
 

Vello Lillemets 
 

 

Sündinud olen ma Eestis, linnas nimega Jõhvi, 10. märtsil, aastal 1962. Nimeks 

sain Vello Lillemets. Niipalju kui ma ennast mäletan, olen ma ikka joonistanud või 

voolinud. Enne kooli ja ka kooli ajal voolisin endale ise plastiliinist mänguasju, 

suvel olin isakodus Võrumaal, kus proovisin ka savi. 

Teises klassis läksin kunstiringi, õpetaja, Valve Kütt, soovitas. Alates neljandast 

klassist astusin Jõhvi Laste Kunstikooli, direktoriks oli tollal Peeter Somelar, kellelt 

sain ka esimesi juhiseid maalimisel, joonistamist andis Aleksander Igonin, 

skulptuuri Valve Kütt. 

Tollal küpses ka plaan minna õppima Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti. 

Peale kaheksandat klassi otsustasin minna õppima Tartu Kunstikooli, aasta oli siis 

1977, astusin dekoratsiooni erialale, kuna õppekavas oli kõige rohkem maali ja 

joonistamist, siis see sobis mulle. Tol ajal hakkas mõistus tasapisi pähe tulema, 

seda eelkõige tänu küllaltki vabale vaimule, mis tollal koolis,  ka Tartu linnas, 

valitses. Õpetajatest tahaksin ära märkida Jaan Parist (joonistamine, 

kompositsiooni alused), Albert Annit (maalitehnoloogia, joonistamine, 

fotograafia), Helle Vahersalu (maalimine), vahel oli asendus-õpetajaks maali alal 

ka Alfred Kongo. Suuresti olen tänuvõlglane ka Rein Maantoale (graafika), kes 

kuuldes, et ma tahan astuda ERKI-sse jagas oma kogemusi kõrgkoolist, mille ta 

just ise oli lõpetanud. Pidevalt hakkasin maaliga tegelema alles teisel kursusel 

(väljaspool kooli õppekava, ma mõtlen). Burdenko tänava õppehoone fuajees 

korraldasin ka paar maalinäitust. Kooli lõpetasin aastal 1981.  

No ja siis aastal 1981 astusin Eesti Riiklikusse Kunstiinstituuti, disaini erialale. 

Moodne eriala, suured väljakutsed. Huvitas eelkõige vormidisain (tõmbasin 

paralleeli skulptuuriga). Olin päevases osakonnas, kuid kangesti tahtsin end 

proovida plastmasside tehnoloogias, oli kolm võimalust, tehast: Norma, Estoplast, 

Salvo. Aastal 1985 alustasin poole kohaga Salvos, noorem kujunduskunstnikuna, 

tol ajal veel ei kasutatud ametinimetust disainer. See oli kaunis kirju aeg, 



õppimine, pere, töö. Vastavalt võimalusele püüdsin ikka kätt (pintslit, pliiatsit) 

liigutada. ERKI-s oli õppejõude palju, tooksin esile mind enim mõjutanud: prof. 

Bruno Tomberg (disain), Villu Järmut (graafika), Juhan Edward Illend (projekt), 

Uno Roosvalt (värviõpetus, maal), Ekke Väli (skulptuur). 

Peale ERKI lõpetamist töötasin plastmasstoodete vabrikus Salvo, alates 1988 

aastast kasutan kujundustöödes arvutit. Elu tegi omad korrektuurid, tol ajal 

vormidisaini nõudlus vähenes, graafiliste kujundustööde vajadus kasvas, seega 

tuli muuta suunitlust. 1992 asusin tööle ajalehes Rahva Hääl graafilise 

disainerina. Olen töötanud päris paljudes disainibüroodes, kujundanud 

kõikvõimalikke trükiseid, raamatuid. Ka postmarke.  

 

Aastal 2009 toimus minu elus suur muutus, loobusin kujundusgraafikuna 

töötamast, otsustasin pöörduda tagasi voolimise juurde (nagu lapsepõlves). 

Asutasin 2010 aastal oma ettevõtte, DiVello miniplastika OÜ, mis tegeleb 

ehiskeraamika (ehisplaadid) ja savist meenete tootmisega. Toodete tiraažid on 

väikesed, et säiliks eseme unikaalsus. 

Tallinna Tehnikakõrgkooli lektoriks otsustasin kandideerida 2011 aastal, õnnestus. 

Olen lektoriks insenerigraafika, kujutava geomeetria, CAD projekteerimise ja 

tööstusdisaini ainetes. Võimalus lugeda tööstusdisaini ainet on uus, saan 

rakendada oma oskusi ja kogemust, see on meeldiv. Edu mulle! 

 

Kuid alati, kui mul on vaba hetk ja vaba hetk tuleb endal leida, üritan ma end 

avada läbi maalikunsti. Minu tegemistele saab pilku heita veebilehe vahendusel - 

www.vello.divello.eu 

Mul on vedanud, mu hobi on mu eriala. 

 

HARIDUS:  

1977-1981 TARTU KUNSTIKOOL (diplom dekoraatori erialal) 

1981-1987 EESTI RIIKLIK KUNSTIINSTITUUT (diplom disaineri erialal) 

 

TÖÖKOHAD: 

1985-1992 TK „Salvo“ tootedisainer 

1987-1989 ERKI disainikateeder/joonistamise õppejõud   

1992-1994 ajaleht „Rahva Hääl“ disainer/kujundaja, reklaam 

1994-1995 ajaleht  „Eesti Sõnumid“ disainer/kujundaja, reklaam  

1995-1997 Walter Rakmani nimeline disainibüroo disainer/kujundaja, reklaam 

1997-2001 Linnakujunduse Arendusbüroo disainer/kujundaja, reklaam 

2001-2002 trükikoda „Akadeemia Trükk“ disainer/kujundaja 

http://www.vello.divello.eu/�


2002-2006 OÜ Duograaf disainer  

2006-2009 reklaamiagentuur Kilowatt disainer/kujundaja 

2010 DiVello miniplastika OÜ asutaja/disainer 

2011 Tallinna Tehnikakõrgkool lektor 

 

NÄITUSED: 

1980 TARTU NOORTE KUNSTNIKE NÄITUS 

1994 TALLINNA MEREMUUSEUM (grupinäitus) 

1995 TALLINNA RAEVANGLA (grupinäitus) 

1999 VILNIUSE TARBEKUNSTIGALERII, LEEDU (grupinäitus) 

2000 EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU (grupinäitus) 

2002 VABARIIKLIK JOONISTUSTE NÄITUS 

2003 KÄTTEVÕTMISE ASI (tarbekunsti näitus) 

2003 TRÜKITUD (EKGL ülevaatenäitus) 

2004 TOESTUSED (Pärnu Teatri kohvik) 

2005 SELETUSED (Valga Muuseumis) 

2005 ISIKUPÄRA (EKGL ülevaatenäitus – plakat) 

2005 SELETUSED 2 (Haapsalu linnagaleriis – isiknäitus) 

2006 ANTIVENENOS 1 (Lietuvos Aidas galerii, Vilnius – grupi juveelinäitus) 

2006 ANTIVENENOS 2 (Linnateatri pööningusaal, Tallinn – grupi juveelinäitus) 

2007 ESTONIAN CONTEMPORARY POSTER  

       (Pärnu kontserdimaja – autoriplakat) 

2009 ISIKUPÄRA/INDIVIDUALITY (Pärnu kontserdimaja, Risk – plakat) 

2010 HAAPSALU GRAAFILISE DISAINI FESTIVAL (Fantastika – plakat) 

2010 SINU RAHARIIK TULGU (Rakvere sügisnäitus – maal)  

2011 PÄRNU IN GRAAFIKA FESTIVAL (Futurism – plakat) 

2011 KIRJATUD SAVI MUNA (pere ühisnäitus Rakveres – keraamika) 

2011 KULTUURINN (Rakvere kevadnäitus – keraamika) 

2011 PORTREE (Eesti Maalikunstnike Liidu näitus Jõhvis – maal) 

2011 VERERÕHK (Rakvere sügisnäitus – keraamika) 

2012 MEIE, VIRULASED (Rakvere portreenäitus – maal) 

2012 YGGDRASIL / ILMASAMMAS (Rakvere galeriis – isiknäitus, 50) 

2012 “LATGALES MALA TRAUKS” (Daugavpils – keraamika) 

2012 HAAPSALU GRAAFILISE DISAINI FESTIVAL (Kosmos – plakat) 

2012 KUNST KUNSTI PÄRAST (Rakvere sügisnäitus – keraamika) 

2013 KORV+ (Teater Vanemuine – grupinäitus – maal) 

2013 VIRU MEES EI VÄRISE (Rakvere portreenäitus – keraamika) 

2013 JUHTUM (Rakvere kevadnäitus – keraamika) 



2013 ALASTI MEES (Rakvere aktinäitus – maal)  

2013 HAAPSALU GRAAFILISE DISAINI FESTIVAL (Robot – plakat)  

2013 KORI+ (Soome - Karjaa Galerii Fokus – grupinäitus – maal) 

2013 MA POLE AMMU VÕRUMAAL KÄINUD  

(Eesti Maalikunstnike Liidu näitus Võrus – maal) 

2013 KORV+ (Pärnu Linnagalerii– grupinäitus – maal, keraamika) 

2013 KORV+ (Tartu Kunstikool– grupinäitus – maal, keraamika) 

2013 OO, SPORT (Rakvere sügisnäitus – keraamika) 

2014 ARS LONGA (Rakvere kevadnäitus – keraamika) 

2014 Põlemine (Jõhvi linnagalerii – isiknäitus, maal, keraamika) 

2014 Korv+ (Põltsamaa kunstigalerii– grupinäitus – maal) 

2014 Sümbioos (Lihula mõis– grupinäitus – maal, keraamika) 

2014 Midagi ilusat (Rakvere sügisnäitus – maal, keraamika) 

2015 Korv+ (Võru Linnagalerii– grupinäitus – maal) 

2015 Meie, Virulased (Rakvere portreenäitus – keraamika) 

2015 Korv+ (Tallinn, MÄSU galerii– grupinäitus – maal, keraamika) 

2015 Sümbioos-2 (Lihula mõis– grupinäitus – maal, keraamika) 

2015 Pagulased (Rakvere sügisnäitus – maal) 

2016 Meie, Virulased (Rakvere portreenäitus – keraamika) 

2016 Korruptsioon (Rakvere kevadnäitus – maal) 

2016 Haapsalu Graafilise Disaini Festival 2016 (Erinev/Alien – plakat) 

2016 LABÜRINT - 15. Pärnu Kunstisuvi (Pärnu Linnagalerii – maal) 

2016 TK65 Näitus-Oksjon (Tartu, galerii "Noorus" – maal) 

2016 Palju õnne! (Rakvere sügisnäitus – keraamika) 

2016 Korv+ (Vanemuise kontserdisaal– grupinäitus – maal) 

2017 Meie, Virulased (Rakvere portreenäitus – maal) 

2017 Saagu valgus! (Rakvere kevadnäitus – maal) 

2017 Haapsalu Graafilise Disaini Festival 2017 (TCHAIKOVSKY – plakat) 

2017 3 AINUS (Pärnu kunstisuvi 2017 – maal) 

 

 

AUTASUD:  

1998  RAHVUSVAHELISE OLÜMPIAKOMITEE POSTMARGIKONKURSS 

TALIOLÜMPIAMÄNGUD NAGANOS - pronksmedal 

 

EESTI KUNSTNIKE LIIDU JA EESTI KUJUNDUSGRAAFIKUTE LIIDU LIIGE ALATES 

1997 

 


