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USAs peetavatel kunstimessidel tuntakse Eesti kunsti vastu suurt huvi. Juba neljandat aastat Viinis elava 
ja töötava Eesti kunstniku Kris Lemsalu (28) tööd müüdi näiteks 5.–8. detsembrini Miamis toimunud 
NADA Art Fairil ära esimese poole tunniga. Krisi tööd olid väljas Tallinna galerii Temnikova & Kasela 
väljapaneku hulgas (tööde polnud odavad, maksid need 4000–5000 USD).

Kris Lemsalu on skulptor ja performance’i-kunstnik. Tema teosed loovad sageli irratsionaalseid 
fantaasiamaailmu,  mida iseloomustab pidev metamorfoos. Krisi looming on groteskne ning teosed 
meenutavad justkui koletislikke objekte mõnest kurioosumite kabinetist. Ta kasutab oma loomingus 
savi, loomanahku, villa, luud, tekstiili.

Performance’eid teeb ta nii üksi kui ka koostöös kunstirühmitusega Gelatin. 2011. a valiti Krisi tööd 
Münchenis väljaantava noore kunstniku preemia konkursi BKV-Prize finaali. Tegu on juba 1851. 
a asutatud Bavaaria kunstinõukoguga (The Bavarian Crafts Council, saksa keeles Bayerischer 
Kunstgewerbe-Verein, sealt ka lühend BKV), mis noore kunstniku preemiat annab välja aastast 2006.

Krisi esindab Berliinis tegutsev Galerie Tanja Wagner.

Kris on õppinud Eesti kunstiakadeemias (lõpetas 2008 keraamikaosakonna) ja Taani disainikoolis 
Kopenhaagenis, praegu õpib ta Viini Kunstiakadeemias skulptuuriosakonnas ja loodab magistrikraadi 
kaitsta.

Varem, juba gümnaasiumi ajast alates, tegeles Kris pööraste kostüümide loomisega. Ka ta enda riided 
olid üsna kreisid. Kostüümide juurest jõudis Kris moe juurde. 2004. aastal võitis ta oma kollektsiooniga 
“Naised sõjas” nooremate arvestuses moekonkursi “Supernoova”.

Näitustel on ta osalenud aktiivselt alates 2008. a, kuid peamiselt väljaspool kodumaad. Tema hiljutiste 
isikunäituste hulka kuuluvad “Kris Lemsalu with Mads Westrup” Hinter Haus des Meeres’is Viinis (2012), 
“Being together with Edith Karlson” Temnikova & Kasela galeriis (2012), “Evian Desert” Tanja Wagneri 
galeriis Berliinis (2012) ja “Top sinner” Pro Choice’is Viinis (2012). 2012.a oktoobris olid Krisi tööd koos 
teiste Eesti kunstnike omadega väljas rahvusvahelisel kunstimessil Viennafair. Lisaks on Kris osalenud 
kunstimessidel “Art Forum Helsinki” (2011) ning IHM fair’il Münchenis (2012).

Jaanuaris peaks Krisi loomingut nägema Eestiski – Temnikova & Kasela galeriis Lastekodu tänavas 
Tallinnas.



Üks Krisi töödest, mis küll Miamis müügil ei olnud. Erakogu

Kris Lemsalu

Kris Lemsalu


