
NÄITUS TOIDUST  
JA TOIDU RAISKAMISEST



Kunstinäitus
Tutvu teostega siin kataloogis! 

Video
Prykkart videomaterjali loomise eesmärk oli suurendada 
teadlikkust poodides äravisatava toidu kogustest ja täna
päeval levinud ületarbimisest. Videos räägivad tavalised 
Võrumaa inimesed, mida nad arvavad toidu raiskamisest 
ja kuidas saaksime olukorda leevendada. 

Lisaks persoonilugudele näeb videost, mida ja mis kogus
tes tegelikult leidub tänapäeva poodide prügikastides ja 
mismoodi prügisukeldumine välja näeb, kuidas toidu
päästja äravisatud toitu sorteerib ja väärindab. 

fuff.ee/PRYKKART-1

Loeng
Me pakume koolidele interaktiivset loengut, kus toome 
lähemale selle näituse sisu, vaatame koos filmi ja arutame 
toidu raiskamise ning ületarbimise teemal. 

Interaktiivne koolitund kestab 45 min. Sobiv erinevatele 
kooliastmetele ja on võimalik lõimida mitmete õppeainete 
teemadega, sh kunst, kodundus, kodanikuõpetus, loodus
õpetus jne. Loengu viivad läbi meie kohalikud aktivistid.  

MEESKOND

Kuraatorid Edina Csüllög ja Maiden Paljak
Kujundaja Piret Räni

Lisainfo ja film:
fuff.ee/PRYKKART-1

Näitust ja loengut saab tellida:  
sara.kisari@gmail.com
Tel. +37258877144

Näitust toetanud: 
Kultuurkapital Võrumaa ekspertgrupp

Näitust korraldab MTÜ FUFF

SEDA NÄITUST VÕIB KUTSUDA KOOLI, 
KAUBANDUSKESKUSESSE,  
KULTUURIMAJJA...



Kunstnikke peetakse tihti ekslikult vaid iluloojateks. Kahtlemata on kunstnik 
ilu märkaja, ent on ju teada, et maailm ei koosne vaid ilust. Enamasti on välise 
ilu taga hulk piinlikku koledust. Kunstnikke on alati huvitanud värvid, vormid, 
kompositsioon, ning üks levinumaid modelle ja muusasid on olnud toit – 
värvilised viljad ja kaunid vaagnad.

Sama kaunilt pannakse toit ka toidupoodides välja, alati värsked ja veatud 
kuhjad. Ent selle ilu taga on kurb reaalsus, et iga väiksemagi veaga ja mõnikord 
ka veel täiesti veatu, söögikõlbulik vili kantakse maha ja visatakse poe taha 
prügikasti.

Niisiis on kunstnike ülesanne südant valutada ja tähelepanu juhtida ka elu 
pahupoolele. See näitus kajastab ületarbimise ja toidu raiskamisega  seotud 
reaalsust, millest pahaaimamatul poekülastajal ei ole tihti aimugi. Raske on 
tunnistada probleemi, mida oma silmaga näinud ei ole. Siinsete kunstnike 
roll näitusel on muuta see nähtavaks, et iga inimene saaks teadlikkuse kaudu 
panustada probleemi lahendamisse. 

PALUME LAUDA...



ENE PALU 
Makrameedisainer (bränd Moodne Makramee) ja 
käsitöö/kodunduse õpetaja.

Sündinud 6.06.1973 a. Rõuges. Peale Võru 1. Keskkooli 
lõpetamist kolis Tallinnasse õppima ja jäi sinna tööle 
30 aastaks (Tallinna Tehnikaülikool tekstiilitehnoloogia 
magister, “Kangas ja Nööp” kangaste ostujuht, Tallinna 
Linnateatri kostüümiala juhataja). 

2021 a sügisel pöördus tagasi Võrumaale, kus töötab 
Rõuge Põhikoolis käsitöö ja kodunduse õpetajana 
ning on Liiva-Ate loomemajas makrameedisainer ja 
huvihariduse õpetaja.

Minu valmistatud 
hiigelmakrameevõrgus, mis on 
traditsiooniline ja tuntud toidu 
kojutoomiskott, on visuaalselt ja ka 
vastavas kaalus ühe Eesti inimese 
tekitatud toidujäätmete kogus aastas 
– 61 kg. Need toidujäätmed võiks olla 
ära söödud kasulik toit, kui tarbimine 
ja ostmine oleks läbimõeldum.

Makrameevõrgus on butafoorsed 
toiduained ja võrk riputatakse kas 
lakke või seinale.



2020-2021. aastal viidi Keskkonnaministeeriumi tellimusel Eestis läbi 
toiduraiskamise uuringud SA Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskuse 
ja Eesti Maaülikooli poolt. 

Uuringu tulemuste põhjal Eesti kodumajapidamised tekitavad hinnanguliselt 
kokku 81 000 tonni toidujäätmeid aastas.

Seega 1 Eesti inimene tekitab kodumajapidamiste arvestuses toidujäätmeid 
keskmiselt ligikaudu 61 kg aastas. 

Rahalises väärtuses viskab üks Eesti leibkond ära keskmiselt 180 euro väärtuses 
toitu (lastega peredes kuni 220 euro väärtuses). 

Kõige enam visati kodumajapidamistes toidukaona ära aed- ja juurvilja (32% 
kogu toidukaost). Suhteliselt suure osa toidukaost moodustasid ka valmistoidu 
jäägid (23%), puuviljad ja marjad (18%) ning piimatooted, sh piim (13%). Üsna vähe 
läks raisku kuivaineid (2% kogu toidukaost) ning liha- ja kalatooteid (vastavalt 
3% ja 1%). 

Uuringu tulemused näitavad, et peamiseks toidukao tekkimise põhjuseks 
leibkondades on toidu või toiduainete riknemine. Riknemise tõttu visati toit 
ära ligi pooltel juhtudel (49%). Oluliselt harvemini visati ära toitu, mis oli liiga 
kauaks seisma jäänud (15%) või mille kasutamise tähtaeg oli möödunud (11%). 
Vähem tekkis toidukadu seetõttu, et toitu oli liiga palju valmistatud (6%), seda 
ei soovitud enam süüa (6%) või see jäi söömisel taldrikule üle (5%). Mõnel muul 
põhjusel ära visatud toidu osakaal oli 7%. Muu põhjusena toodi kõige enam 
välja, et toitu kukkus maha või kraanikaussi, toit ei maitsenud või ei tahetud 
teatud toidu osasid süüa (nt pekk, kamar, kananahk, õunasüdamed), toit sai 
muud moodi rikutud (toit läks kõrbema, laps või lemmikloom lakkus seda) jne. 

MIKS SEE NÄITUS?



Ungari päritolu Eestis elav režissöör ja 
produtsent Edina Csüllög on sündinud 
Budapestis. Esimest korda sai tuttavaks 
Eestiga 1995. aastal, kui oli ta vahetusõpilane 
Tallinnas. Hiljem valis ta põhiainena 
Budapesti Ülikoolis Ungari filoloogiat ning 
soomeugri keeleteadust. 

Eestis õppis ta Balti Filmi ja Meedia koolis 
(praegu Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja 
kunstide instituut (BFM)). 

Edina suurim unistus on, et väiksed soome
ugri keeled ja kultuurid ei häviks. Selle nimel 
on ta korraldanud 8 aastat LõunaEestis 
Soome-Ugri FilmiFestivali FUFF. Lisaks 
sellele õpetab soome-ugri lapsi filme tegema 
ja filmi kasutama keelesäilitusvahendina. 

Toiduraiskamis teema on teda ärritanud juba 
aastaid. 

EDINA CSÜLLÖG

MINU 52 PRÜGINÄDALAT
Installatsioon, lõng ja tekstiil.

Minu idee oli luua  teistmoodi kalender, mis 
näitab kohe ära,  mitmel  päeval on meie peres 
komposti visatud enam kui 2 kg toitu. Kaalu-
sin kompostiämbrit ja märkisin need päevad 
punase lõngaga.

Põhjuseid toidu äraviskamiseks olid mitme-
sugused. Väga palju komposti tekkis, kui 
külmik läks katki või keegi unustas supi 
päikese kätte, aga ka siis kui käisin prügisu-
keldumas ja toitu päästmas. Päästetud toit 
vajab sorteerimist.

Selle eksperimendi käigus kasvasin ise tead-
likumaks. Näituse juurde kuulub katkend mu 
prügipäevikust. 



EDINA CSÜLLÖG
Minu 52 prüginädalat: katkendid prügipäevikust.

Nädal 1

Ma nägin täna veidrat unenägu ja selgelt nägin enda kunstiteose seost 
kavandatava näitusega. Imestasin, et mingi loomise tung on peale 
tulnud. Alguses mõtlesin, et ma puhtalt korraldan ja teen videosid. 
Arutasin Tõnuga ja ütlesin talle ka, et ta teeks midagi. Tõnu uuris 
näituse kontseptsiooni, tundus, et ta läks ka käima ja küsis, et kui palju 
üldse sellest teemast noored ja tavainimesed teavad. Ma vastasin, et ei 
tea ja näituse põhieesmärk ongi see, et me tõstaks teadlikkust. 

Minu kunstiteose oluline osa on, et ma mõõdan ära, mida ja kui palju 
me oma kodus toitu ära viskame. 

Homme on selle aasta esimese nädala viimane päev. 

Täna sain 2  tapetud kukke, kes oleks muidu lõpetanud prügikastis. 
Otsustasin nad puhastada ja supiks teha. Kass sai ka oma jao. Muidugi 
kui nad oleks lõpetanud metsa all, siis oleks oma saanud rebane või 
hunt. Kuna raha oli otsas, otsustasime süüa kõikvõimalikke asju sügav-
külmast. Avastasin igivanu hoidiseid, näiteks 3 aastat vanad külmka-
pi-maitselised maasikad, mis paraku kahe päeva pärast, kui keegi neid 
enam ei tahtnud, lendasid ka komposti. 

Jäin mõtlema, et ma ei tea, mida teha 3 kg Ghee võiga, mis samuti 
sügavkülmas ootab — juba tol hetkel kui ma selle sain, tundus see maitse 
mulle võõras. Võibolla kook, võibolla kass. 

Igatahes mul on süümekad. Hakkasin mõtlema, et see on reaalsus, ma 
viskangi päris palju toitu nädalas ära. Miks mul on süümekad? Sest mul 
on süda. Ma tunnetan seda toiduteemat oma südamega, seega olen moti-
veeritud oma süümekaid vähendama ja rohkem end teadlikult jälgima. 
Ega me poes väga palju ei käigi, hoopis nüüdsest rohkem poe taga.

KOKKU läks sel nädalal 6 kg toitu komposti. Päris palju, ma usun, et 
tavaliselt on vähem, skui pole sügavkülma tühjendust. 

Nädal 2

Noh eelmine nädal läks üsna hästi. Suursündmus oli, et mu pojakene 
läks esimest korda Maideniga daivima. Ise olin haige ja lamasin voodis. 
Saak oli suur ja poes läks ainult 40 EUR terve nädala peale. Mis me siis 
ostame, küsivad daivi sõbrad. Ütlevad, et nad ei käi enam üldse poes. 
Tõnu joob liitri keefirit päevas. Kulub või ja piima ja juustu peale. Neid 
asju ei tule poe prügikastist. 

Komposti läks umbes 2 kg toitu. Kuivanud makaronid ja igapäevase 
mannapudru viimased tilgad. Võiks muidugi teha pannkooki sellest. 

Lausa uhke tunne käis must läbi, et jah, ma suudan mitte raisata. Võib-
olla teistele see pole nii suur saavutus. Ma kasvasin peres, kus vanemad 
olid pärit vaesusest ja kui nad jõudsid iseseisva elu ja hea palgani, nad 

ostsid külmkapi alati täis. Mäletan lapsepõlvest toidu üleküllust, mis 
kombineerus sellega, et ei tohtinud midagi ära visata. Pärast mu isa 
surma sel aastal olen leidnud külmkapist asju, mis olid pärit aastast 
1997. Kõige vanem asi, mis ma leidsin, oli 80ndatest mingisugune kreem. 
Mu vanemad kogusid, kogusid hirmust asju. Makaronid  seisavad 
aastast 1999 meie kapis. 

Üritan seda mustrit muuta. Alustasin sügavkülma tühjendamisega ning 
hakkasime ka hoidiseid sööma. Päriselt, nagu oleksid hoidised hoidmi-
seks :) Aga kaua sa hoiad? 

Nädal 3

Juba 3. nädal algas, tuju on aina parem. Mulle tundub, et enda teadlik-
kuse tõstmine mõjub mulle hästi. Kas võti on siis ikkagi pereemade käes? 
Keegi teine siin peres ei viska midagi ära. 

Pean mainima, et seoses daivimisega tekib õudne kilede ülekoormus. 
Üldiselt saame hakkama tavalise prügikastiga, mida tühjendatakse kord 
kuus. See läks nüüd üle piiri juba. 

Peaks survestama poode pakendivabamalt käituma. 

Poes kulus seekord natuke rohkem, kokku 70 EUR, aga võrreldes eelmise 
aastaga ikkagi on suht vähe. Prügisse viskasin ka ainult need toidu-
jäägid, mis olid juba kord päästetud, ja lapsed jätsid ikka midagi taldri-
kutele: kokku umbes 1 kg. 

Nädala tippsündmus oli, et käisime reedel üheskoos daivimas ja proo-
visime interjuusid tegha, see aga väga ei tulnud välja — ei olnud veel ei 
külalised ega mina valmis. 

See eest saime pikalt laialt arutada Kati Taaliga, kuidas saaksime koos-
tööd teha Toidu tegevusgrupiga. Õudsalt palju toitu oli reedel. Kati viis 
Toidupanka annetuse, meie tulime ka suure auto täiega ja öösel saabus 
Triin oma sõbrannadega, kes olid ka saanud autotäie toitu. Jagasime 
saaki ja pidu kestis kella kolmeni. Järgmisel päeval ärgates olin ikka veel 
hämmingus, kui palju toitu meil oli. Tegin videosid. Viisin asju Joosepi 
sünnipäevale. 

See kõik meenutab Sisyphose lugu. Essees “Sisyphose müüt” analüüsib 
prantsuse filosoof Albert Camus Sisyphose loole tuginedes inimeksistentsi 
absurdsust. Sisyfos oli kuulus kreeka kuningas ja ta ei tahtnud surra. 
Hadeses, surnute maal, kavaldas Sisyphos surma üle ning sai loa naasta 
elavate sekka. Kui pettus ilmsiks tuli, pidi Sisyphos surnute riiki tagasi 
minema ning talle määrati ränk karistus: veeretada ülesmäge hiiglas-
likku kivikamakat, mis mäetipust alati uuesti alla varises, ning Sisyphos 
pidi tehtud tööd lõpmatuseni kordama.

Inimeksistentsi absurdsus on kohal. Jälle ja jälle. 



Tundub, et kuhu iganes inimene ja tema kultuur ka 
jõuab, tekib ökosüsteemi auk. End looduse krooniks 
nimetav — kroon sümboliseerib siinjuures diktatuuri 
ja imperialismi — inimene raiskab kõik ära. Raiskab 
ära maa, metsa, toidu ja mulla. Kõik raiskab ära, mida 
raisata annab, ka puhta õhu ja puhta vee. Vot selline 
loomus on inimesel. Lõpuks jääbki planeedist alles 
üks must kera, millel triibud ja ruudud ainult veel. 
Needki on mõttelised. Kui pole enam kedagi, kes neile 
triipudele mõtleks, siis pole neidki enam.

TÕNU KILUSK
Praktiseeriv filosoof 
Setomaalt.



VOOTELE RUUSMAA
ATS JA TOIDURAISK 
Elas kord ulakas poiss Ats. Talle meeldis süüa, kuid tihtilugu tüdines ta 
kiiresti ühest toidust ära. Ta võis süüa kaks ampsu õunast, visata pooleli 
jäänud puuvilja selja taha ning hakata otsima uut söögipoolist. Moosi-
pirukal luristas ta moosi välja, kookis veel sõrmega saia sisse uuristatud 
süvendist moosi, ja kui enam ei leidnud, heitis saia kõrvale.

Ats ei pidanud lugu mahladest ega erinevatest jookidest. Ta keeras 
pudelil korgi maha, jõi paar lonksu ja mõtles juba uue toidu peale. 
Pudelid viskas ta muidugi maha.

Üks päev, kui ta tänaval kõndides sõi friikartuleid ja need lihtsalt ühe 
vanema naisterahva silme all maha viskas, sai ta pahandada. Ats vaatas 
memmele otsa, puristas talle keelt, millelt pritsis ketšupit vanakesele 
näkku ja möödus uhkelt temast.

Järsku käis Atsi selja taga suur pauk. Memm oli löönud oma jalutuske-
piga vastu maad ning äkitselt hakkasid prügikastid kõmisema ja varesed 
valjult kraaksuma. Atsi silme all hakkas moodustuma üks suur kuju, mis 
koosnes erinevatest toidujäätmetest. See oli Toiduraisk.

Tema käed olid makaronid ja spagetid, jalad jämedad hapukurgid ning 
keha koosnes erinevatest puu- ja juurviljadest, mille vahel voolasid 
erinevad karastusjoogid ja mahlad. Atsi ehmatus oli suur, kui Toidu-
raisk talle otsa vaatas, silmadeks kaks arbuusi ja keeleks olid pikad, 
küüslaugused nuudlid, millega ta tõmbas Atsil üle näo. Samal hetkel 
märkas hirmunud poiss, et koletise turjal istus kepiga memmeke, kaval 
muie suul. Järsku hüppasid memme suust proteesid välja, mis plagistasid 
kurjakuulutavalt.

Ats pistis röökima ja hakkas kodu poole jooksma, Toiduraisk tema 
kannul, kellest jäid maha ketšupi ja majoneesi segused jalajäljed. Memm 
hüüdis tema seljas miskit arusaamatut, sest proteesid ei jõudnud neile 
järele.

Ats vaatas muudkui selja taha ja püüdis veel kiiremini joosta, kuid tema 
lühikesed jalad ei suutnud tempot tõsta. Ta komistas ja kukkus maha, 
pöörates hirmunult näo koletise poole. Toiduraisk oli tema lähedusse 
jõudnud, hüppas nutva poisi pea kohale üles, avas oma suure suu ja 
neelas Atsi alla.

Ats tegi silmad lahti, ta oli kaetud toidujäätmetega ja mingisuguse 
lögaga, mis haises jubedalt.

Memm vaatas talle otsa ja mõmises midagi. Ats nuuksus ja ütles, et ta 
ei saa midagi aru. Ärritunud vanamemm võttis maast proteesid, pani 

suhu, lõi kopsti jalutuskepiga Atsile vastu pead ja küsis: “Kas 
viskad veel toitu maha?”

Ats raputas pead ja memme nägu muutus lahkeks ning meeldi-
vaks. “Tubli poiss!”

Ats sai pika pai ning kaks kommi.

Vootele Ruusmaa on helilooja, muusik, 
näitleja ja luuletaja. Ta lõpetas TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia džässmuusikuna, kuid 
peamiselt kirjutab heliloomingut teatri ja 
tantsulavastustele. Lisaks on ta kujundanud 
heliliselt ruume erinevatele luule ja 
kunstisündmustele. 

Ta on välja andnud kaks sooloplaati 
“Audioluule reisipäevik” ja “Requiescat in pace” 
ning kaks luulekogu “Tavaline don Quijote” 
ja “Purgatoorium” (pälvis Bernard Kangro 
kirjanduspreemia 2022). 



VÄHEM ON PAREM
Metallikunst, installatsioon

PANN. Poolik pann sümboliseerib meie ületarbimise vähendamise 
võimalust. Neljandik toitu vähem raisata on võimalik. 

Liigsöömine ja toidu raiskamine on ühed meie ühiskonna suuri-
matest probleemidest. Võru poodide konteineritest võib leida iga 
päev ligi 40 kg toitu, mida visatakse ära koos pakenditega. Kas 
meil on vaja, et poodides on nii palju toitu, kui me ei jõua seda ära 
tarbida? Kas saame vähemaga ka hakkama? 

Praegune olukord kiirendab kliimamuutusi. Toiduraiskamise taga-
järjel CO2 heited suurenevad, eriti kui ära visatud toit lendab koos 
pakendiga prügikasti. Kliima muutudes paljudes maailma kohta-
des, kus seni on saanud kasvatada toitu, ei saa seda enam teha. 
Lisaks inimestele on vaja toita ka loomi, keda inimesed söögiks 
kasvatavad. Loomasööta kasvatatakse nendes riikides, mis on 
kliimamuutustest enim ohustatud, kus kliimamuutuse protses-
sid on kõige enam nähtavad. Puhas toit on kättesaadav tulevikus 
ainult vähestele. Seda protsessi saab jälgida juba preagu. Indias 
ja Aafrikas aina suuremad alad kõrbestuvad ning inimesed jäävad 
ilma toiduvarustuseta. 

RATART
Kunstnik RatArt on pärit Setomaalt, kus 
ta kasvatab hobuseid ja tuunib rotikaid 
autosid, mootorattaid, jalgrattaid, kelke, 
parvesid. Mängib erinevates bändides 
trumme, näiteks Seto bändis nimega 
Baaba ja Kaa ning punkbändis Aknool.

Kunstnikuhing on temas sünnist saati 
ning inspiratsioonipahvakaid jätkub 
igasse päeva.

Eelkõige austab kunstnik loodust ja 
päris elu ning seega taaskasutab ta 
kunstiks just metalli, puitu, kivi ja 
looduslikke asju, millest vähegi midagi 
meisterdada saab

Elust tuleb võtta, mis võtta annab ja 
nautida seda nii, et teised ei peaks 
kannatama.

Paneme punki!



PIRET RÄNI
Piret Räni on kunstnik 
ja looduskaitsja, kes 
on illustreerinud 
nii lasteraamatuid 
kui  infomaterjale. 
Tema jaoks on oluline 
keskkonnahariduse ja 
teadlikkuse tõstmine, 
mida püüab ka oma 
loominguga edendada. 

Piret Räni tegeleb 
ka visuaalse 
lihtsustamisega. 
PRYKKart näitusele 
tehtud töös ühendab 
Piret installatsiooni ja 
visuaalse lihtsustamise 
abil infomaterjali 
loomise.

LOE MIND!
Installatsioon laua ja ühekordsete taldrikutega  

Teabetaldrikutelt saab lugeda jahmatavaid fakte 
toiduraiskamise, toidutootmise ja äravisatavate 
ühekordsete nõude/pakendite mahu kohta.



Mikroplast on jõudnud igale 
poole maailmas. Kalad, linnud, 
loomad söövad plasti ja surevad 
ära. Mis oleks kui koguks kogu 
mikroplasti kokku ja teeks 
sellest suure vannipardi? 
Siis sõita külla pingviinidele, 
et teatada mikroplasti 
kadumisest? Aga kui kohale 
jõuame, võib olla juba hilja... 
ainult üks pingviin ongi veel 
tervitamas... 

Edasi mõtleb igaüks ise. :)

Raiskamisest. Looduses on 
kõike külluses. Inimese ahnus 
on aga nii suur, et sellest on 
ikkagi vähe. Kõik selle, mis 
on looduses küllus, muudab 
inimene prügiks. Suurim 
probleem on see linnades, sest 
seal on inimesed loodusest 
kõige kaugemale eemaldunud. 
Seetõttu ei mõisteta enam seda, 
et inimene on osa loodusest. 

Kas keegi on näinud 
prügimägesid sipelgapesa 
ümber? Ei ole. Sipelgalinnades 
on asjad nii korraldatud, et 
prügi ei teki. Sipelgad ei ahnitse 
endale rohkem asju ja toitu kui 
neil tegelikult vaja on. Võiksime 
sipelgatelt ainult seda ühte asja 
õppida ja meie maailm oleks 
puhtam ja kuivem paik elada. 

Proovin oma piltidega alati 
ümber nurga seda sõnumit 
edastada. Hirmus on vaadata 
kuidas inimkond end lõhki sööb 
ja omaenda saasta sisse tahab 
ära uppuda. Niisiis alustame 
sellest, et sipelgad ei viska prügi 
maha. Meie ka mitte!

NAVITROLLA

Olen sündinud 1970 Võrumaal. Seal ma kasvasin suureks ja käisin koolis. 
Suurena olen palju lisaks õppinud ja palju maailmas ringi reisinud. Kogu 
elu olen joonistanudmaalinud pilte. Mõned inimesed kutsuvad mind 
selle pärast kunstnikuks. Praegu elan koos perega Võrumaal. Pilte teen 
kogu aeg juurde, sest teisiti ei suuda ma elada.

MAKROPLASTI TERVITAMINE
Maali repro foto kujul



MIS NEED PAAR TÄPPI IKKA LOEVAD!
2004. Õli papil. 30 x 30 cm

EVAR RIITSAAR
Sündinud Setomaal. Õppinud Tallinnas kunsti. Nüüd tagasi 
kodukülas. Teostan raamatuillustratsioone. Maalin lõuendile ja 
ka seintele. Laulan nii seto traditsioonilisi kui ka omaloomingulisi 
laule. Meeldib pillimäng ja teatritegevus. Olin 4 aastat Seto 
Kuningriigi Ülembsootska. Obinitsas tegelen loomingulise 
ateljee tegevustega — pakutrükitehnikas kangad ja hõbeehete 
valmistamine. Pean loometalu!

Praegune pillav ja 
kasumile orienteeritud 
globaalmajandusmudel 
on ammu ületanud 
igasugused terve mõistuse 
piirid. Meie maakera 
sellisele ületarbimisele ja 
ressursside raiskamisele 
vastu ei pea. 

Juba ammugi peaks 
olema üldlevinud deviis: 
KÄSITÖÖ, KORILUS JA 
KASIN ELULAAD !

Miskit pole parata — 
sellest võiksid juhinduda 
ka linnainimesed!



Maiden Paljak, s. 21. 10. 82. Sündinud ja kasva
nud Tartus, elab viimased 14 aastat Võrumaal 
oma esi vanemate talus. Õppinud Tartu Kõrgemas 
Kunstikoolis maalingute ja maalingute restauree
rimise  erialal, omandanud bakalaureusekraadi 
Tallinna Ülikooli kunstiosakonnas. Omandamisel 
magistrikraad Tartu Ülikoolis, suunaks toidu- ja 
keskkonnaantropoloogia. 

Maiden töötab Meremäe koolis kunstiõpetaja
na, on toidupäästmise ja väärindamise aktivist. 
Erihuvi on poodide prügikultuur, seetõttu peab 
igal võimalusel vajalikuks konteineritesse piiluda, 
et tähelepanekuid teha. Huvitub permakultuurist 
ja aiandusest. 

MAIDEN PALJAK
Maha kantud ja müügikõlbmatuks muutunud puu- ja 
köögiviljade poetagustest prügikastidest päästmine on 
protsess koos inetumate ja ilusamate episoodidega. 
Kõigepealt tuleb kott toiduga konteinerist kätte saada, 
seejärel kodus ära sorteerida. Sorteerin toiduks kõlblikud 
viljad, pesen ja vajadusel lõikan plekid ära. Pakendid viin 
pakendikonteinerisse. Toit, mis endale ei kõlba, aga mis 
põhimõtteliselt on söödav, läheb kanadele ning jäägid 
lähevad permapeenardele kompostiks. Töö ajal meenu-
tab köök alati küllusesarve. Köögilaud on kaetud värvide 
ja vormidega, moodustades lummava natüürmordi. 

Veel enne sööma asumist haaran pintsli ja lõuendi järele. 



BILLENEEVE
KANATOIDUPANG

Kunstnik billeneeve on Kunstnike Liidu liige 
ning üles kasvanud 100 sarvelise peaga talus. 
Loomade hingelise kui ka eesmärgipärase eluga 
kokku puutunud sünnist saati. 

Põhiolemuselt on ta midagi nii moodsat ja 
kaasaegset, mida ainult meie kohutav ajastu on 
võimeline tootma. 

51% setu, ülejäänud midagi muud. Olles ise 
kunstiks, loob setu rahvarõivaid kaasaaegse 
kunsti võtmes. 

Kanapidaja kuklas on alati teadmine, et midagi 
ei lähe raisku. Kana teeb parima sordingu! Fotod 
kanatoidupangest, kus juhuslikkus maalib järg-
mise ringi toidu kauniks kompositsiooniks.




