
KAILI-
ANGELA                                                                                                                                ANGELA
KONNO SOOP

kailiangela@gmail.com

kailikonno-blog.tumblr.com

+37256496978



Kaili-Angela Konno (alates aastast 2016 kunstnikunimega Angela Soop) on
lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia maali erialal 1999. aastal ja 2018. aastal
kaitsnud kunstihariduses magistrikraadi. Näitustel esineb alates 1997. aastast.
Konno tegeleb mitmetes valdkondades nagu nt joonistus, maal, foto,
kohaspetsiifiline installatsioon ning näituste ja telestuudiote kujundus. Lisaks
isiklikule loometegevusele on ta kunstiõpetaja Kohila Mõisakoolis ja Kose
Huvikoolis.

Eesti Rahvusringhäälingus on ta loonud kujundusi saadetele «Aktuaalne
kaamera», «Välisilm», «Terevisioon», «Plekktrumm», “Prillitoos” jne. Teda on
kahel korral tunnustatud ERRi parima kunstniku preemiaga. 2021. ja 2015.
aastal leidis äramärkimist tema töö Tallinna Rahvusvahelisel
joonistustrienaalil.

Loomingus peamiselt maalikunsti- ja joonistusvahendeid kasutav kunstnik on
aastaid taaskasutanud ja mõtestanud erinevaid materjale nagu roostetanud
metallplaadid, vanutatud puit ja vineertahvlid, kangad ja kodutekstiil. Aastast
2017 kasutab oma loomingus põhiliselt kangajääke ja kodutekstiili (linad,
kardinad, rätikud). Suuremõõtmelisi kohaspetsiifilisi kangastest
kokkuõmmeldud ja autoritehnikas töödeldud teoseid nimetab Konno
kangamaalideks, otsides ja luues võimalusi ruumikogemuse kaudu laiendada
maalimõistet.

Viimastel aastatel tegeleb Konno nätiuse ruumidesse kohaspetsiifiliste
maaliinsatllatsioonide loomisega, kus vaatleb suurte kontrastide kaudu ( nt
suur-väike, heledus-tumedus, värv-värvitus, pimedus-valgus) erinevaid
seisundeid ja  püüab uurida sõnade ning mõistete tähendusväljasid. Konno on
liikunud metafüüsilise maalimise ja figuratiivsuse juurets abstraktsuse ja
filosoofilisuse juurde. Tõlgendamisruumi ja seoste loomise kaudu on tema
teosed avarad ja tunnetuslikud.

Lisaks siseruumidele on kunstnik hakanud 2019 a kasutama ka välisruumi,
viies oma teoseid erinevatesse paikadesse ja jättes need keskkonna mõjutuste
meelevalda,  uurides ja tõstes esile lagunemise ja hävinemise kulgu ja ilu.



2023      “MIS TAHES HETKEL /sõda ja rahu/ III” Haapsalu linnagalerii

Kasv V. seeriast “Mähitud maalid” 2022

(Foto. Kaili-Angela Konno)

Kasv X. seeriast “Mähitud maalid” 2022 (Foto. Stanislav Stepaško)



Näitusevaade “MIS TAHES HETKEL /sõda ja rahu/ III” Haapsalu linnagalerii. 2023

(Foto. Kaili-Angela Konno)

Punane mets. 2023 Haapsalu linnagalerii näitusevaade (Foto Kaili-Angela Konno)



MIS TAHES HETKEL I.  2023

http://galerii.kultuurimaja.ee/



2022            Hoid    Kastellaanimaja galerii (koos Maiu Moosesega)

Pietà  2022  (Foto. Stanislav Stepaško)

Näitusevaade Kastellaanimaja galerii 2022 (Foto. Stanislav Stepaško)



Hoitud maja   2022

(Foto. Stanislav Stepaško)



2020     /sõda ja rahu/ I    Hobusepea galerii

“Muutuste raamat” ja “Vaba(n)dus” 2020 Näitusevaade (Foto. Stanislav Stapaško)



Näitusevaade (Foto. Stanislav Stepaško)

Näitusevaade (Foto. Martin Ivask)



Aknast. Kevad. (Foto. Stanislav Stepaško)

Muutuste raamat 2020  (Foto. Stanislav Stepaško)



2018           Norra mets. Sinivaal.      Vaal galerii

Diem perdidi  2017  Näitusevaade (Foto. Martin Ivask)

Norra mets 2018



Sinivaal  2018

(Foto. Prita Purre)

Näitusevaade (Foto. Stanislav Stepaško)



Norra mets  2018  20 ruutu põrandal  (Foto. Annika Haas)





2016          Suletud alad    Hobusepea galerii

Näitusevaade (Foto. Stanislav Stepaško)





(Foto. Kaili-Angela Konno)




