakonnas, mida nüüd enam ei ole. Miks valisid tol 

ajal just Tartu Ülikooli maaliosakonna, miks mitte näiteks EKA 

või Tartu Kõrgema Kunstikooli?

See oli üheaegselt kaalutletud valik ja täielik juhus. Mul oli kaks 
eelistust. Sisseastumiskatsed teise õppeasutusse läksid närvide tõttu 
katastroofiliselt kehvasti. Kunstiharidust pakkuvatest kohtadest oli TÜ 
maaliosakond kõige kutsuvam, kuna baka-ajal sai valida kõrvaleriala ning 
võtta paljude teiste osakondade valikaineid. Erinevate keelte õppimise 
võimalus oli ka väga ahvatlev. Magistritasemel tundus samas kohas 
jätkamine loogiline ja turvaline.



Mis tunne sul tekkis, kui tuli otsus,  

et ülikooli maaliosakond kinni pannakse?

See polnud rõõmustav uudis.

Mis on su erksaimad mälestused Tartus maaliosakonnas õppimisest?

Mulle väga meeldisid sealsed inimesed, õhkkond ja ruumid, nii Laia 
tänava hoone kui ka anatoomikumi omad. Soojad mälestused. Erksamalt 
mäletan ehk anatoomikumi aega, kuna veetsin seal kaua aega üksinda 
nii õhtuti kui ka vaheaegadel maalides. Mingi hetk peaaegu et elasin seal 
ja kodus käisin ainult magamas. Vähemalt üks suur ruum oli enamasti 
vaid minu päralt. Anatoomikumi ajast jäi sisse harjumus igapäevaselt 
vähemalt 4–8 tundi reaalselt maalida. Püüan seda teha siiani.

Õpid praegu ka Kuninglikus Kunstiinstituudis Stockholmis, 

kuidas sealne õpikeskkond Tartu omast erineb? Kas on midagi, mis 

eriti meeldib või just ei meeldi?

KKH (Kungliga Konsthögskola) ja TÜ maaliosakond on erinevad. KKH 
keskkond pole autoriteedikeskne, Eestis see kipub natuke ikka nii olema. 
Rootsis rõhutakse iseseisvusele – õpilase haridus sõltub täielikult tema 
valikutest ja aktiivsusest. Kool loob keskkonna, kus kõik on võimalik, kui 
vaid osata küsida. Pole tööde-mõtete hindamist mingitel numbriskaaladel 
ega käske-keelde; küll aga on soovitused, viited, artiklid jms ning 
stuudiovisiidid erinevate kuraatorite ja tegevkunstnikega; kõik säärane, 
mis arengut soodustab. Positiivne on ka see, et igale õpilasele on ette 
nähtud oma ateljee või vähemalt kuubik, kus üksinda oma loominguga 
tegeleda. Ühismaalimisi ei toimu. Stockholmis leidsin uutmoodi 
vabaduse ja julguse katsetada. Olen maalimise kõrval valanud pronksi 
ja veetnud aega puutöökojas. Ma vajasin säärast teistmoodi kogemust. 
Siinne aeg on mulle igas mõttes väga hästi mõjunud. 

Su teostel on tihti nihestatud kehad, kehalisus ning füüsiline 

kontakt on nende läbivaks motiiviks. Ühest küljest on need hästi 

intiimsed, ent teisest küljest ka kauged ja kaalutletud. Miks see 

teema või need motiivid sulle huvi pakuvad?

Keha teema on tegelikult samuti väljakutse, just seetõttu, et sellega on väga 
palju tegeletud. Kui mõelda (figuratiivsele) maalile, siis sellega on käinud 
(reeglina) kaasas sundus muuta värv lõuendil keha sarnaseks, muuta keha 
keha sarnaseks, mis tähendab enamasti alustamist ning lõpetamist naha ja 
karvadega ja/või keha kasutamist sümbolina, metafoorina. Keha kujutades 
ei pääse (enamasti) ka narratiivsusest. Viimane on aga  minu jaoks pigem 
teisejärguline olnud (maalipind on esikohal). Indiviidi, tundmuste ega 
üldise inimkogemuse kujutada püüdmine ei andnud soovitud tulemust. 
Keha on palju enamat. „Enama“ all pean silmas kogu materjali, millest keha 
on ehitatud; elusmaterjali, mis meis kõigis on (näiteks mikroobe, mis oma 
rakkude kogumassilt kaaluvad umbes kümnekordselt üle muud rakud). 
„Enama“ alla loen ka keskkonna, milles keha eksisteerib. 
Kuigi mu tööd on olnud alati väga inimesekesksed, tundub praegusel ajal 
inimesekesksus mõneti skisofreeniline (teades, millised on inimtegevuse 
tagajärjed nii suuremas plaanis kui ka indiviidi tasemel). (Inim)keha  
on minu peamine huviobjekt, samas toetab sellega tegelemine 
antropotsentrilist maailmavaadet, tõstes inimese endiselt keskmesse. 
Hea küll, antropotseenis me elame, sellest räägitakse palju, kuid sellega 
kaasnevate doom’n’gloom’i, näpuga näitamiste, künismi, süümepiinade ja 
mäng-läbi-suhtumisega on mul keeruline leppida... Minu kõrvale kõlab 
paremini Donna Haraway välja pakutud alternatiiv (ehk võib seda pigem 
üleskutseks lugeda) – chthulucene –, mis lihtsustatult tõlgendades viitaks 
tekkinud probleemidega tegelemisele mitte inimesega võimupositsioonil, 
vaid kõigi liikide, eluvormide sümbiootilises, empaatilises 
kooseksisteerimise süsteemis. (We are humus, not Homo, not anthropos; 

we are compost, not posthuman.) Sellest õhkub vähemalt veidi positiivsust, 
võrdsust, vähem nartsissismi, kapitalismi. See haakub kenasti ka Lynn 



Margulise endosümbioosi teooriaga. Neist kahest naisest inspireerituna 
keskendun inimestevahelisele füüsilisele, empaatilisele kontaktile ja keha 
välise vormi asemel materjalile, millest keha otseselt ja kaudselt koosneb, 
ehk püüan leida maalitehnilist lahendust, mis lubaks ühendada orgaanilist 
mateeriat, füüsilise kontakti/puudutuse teemat ning keskkonda, milles 
keha eksisteerib. Kõike samaaegselt maalimaterjali uurimisega. Tahan 
korraga paljut. Kuivõrd edukalt ma selle väljendamisega hakkama saan või 
olen saanud, ei oska veel öelda, kõik on tegelikult alles katsetamise faasis. 

Füüsiline kontakt ja puudutus võivad ajaliselt kesta vaid mõned 

sekundid. Kui lihtne või raske on kujutada midagi, mille ajaline 

kestvus on etteaimamatu?

Ma arvan, et füüsilise kontakti ja puudutuse kujutamise juures on kõige 
keerulisem leida hea alusmaterjal ning õige viis, kuidas, ja head toonid, 
mille abil seda lõuendile üle kanda. Ma kasutan alusena peamiselt 
arhiivfotosid, sest selles on kuidagi rohkem siirust, nähtav hellusehetk 
on ajas külmutatud. Filosoof Laura U. Marks arvab, et pelgalt käte 
nägemine võib vaatajas esile kutsuda puudutuse tundmuse, kuna tekib 
samastumine kas figuuriga, kellele käed kuuluvad, või ka lihtsalt käte 
kujutisega. Selline samastumisvõime pole küll ilmtingimata reegel, kuid 
sellest lähtuvalt võiks ju arvata, et lihtsalt käte nägemisest nii maalil 
kui fotol võiks piisata. Sellega seoses peab ka mainima, et on olemas 
inimesi, keda päriselt on õnnistatud peegel-puudutuse sünesteesiaga, selle 
kõige humanistlikuma sünesteesiavormiga, sest võivad nad ju kogeda 
füüsiliselt, mida teine inimene tunneb (kas vaadates pilti, telesarja, 
inimesi rongis, kohvikus vms). Selline võime korreleerub teravnenud 
empaatiatundega.  

Mis sind inspireerib või kust tulevad sulle ideed?

Enamasti tulevad uued ideed lugedes või töö käigus. Ma veedan ka üsna 
palju aega arhiivipilte sirvides. Otsin pidevalt põnevat materjali, nähtavat 
füüsilist kontakti, milles on see miski, mida ei saa lihtsalt lavastada.   

Kas on keegi, kes on sind kunsti tegemisel ka oluliselt mõjutanud?

Kipun mõistma teiste kommentaare otseselt ja tõsiselt, seega 
mõjutab mind mingil määral iga inimese, sõbra, õppejõu või 
anonüümse kommentaatori tagasiside. Viimasel ajal olen igasuguseid 
kommentaaritorkeid üles kirjutama hakanud ning iga uut maali 
alustades teadlikult lisaülesandeks võtnud mõnda neist kuidagi kasutada, 
näiteks: „kasuta rohkem kollast“, „ole rohkem / ära ole nii abstraktne“, 
„erksamaid toone peaks rohkem olema“, „liiga ilus, ole rohkem kole“, 
„kohutav kolekunst, ilusam peaks olema“, „kasuta vähem roosat“, 
„monokroomsena oleks parem“, „liiga pehme lähenemine, ole jõulisem“ ja 
nii edasi. Täiesti võimatu oleks kõike ühes maalis arvesse võtta, aga ühe 
maali kaupa on isegi huvitav.

Milline on su maalimisprotsess: kuidas see algab ning millal on 

teos sinu jaoks valmis?

Maalin viimasel ajal peamiselt horisontaalselt põrandal ning tegelen 
alati mitme maaliga samaaegselt. Enne tööle asumist olen kokku 
kogunud materjali ja teinud otsused: milline arhiivipilt, lõuend, 
koloriit, kasutamata võte; kuidas ma värvi peale kannan (järjekord, kui 
lahjendatult ja millega), jne. Lõuendivalikust sõltub absoluutselt kõik 
edasine, sest näiteks samad värvid ja töövõtted 100% peenel puuvillasel, 
100% sünteetilisel ja 100% linasel lõuendil annavad täiesti erinevad 
tulemused. Üks maal valmib keskmiselt 3–6 kuud. Lõpuks jääb mõni ala 
ühekihiliseks, samas kui mõni teine võib saada 20–50 kihti. Töö on sel 
hetkel valmis (pausil), kui ma tunnen, et praegu rohkem juurde lisada ei 
oska. See aga ei tähenda, et maal päriselt valmis oleks.



Mis on sulle maalimise juures hästi oluline?  

Kas sul on ka mingeid kindlaid põhimõtteid,  

millel on su loomeprotsessi juures oluline roll?

Maalimise juures on väga oluline, et mul endal oleks põnev. Iga uus 
seeria ja maal peab olema veidi teistsuguse lähenemisega.  

Kui palju sa paned ennast, oma kogemusi või 

 emotsioone oma teostesse?

Ma ei oska sellele vastata. Enda isiklike kogemuste ja emotsioonide 
teadlikult kasutamine tundub veidi liiga sentimentaalne. Ma tegelen 
üldjuhul kindla teemaga, millele eelneb põhjalik ettevalmistusperiood. 
Ennast füüsiliselt aga kannan maali üle kindlasti. Viis, kuidas ma hetkel 
töötan, on päris kehaline. Võiks öelda, et ma ümbritsen ja puudutan oma 
maali, nagu ümbritsevad ja puudutavad üksteist maalil värvilaikudes 
peituvad figuurid.

Kas maalimisel on sinu jaoks ka rahustav või terapeutiline mõju 

või pigem mitte? Miks?

Ma mõtlen maalimisest kui tööst, mille tegemist ma naudin. Samas tean 
ka, et olen parem inimene, kui ma piisavalt ateljeeaega saan. Pikk paus 
muudab mu üsna ebameeldivaks.

Su teosed on tihti kihilised ning pastoossed, samas kui mõnedel 

teistel maalikunstnikel on just vastupidi: hästi sile ja ühtlane 

maalipind. Miks sa just sellise lähenemisviisi oled valinud? 

Keha meeleline tajumine toimub erinevate tekstuuride, värvide, pindade, 
rütmide vastandamise süsteemis. Ühtlane maalipind loob illusiooni, 
pastoosne ja kihiline pind aga lisaks illusioonile omab potentsiaali olla 
(laiguti) reaalselt kombatav. See on võluv. Mulle endale meeldivad 
sügavad pinnad, millel on midagi silmadega „katsuda“; pinnad, mis ei lase 
silmadel kohe fokusseerida vaid sunnivad pilku liikuma ühest punktist 

teise, ning mis lasevad minul kui vaatajal alles end teadlikult süvenema 
sundides näha vormi/kujutist/keha, mis on aktiivse pinna taga. Sellist 
tunnet loodan ma vaatajas ka ise tekitada.

Jätkates värvi teemaga: su koloriit on aastate jooksul muutunud, 

näiteks 2017. aasta lõputöödel oli tume koloriit. Domineerisid 

mustjad ja pruunid värvid. Kuid näiteks aasta hiljem, näitusel 

„dys-appearance“, oli su koloriit veidi helgem ja roosam. Kuidas 

maalides koloriiti valid? 

2017. aasta lõputöö teema oli ise veidi tume: üksindus ja ärevus. „dys-
appearance’iga“ oli aga proov teha teisiti, tekitada kontrasti – teema oli 
küll tõsine, aga algmaterjali kontekst oli muudetud, tahtsin näha, kas 
värvilisem koloriit rõhutab vastakaid tundeid, mida ise tajusin samu 
protseduure läbi viies. Üldiselt aga on koloriidivalik pooljuhuslik. Mul 
on küll iga maali alustades selge plaan, kuid viis, kuidas ma hetkel töötan, 
loob ettearvamatud tulemused, mistõttu ühe maali koloriit muutub 
protsessi käigus mitu korda. 

Kas sul on mingisugune sõnum, mida tahaksid läbi oma loomingu 

publikule edasi anda?

Esmajärgus soovin, et vaataja saaks värvielamuse ja et ta lubaks endal 
keskenduda esmalt maalipinnale, laseks sellel kasvõi korraks end juhtida. 
Sellest mõnele piisab. Samas loodan ka, et idealistlik sõnum empaatilisest 
kooseksisteerimisest jõuab samuti kohale. Ühiselu on ju meie kõigi algus. 
Mitte rivaliteet või pidev võitlus, vaid pigem sümbioosiprotsessid on 
olnud meie arengu, just loovuse arengu tõukeks ja abiliseks. 

Kui sa oled ise külastaja rollis, siis milline kunst sulle meeldib? 

Mis sind kõige enam külastajana huvitab või kõnetab?

Teiste kunstnike näituste külastajana olen suhteliselt easily pleased. Mind 
kõnetab kunst, mille sisu, tehnika, värv, materjal vms nõuab minu kui 
vaataja tähelepanu ja üllatab kuidagi. 
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Kes on su lemmikkunstnikud nii Eestis kui ka laiemalt maailmas?

Mul pole lemmikuid mitte üheski valdkonnas, aga on loojaid, kelle tööde 
puhul tean, et neid naudin. Eesti kunstnikest, kui mainida vaid mõnd, on 
nendeks Edith Karlson, Merike Estna ja Eike Eplik. Laiemalt maailmas 
hetkel kindlasti Elizabeth Glaessner, Ambera Wellmann, Berlinde de 
Bruyckere, Donna Huancka, Lynda Benglis. 

Mis on su edasised plaanid kunstnikuna? Kas on ka mingi suur 

unistus, mida tahaksid kunstnikukarjääris kunagi täide viia?

Suuri plaane on ning teen nende elluviimise nimel pidevalt tööd. Loodan, 
et need järgmise kümnendi jooksul teostuvad, kui kliima ja eluolu 
lubavad. Hetkel on töös mitu väiksemat projekti ning ettevalmistamisel 
näitused Uppsalas, Stockholmis ja võimalik et suvekuudel ka Eestis. 

Kui sa saaksid minna ajas tagasi selle Siiri juurde, kes alles hakkas 

kunstiga tegelema, siis mis oleks see soovitus või nõuanne, mille 

Sa talle annaksid?

Tegelikult on täiesti okei olla omamoodi. 
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