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UUDISED

Rahvusvaheline karikatuurikonverents Tartus

7.–9. maini peeti kirjandusmuuseumis rahvusvahelist konverentsi “Constructing the 
Other through the prism of war: Constested images in Eastern Europe (1930s–1950s)”, 
korraldajatena tegid koostööd Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Poola 
Teaduste Akadeemia Etnoloogia ja Antropoloogia Instituut (IAE PAN) ning Eesti Folk-
loori Instituut; toetasid Poola Vabariigi Suursaatkond Tallinnas, Eesti Kultuurkapital, 
British Council ja Eesti Rahvusarhiiv. Konverentsi eesmärk oli kokku tuua etnilise ja 
poliitilise “teise” uurimisega seotud interdistsiplinaarne teadlaskond. Arutleti stereotüü-
pide üle, mida levitas Teise maailmasõja aegne ja järgne visuaalne meedia. Vaatluse all 
olid eelkõige karikatuurid, aga ka fotod, filmid ja muu peamiselt Ida-Euroopa arhiividest 
kogutud pildiline materjal. Konverentsil esines 29 teadlast üheksast Euroopa riigist. 
Kolme päeva jooksul toimus üheksa temaatilist sessiooni ning kolm plenaarloengut. 
Plenaarloengutes käsitleti “teise” visualiseerimise teooriaid (prof Dagnoslaw Demski), 
võrreldi Briti ja Ida-Euroopa karikatuuritraditsiooni (prof Christie Davies) ja analüü-
siti Tartu linnakeskkonna kujutamist maailmasõja-aegsetel fotodel (dr Eda Kalmre).

Eesti Kirjandusmuuseumi saalis oli samal ajal vaadata Eesti Riigiarhiivi näitus 
“Teise maailmasõja aegsed naljad ja karikatuurid mõlemalt poolt rindejoont” (koostaja 
Margus Lääne Eesti Riigiarhiivist).

Konverentsi ettekannete põhjal on kavas välja anda artiklikogumik. Järgmine kon-
verents korraldatakse 2015. aasta detsembris Bratislavas (Slovakkia).

Konverentsi kava ja teesid http://folklore.ee/rl/fo/konve/ImagesIII/programme.html. 

Liisi Laineste

rid, kes moodustasid tähtsa osa autori Glastonbury informantidest. Lugedes tundus, et 
siin olnuks asjakohasem vaadelda võrdluseks mõnd konservatiivsemat palverännukohta 
ja selle külastajaid, samas näib autorit huvitavat ennekõike just tänapäevane läänelik 
kultuuriruum ja selle asukad, millega on lihtsam samastuda.

Antud ainese pinnalt mõjubki kaasaegse palveränduri määratlus pigemini metafoori-
na ja tegevus ise otsekui rollimänguna – millele võiks edasistes uurimustes mõelda. Siiski 
on tegemist rikkaliku ja elava materjaliga, mille kogemuslik vahendamine õnnestub 
väga hästi. Väitekirja mõtteliste lisadena tuleks siinkohal nimetada ka Tiina Sepa poolt 
päeviku vormis kirjutatud kaht suurepärases stiilis raamatut Peregrina päevik (2007) 
ja Kas jääte ööseks? Hospitalera päevik (2009). Nende lisaks lugemine annab väitekirja 
vormis uurimusele juurde rikastavat ja täpsustavat taustainfot.
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