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85
3. september
Dan Ben-Amos – folklorist ja semiootik, ajakirja Folklore: Electronic Journal 
of Folklore toimetuskolleegiumi liige

75
17. veebruar
Wolfgang Mieder – folklorist, ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore 
toimetuskolleegiumi liige

25. mai
Jaak Jaaniste – astronoom

65
26. veebruar
Mare Kõiva – kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna juhataja, Eesti-
uuringute Tippkeskuse juhataja, ajakirjade Mäetagused ja Folklore: Electronic 
Journal of Folklore peatoimetaja

17. aprill
Jurij Fikfak – sloveenia etnoloog

6. august
Virve Raag – fennougrist

24. august
Sirje Olesk – kirjandusteadlane

60
11. juuli
Kristin Kuutma – Tartu Ülikooli kultuuriteaduste professor

4. oktoober
Irina Nurijeva – udmurdi folklorist
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14. märts
Mare Kalda – Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur

9. aprill
Kadri Viires – kultuuriantropoloog

13. mai
Eve Annuk – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur

10. juuli
Mari Õunapuu – Eesti Kirjandusmuuseumi arhivaar

13. september
Marin Laak – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur

50

22. jaanuar
Tuuli Otsus – Eesti Kirjandusmuuseumi assistent

19. veebruar
Art Leete – etnoloog ja folklorist, Tartu Ülikooli professor, ajakirja Folklore: 
Electronic Journal of Folklore autor

20. märts
Madis Arukask – folklorist ja usundiuurija, Tartu Ülikooli dotsent, ajakirjade 
Folklore: Electronic Journal of Folklore ja Mäetagused autor

6. mai
Kristin Liba – Eesti Kirjandusmuuseumi arhiivraamatukogu vanemraama-
tukoguhoidja

30. august
Epp Annus – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur

17. november
Jonathan Roper – Tartu Ülikooli inglise ja võrdleva rahvaluule vanemteadur, 
ajakirja Folklore: Electronic Journal of Folklore autor

22. november
Leena Kurvet-Käosaar – Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, Tartu 
Ülikooli kultuuriteooria dotsent
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45
24. märts
Reet Hiiemäe – Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanem-
teadur

21. aprill
Tõnno Jonuks – Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanem-
teadur

40
14. veebruar
Liisa Vesik – Eesti Kirjandusmuuseumi assistent

24. aprill
Peeter Espak – orientalist, teoloog ja assüroloog, Tartu Ülikooli kultuuri-
teaduste instituudi sumeroloogia ja Lähis-Ida kultuuriloo vanemteadur 

9. august
Maili Pilt – Tartu Ülikooli doktorant, ajakirja Mäetagused autor

11. detsember
Vladimir Sazonov – orientalist, Kaitseväe Akadeemia vanemteadur, Sisekait-
seakademeia sisejulgeoleku teadur, Tartu Ülikooli vana Lähis-Ida uuringute 
vanemteadur, ajakirja Mäetagused autor
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Euroopa maskeerimiskombestikust

Eesti-uuringute Tippkeskuse sügisese aastakonverentsi raames kogunes septembri 
alguses Tartusse ka maskeerimise sektsioon, kellest enamik on ühtlasi rahvusvahelise 
etnoloogia- ja folklooriühingu (SIEF) rituaalse aasta töörühma liikmed. Euroopa 
maskeerimiskommete ühisjooned ja teravad erinevused hoiavad teema tänaseni 
aktuaalsena. Maskeerimist on mõjutanud kultuuritekstid, sotsiaalsed ja ajaloolised 
traditsioonid, kombestiku temporaalsed, struktuursed ja sisulised karakteristikud, mis 
vajavad kirjeldamist ning omavahel võrdlemist. 20. sajandil on korduvalt taaselustatud 

Arvo Krikmanni meenutati ettekandepäevaga

Tänavu juulis oleks tunnustatud eesti folklorist ja akadeemik Arvo Krikmann (1939–
2017) saanud 80aastaseks. Sel puhul toimus 7. septembril Eesti Kirjandusmuuseumis 
Eesti-uuringute Tippkeskuse üheksanda aastakonverentsi raames ingliskeelne ette-
kandepäev. Sündmusega märgiti Arvo Krikmanni isikliku raamatukogu üleandmist 
Eesti Kirjandusmuuseumile.

Arvo Krikmanni teadustöö oli rahvusvaheliselt tuntud ja kõrgelt hinnatud, oma 
laiahaardelises uurimistegevuses käsitles ta peaasjalikult folkloori lühivorme (vanasõ-
nad, kõnekäänud, mõistatused) ja nende allikalugu, rahvahuumorit, ütluste semantikat 
ning kujundkõne teooriat.

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnal oli detsembris 2018 suur au Arvo 
Krikmanni perekonnalt vastu võtta akadeemiku isiklik raamatukogu, mis peegeldab 
tema eripalgelisi ja rikkalikke teaduslikke huve. Kogus on üle 1500 nimetuse aka-
deemilist kirjavara, sh raamatuid, käsikirju, loengukonspekte, mida saavad edaspidi 
kasutada teadlased-kolleegid, kraadiõppurid ja kõik humanitaariahuvilised. Raama-
tukogu sisaldab ka Eestis ainulaadseid eksemplare, mis on saadud tänu tihedatele 
rahvusvahelistele kontaktidele.

Ettekandepäeval said sõna Arvo Krikmanni kolleegid, kelle ettekanded seondusid 
akadeemiku uurimisteemadega. Plenaaresineja professor Władysław Chłopicki Poolast 
Jagiello Ülikoolist kõneles folkloori ja huumori uurimise võimalustest loovkujutluse 
kaudu. Jyväskylä Ülikooli dotsent Liisa Granbon-Herranen tegi sissevaate akadeemik 
Krikmanni parömioloogia-alasesse uurimistegevusse, Tartu Ülikkooli inglise ja võrdleva 
rahvaluule vanemteadur Jonathan Roper süvenes sõnaraamatutesse kui arvestatava-
tesse folkooriallikatesse.

Venemaa Herzeni-nimelise Pedagoogilise Ülikooli Vene Kultuuri ja Filosoofia Osa-
konna teadur Sergey Troitskiy analüüsis Uljanovski kadettide hiljutist muusikavideo-
paroodiat, mis tekitas ühiskonnas palju vastukaja ja meediareaktsioone.

Ettekandepäeva korraldas Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond Euroopa 
Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus TK 145) ning Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi (IUT 22-5) toel.

Piret Voolaid
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vanemaid kombeid ja mitmed neist on tänu sellele tagasi rituaalse aasta tähtpäevade 
ringis. Sessioon arutles Leedu, Eesti, Bulgaaria, Rumeenia, Udmurtia ja Venemaa 
maskeerimistavade näitel kombestiku varasemaid ja tänaseid funktsioone, muutusi jne.

Maskeerimistavasid on 20. sajandil korduvalt taastatud (Iirimaal 1970. aastatel, 
Eestis populariseeriti 20. sajandi alguses näärisokkude jm tavasid ning eelmisel aastal 
viidi kogu Eestis läbi õppekampaania “Kõik santima!”. Selle käigus õpetati kultuuri-
ametnikele nullist peale maskeerimistavasid. Need pole küll välja surnud, nagu näitas 
kampaanias aktiivselt osalenud Jaan Sudaku ettekanne, kuid on tänapäeva tingimustes 
ja linlikus keskkonnas väliskonkurentide (nt halloween) mõjul väiksemad, samuti kuu-
luvad nad jätkuvalt lastetraditsiooni. Rahvakultuuri Arenduskeskuse koolituste üks 
eesmärk on traditsioonile laiema kandepinna saavutamine. Küsimus on muidugi, kas 
tegelikkuses, kus poliitilisele vastasele heidetakse (nagu Kanadas hiljuti) ette näo tu-
medaks värvimist näidendis araablase etendamiseks, saab üldse maskeerimine jätkuda.

Ettekannete fookused olid lähedased. Mare Kõiva (Eesti) rääkis ettekandes “Kas 
Eestis on eksisteerinud vernakulaarne teater” maskide kasutamise funktsioonidest, 
rollidest ja rollile vastavate tegevustega etendustest. Võiksime monoloogilisi ja mitme 
osalisega etendusi siduda teatraalsete esinemistega. Maskeerimist toetasid abitrükised 
muusika, laulude jm kohta. Ilmselt segasid sotsiaalsete ja poliitiliste olude muutumine 
maskeerimistavade täielikku jätkumist.

Tatjana Minnijahmetova (Austria) arutlus viis kuulajad udmurdi maskeerimistradit-
siooni elujõulisuse ja vormikirevuse lätete juurde, tuues esile, et tavandil oli minevikus 
ja on tänapäeval kogukonnale edastamiseks olulisi sõnumeid. Sarnaselt eestlaste ja 
paljude teiste rahvastega kasutasid udmurdid maskeerimist kalendripühade kõrval 
perekonnatavandis, sh pulmade ja matuste juures.

Mariyanka Borisova (Bulgaaria) tutvustas 1960. aastatest paralleelselt külas ja 
linnas kulgevaid uue aasta ja suure paastu vahele jäävaid maskeerimiskombeid. Mas-
keeritud külaelanikud osalevad ka linna maskeerimisfestivalidel, mille juures eendub 
lõbustuslik ja meelelahutuslik element. Kombestik on demokratiseerunud – kaasa haa-
ratakse ka naisi ja lapsi.

Ioana Repciuc (Rumeenia) jätkas ja laiendas sama piirkonna maskeerimistavade 
vaatlust, tuues esile kõrgklassi tavad kui mudeli, uute moenähtuste integreerimise 
kombestikku – nt vodevilli-kultuuri mõju.

Alexandr Demidov (Venemaa) juhtis tähelepanu etiketile ja sotsiaalsetele normidele, 
mis kehtivad maskeerimise juures. Etikett määrab riietuse ja paljud muud rituaali osad 
ning mask toimib kui rühmaga liitja ja samas kui individualiseerija.

Arunas Vaicekauskas (Leedu) vaatles regionaalsete erijoonte taandumist ja homo-
geniseerumist suurte rahvuslike vastlafestivalide mõjul.

Arutlused tõid esile ridamisi ühisjooni, samuti probleeme, millega liikuda edasi.

Mare Kõiva
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Valgevene folklooriansambli kolmkümmend aastat

23. oktoobril tähistas Valgevene folklooriansambel Kalõhanka oma kolmekümnendat 
tegevusaastat. Folklooriansambli jaoks on see aukartust äratav vanus, eriti koolirühma 
jaoks, kus liikmed kogu aeg vahetuvad. Tõsi, ansambel koosneb eri vanuses lastest ja 
noortest: laval on kõrvuti väga väikesed lauljad ja noored täiskasvanud, välimuse järgi 
gümnasistid. Muutumatult on Kalõhankat juhatanud ja otsinud uut lauluvara ansambli 
ellukutsuja Larõssa Rõžkova. Tema sulest on ilmunud ka raamat, milles ta ütleb, et laul-
mine on inimesele sama loomulik tegevus kui hingamine. Paljudes Kalõhanka kontserti 
sisse juhatavates ja sellele järgnenud kõnedes toodi esile, et tegemist on õpetajaga, kes 
on oma sõnad tõeks muutnud – kõik suudavad laulda. Ta paneb laulma kõik lapsed ja 
igaühel on tema meelest võimalus lauldes areneda, mitteoskajaid ei ole olemas. Sellist 
teekonda muusika ja hääle seltsis on põhjust kadestada, sest enamasti soovib õpetaja 
töötada andekate lastega, ja kehvemate lauljate kaasamine kisub koori taset alla, ent 
selle riski ta on võtnud. Tänuks sai ta soojad sõnad ja aplausi saalitäielt kontserdilistelt.

L. Rõžkova ise rõhutas, et folkloori puhul algab kõik kooli ja direktori toetusest. 
Mihhanavitsi keskkool asutati 1908. aastal ja alates 1969. aastast tegutseb see kesk-
koolina. Tänapäeval on see üks riigi valgevenekeelse õppega keskkoolidest. Väliselt 
ja sisemuselt moodsal koolimajal on oma muuseum, kus on väljas fotod kooli ajaloost, 
aga ka ajastu mõjudest õpilaste elule ja saatusele. Eendub Teise maailmasõja osa, 
kus näeme naispartisane-rühmajuhte, sõjakangelasi, sõja traagikat. Enam kui saja 
kooliaasta jooksul muutunud õpetamisviisid saavad muuseumis visuaalse kuju. On 
ka äärmiselt huvitav ruumiosa, kus paikneb õpilastööde kogu, mis on loodud rahvus-
likus stiilis ja pärimusmustreid esile tuues. Koolijuht Uladzimir Kalinouski meelest 
on omakultuuri toetamine loomulik, Kalõhanka näol on koolil midagi täiesti erilist, 
mis liidab koolipere üheks tervikuks. Tavakoolide probleeme neil pole: ei distsipliini, 
üksteisest lugupidamise ega õppimise poolelt, suhted on teistel alustel.

Kontserdil kõlasid erinevad valgevene laulustiilid praeguse koosseisu esituses, see-
järel kutsuti saalist lavale tähtlauljaid varasematest koosseisudest ning rahvapäraste 
meloodiate kõrval hakkasid kõlama ka omaloodud laulud. Lauldi koos ja vilistlased eral-
di, igas mõeldavas kombinatsioonis, esitati varasemate koosseisude hittlaule ja viimase 
aja uuendusi. Üks uuendustest on valgevene vaimulike laulude esitamine. Välitööde 
lindistused edastas L. Rõžkovale etnolingvist ja folklorist Alena Boganeva Valgevene 
Riikliku Teaduste Akadeemia valgevene keele instituudist. Nüüdseks on rahvarõivais 
ansambel korduvalt esinenud Minski Peetruse ja Pauluse katedraalis. Seal tegutseva 
Vileni Kannatajate Vennaskonna esindaja Tatsiana Matruntšik vahendab, et noored 
esinejad, lapsed, on toonud kirikusse uue hingamise – nad meeldivad kirikulistele ja 
toovad jumalateenistustele rahvast juurde.

Saalis viibijatel – ühel või teisel kombel on paljud ansambliga seotud, olgu lapsevane-
mana, mõne organisatsiooni esindajana või valgevene laulu armastajana – on korduvalt 
silmad märjad, siinkirjutajagi pole erand. Folklooriansambli lauljate laulujõud kõnetab. 
Seda kinnitavad ka õnnitlejad kultuuriakadeemiast, vaimulikkonna esindajad, kaas-
õpetajad, endised õpilased laste ja lastelastega, ametnikud, muusikud ja laulusõbrad.

Mare Kõiva

Folklooriansambli kõlanäiteid saab vaadata ja kuulata Mäetaguste veebiversioonis.
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Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

26. septembri koosolek oli pühendatud Jakob Hurdale, kelle sünnist möödus suvel 180 
aastat. Hurda-aegsest Eestist kõnelesid Katre Kikas Eesti Kirjandusmuuseumi folklo-
ristika osakonnast (Moderniseerumine ja/kui valikud. Vaade 19. sajandi lõpukümnendi 
rahvaluulekogujate modernsuskogemustele) ja Indrek Jääts Eesti Rahva Muuseumist 
(Miks meil ei ole lõunaeesti rahvust?). Mari-Ann Remmel esitles Aada Aasa jutte ja 
pajatusi koondavat väljaannet “Igal asjal on kaks otsa – akats ja lõpets. Lugusid Kõrbja 
kandist” (EKM Teaduskirjastus ja MTÜ Eesti Kohapärimuse Keskus).

31. oktoobril esinesid seltsi 16. sügiskonverentsil “Vaikimisest välitööde kontekstis” 
Pille Kippar Tallinna Ülikoolist (Ära päri – saad ruttu vanaks! Peredes kõigest ei räägi-
tud), Taavi Koppel Harjumaa Muuseumist (100 aastat armastust: mälestuste kogumise 
võistlus Harjumaa Muuseumis), Tartu Ülikoolist Daniel Rygovskiy (Eschatology and 
Conspiracy Theories in Fieldwork Encounters), Ilya Magin (Echo of silence or contiguous 
transmission: a ballad retold by a neighbour), Kikee D. Bhutia (Who is telling the story? 
The relationship between the story and the teller) ja Elo-Hanna Seljamaa (“Milline oleks 
elu ilma meesteta?” Tähelepanekuid Kihnu turundamisest), Eesti Kirjandusmuuseumist 
Mari-Ann Remmel (Vaiksed kohad), Mare Kõiva (Dialoogid Nepaalis), Anu Korb (Valged 
laigud Siberi eestlaste pärimusekogus) ja Andreas Kalkun (Petserimaa pimetähnid. 
Vanavene rahvalaule ja slaavi mütoloogiat). ERA trepigaleriis avati Ulvi Hallikmäe 
näitus “Nahka pandud mõtted”. Konverentsil esitleti Ingrid Rüütli väljaannet “Virumaa 
laule ja lugusid” (Mis on jäänud jälgedesse IV) ning Mare Kõiva koostatud raamatuid 
“Eesti loitsud I. Arstimissõnad” (Monumenta Estoniae Antiquae VI) ja “Eesti õpilaste 
lemmikloomalood”.

28. novembri koosolekul tähistati Tartu Ülikoolis folkloristika eriala õpetamise sajan-
dat aastapäeva. Tiiu Jaago pidas ettekande Jaan Jõgeverist, kes oli aastatel 1909–1911 
eesti keele lektor. Ettekanne “Kümme aastat enne algust. Jaan Jõgeveri rahvaluu-
leloengud keiserlikus Tartu Ülikoolis” tutvustas Jõgeveri loengukonspekte ja rahva-
luule käsitlusi neis. Meeri Ott tutvustas ettekandes “Muinasjuttude meeldejätmisest 
psühholoogia vaatepunktist” eksperimenti, mille käigus ta kordas W. Andersoni katset 
muinasjutu reprodutseerimisest. Ave Goršič pidas lühiettekande “Mälestused ülikoolist”, 
milles ta meenutas tudengipärimuse kogumist (1994–1995) ja seiku õppetooli ajaloost.

Kärri Toomeos-Orglaan

Eesti Rahvaluule Arhiivis

29. juunil viis Mari-Ann Remmel Värskas Seto Folgil läbi õpitoa “Kuidas koguda koha-
pärimust. Setomaa näitel”.
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17. juunist kuni 31. augustini eksponeeriti üle-eestilise väliseesti näituste festivali 
raames Tartu Oskar Lutsu nimelise Linnaraamatukogu Annelinna harukogus Eesti 
Kirjandusmuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia ühistööna valminud näitust “Siberi 
eestlased” (koostajad Anu Korb ja Kadri Viires).

2. juulil tegid Risto Järv ja Mari Sarv koos Piret Pääriga (Rahvakultuuri keskus) väli-
tööintervjuu Pilistvere hooldekodus.

8. juulist 12. juulini Hollandis Utrechti ülikoolis toimunud digitaalhumanitaaria 
maailmaorganisatsiooni (ADHO) aastakonverentsil korraldas Mari Sarv koos hollandi 
rahvaluuleteadlase Theo Mederiga digitaalfolkloristika alase ettekandesessiooni (Digi-
tal Folkloristics: Approaching Variation And Stability In Folklore With Computational 
Methods), kus pidas ise ka ettekande stilomeetria meetodi kasutatavusest folkloorse 
varieeruvuse uurimisel (Potential of Stylometry in Studying Folkloric Variation: Content, 
Style, Language), Risto Järv pidas ettekande eesti loomamuinasjuttude tegelasvõrgus-
tikust (The Network of Characters in Estonian Animal Tales). Ettekandesessioonil esi-
nesid lisaks eelmainitutele veel hollandi rahvamuusika uurijad Berit Janssen ja Peter 
van Kranenburg ning soome folklorist Kati Kallio koos andmeteadlase Eetu Mäkeläga.

12. juulil esines Mari-Ann Remmel Kinksi külas karusepäeva tähistamisel ettekandega 
Hanila ja Lihula kihelkonna looduslikest pühapaikadest.

14. juulil pidasid Mari-Ann Remmel ja Lona Päll Läänemaal Kinksi külaplatsil karuse-
päeva tähistamise raames ettekanded Karuse kihelkonna pühapaikadest ja tutvustasid 
kohalikele 2019. aasta jooksul Muinsuskaitseametile tehtavat pühapaikade inventuuri.

16. juulil pidas Janika Oras Rahvusvahelise Traditsioonilise Muusika Nõukogu 
(ICTM) maailmakongressil Bangkokis ettekande “Etnomusikoloog pärandipoliitika, 
muusikalise eripära ja individuaalse loovuse vahel. Seto laulutraditsiooni näitel” 
(An Ethnomusicologist amidst Heritage Politics, Musical Diversity and Individual 
Creativity: The Case of the Seto Singing Tradition).

21.–28. juulini õpetasid Taive Särg ja Janika Oras Leedus, Kaunase lähedal Antalkiais 
rahvalaulude koolitusel “Traditional Singing Course I. Baltics” läänemeresoomlaste 
rahvalaule. Nad korraldasid kokku 11 õpituba ja kontserdi. Taive Särg tutvustas loengus 
eesti rahvamuusikat läbi aegade (Estonian folk music from onomatopoeia to organ) 
ja osales läänemeresoome laulude rühmaga lõppkontserdil Antanas ja Jonas Juška 
Rahvakultuuri Muuseumis.

22. juulil mälestati Tartus Raadi kalmistul Jakob Hurda hauaplatsil 180. sünniaas-
tapäeval Jakob Hurta. Ettekannetega esinesid Eesti Rahva Muuseumi teadur Indrek 
Jääts ning Risto Järv.

26. juulil valmistas Janika Oras ette ja viis läbi ühe Viljandi pärimusmuusika festivali 
pulmalaulude teemalise regilaulupesa. Mari Sarv kirjutas ansambli Väike Hellero osa-
luskontserdi “Regilaulu lugu” jaoks selgitavad tekstid ning kandis need ka ette; laulud 
õpetas Janika Oras.
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27. juulil anti Janika Orasele Jakob Hurda sünnikodus Himmastes üle Jakob Hurda 
rahvuskultuuri auhind 2019. Auhinda annab välja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahva-
hariduse Selts.

31. juulist 2. augustini õpetas Janika Oras Lummo Kati laululaagris Nedsaja külas 
seto mitmehäälset laulu ja salvestas ka jutuõhtu Värska Leiko leelokoori pikaaegse juhi 
Veera Hirsikuga. Andreas Kalkun õpetas samas laagris seto meestelaulu.

Juulist novembrini tegid Lona Päll, Jüri Metssalu, Mari-Ann Remmel ja Valdo Valper 
välitöid ajaloolise Läänemaa looduslikes pühapaikades.

3. augustil tutvustasid Valdo Valper ja Kristel Kivari Haeska külas Tänava talus 
Martna kihelkonna looduslike pühapaikade teabepäeval pühapaikade uuringut, 
teabepäeval osalejatelt koguti ühtlasi pärimust ja kontaktandmeid.

4. augustil kõneles Jüri Metssalu Mõisamaa ökokeskuse festivalil “Elu5” Mõisamaa ja 
ümbruse looduslikest pühakohtadest pärimuses ja tänases tunnetuses. Seejärel toimus 
Jüri Metssalu juhtimisel matk Mõisamaa hiiekohta.

9. augustil intervjueeris Jüri Metssalu Hageri kihelkonnas Muusika külas staažikat 
vallavanemat Enn Karu, salvestades ta mälestusi, külalugusid ja kohapärimust.

9. ja 10. augustil Paide Vallimäel toimunud arvamusfestivali teadusalal korraldas 
Mari Sarv koos Aija Sakovaga Eesti Kultuuriloolisest Arhiivist arutelu “Sidus Eesti: 
teadlase roll ja vastutus”, kus osalesid ka kunstiteadlane Krista Kodres, Eest Teaduste 
Akadeemia president Tarmo Soomere ja Eesti Teadusagentuuri juht Andres Koppel. 
Arutleti selle üle, mil määral peaksid teadlased oma uurimistöö eesmärgina nägema 
Eesti ühiskonna toetamist ja kuidas motiveerida teadlasi panustama ühiskonna sidu-
suse loomisse.

17. augustil kõneles Mall Hiiemäe Alutaguse rahvuspargis Eesti looduse päeval Alu-
taguse metsamaastiku ajaloolisest rollist eluviisi ja loodustunnetuse kujundajana. 
Päeva korraldajaiks olid Eesti Looduskaitse Selts, Keskkonnaministeerium ja Looduse 
Omnibuss.

18. augustil tutvustas Janika Oras Seto mitmehäälset laulutraditsiooni ja eriti mees-
testiili Obinitsas korraldatud meeste laulu päevadel.

23. augustil korraldas Mari Sarv Regilaulupeo Kullamaa Rohumäel. Üritust video-
salvestasid ERA jaoks Taive Särg, Helen Kõmmus ja Kadri Tamm.

26. augustil intervjueeris Jüri Metssalu Märjamaa kihelkonnas Sõtke külas Uno, Hans 
ja Grete Nootret, kogudes Sõtke ja ümbruskonna kohapärimust ja toponüüme.

Augustist novembrini kogus Mari-Ann Remmel perioodilistel välitöökäikudel andmeid 
pühapaikade kohta Lääne-Virumaal Haljala kihelkonnas.

1. septembril intervjueeris Jüri Metssalu Hageri kihelkonnas Allika külas Leiger 
Parekit ja Vello Kadakat, salvestades nende mälestusi, külalugusid ja kohapärimust.
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5.–7. septembrini Eesti Kirjandusmuuseumis toimunud Eesti-Uuringute Tippkesku-
se konverentsil “Taju ja performatiivsus kunstis ja kultuuris tehnoloogilise muutuse 
ajastul” (Perception and Performativity in Arts and Culture in the Age of Technological 
Change) korraldas Taive Särg sessiooni autoriõigustest rahvaluules kui taasloomise ja 
talletamise protsessis (Creativity in Performance: The Authors’ and Performers’ Rights 
in Context of Folklore Collections and Folk Music Revival) ja pidas selle raames et-
tekande rahvalaulikutele viitamisest nende esitatud palade tänapäevastes töötlustes 
(Symbolically Indebted to Individual Performers and the Cultural Heritage: References 
on Musical Scores and CDs). Janika Oras esines ettekandega “Looduses hääletegemise 
muutuvad tähendused ja praktikad” (Changing Meanings and Practices of Making 
Sounds in Nature).

12. septembril tutvustas Jüri Metssalu Haimre Rahvamajas Märjamaa kihelkonna 
looduslike pühapaikade uuringut.

13. septembril tutvustas Janika Oras rahvamuusika väljaandeid ja rahvamuusikaga 
seotud andmebaase Tartu Tamme Gümnaasiumi 12. klassile.

14. septembril  esitles Ingrid Rüütel Kadrina rahvamajas duubel-CD-d “Virumaa 
rahvalaule ja pillilugusid” ja raamatut “Virumaa laule ja lugusid” (“Mis on jäänud 
jälgedesse” IV).

19. septembril osales Anu Korb Tallinnas Rahvusraamatukogus eluloopäeval “Tartu 
minu elus”.

19. septembril esines Astrid Tuisk Tallinnas Eesti Rahvusraamatukogus eluloopäeval 
“Tartu minu elus” ettekandega “Eluloovõistlusest “Mälestused Tartust””.

19. septembril toimus Rocca al Mare Kooli õpilaste ja õpetajate matk, mille käigus 
tutvustas Jüri Metssalu Lehmja asulakohas, Assaku Nõiakivi ja Rae Tohtrikivi juures, 
Jõelähtme kivikirstkalmetel, Maardu mõisas ja hiiemetsas ning Saha kabelis arheoloo-
giat, ajalugu, aja- ja maastikutaju ja pühakohti.

20. septembril pidas Mari Sarv Vabas Akadeemias avaliku loengu “Eesti regilaulude 
variatiivsust uurides: keel, meetrum, teemad, žanrid”. Loengust tegi otseülekande aja-
leht Postimees ning see on järelvaadatav Vaba Akadeemia kanalil Youtube’i keskkonnas.

20. septembril tutvustasid Valdo Valper, Kristel Kivari (TÜ) ja Reeli Reinaus Lihulas 
Tapamaja galeriis Kirbla, Mihkli ja Varbla kihelkonna looduslike pühapaikade 
teabepäeval pühapaikade uuringut, teabepäeval osalejatelt koguti ühtlasi pärimust 
ja kontaktandmeid.

21. septembril esines Janika Oras ettekandega “Hilana Taarka ja teised. Mineviku 
naiste lauluvägi” Tartu Ülikooli raamatukogus toimunud Eesti Muusikakogude 
Ühenduse sügis-seminaril.

22. septembril tegi Mari Sarv välitööintervjuud perekond Anseliga Kullamaal.

22. ja 28. septembril tutvustas Ingrid Rüütel Klassikaraadios esimest osa kogumikust 
“Virumaa rahvalaule ja pillilugusid”.
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26. septembril pidas Mari Sarv Prantsusmaal Nancy’s luule arvutianalüüsi teemalisel 
konverentsil “Plotting Poetry 3” ettekande eesti regilaulude varieeruvusest.

26. septembril esitles Mari-Ann Remmel ARSi koosolekul Aada Aasa raamatut “Igal 
asjal on kaks otsa – akats ja lõpets” (EKM Teaduskirjastus koos Eesti Kohapärimuse 
Keskusega).

27. septembril korraldas Ave Goršič koostöös Reet Hiiemäe (EKM FO), Virve Tuubeli 
(ERM) ja Kristiina Pungaga (HTG) Eesti Kirjandusmuuseumis teise humanitaarainete 
õpilaskonverentsi “HUNTS 2019”. Kahes paralleelses sektsioonis toimunud konverentsil 
osales üle 30 ettekandja keele, kirjanduse, ajaloo, muusika, arhitektuuri, filmi, foto ja 
pärimuse teemadel, mitmed esinejad olid kakskeelsest koolist. Õpilaste ja teadlaste 
arutelul humanitaarteaduste rolli ja väljundite üle ühiskonnas esinesid Sulev Iva, Riina 
Oruaas, Ragnar Saage (kõik TÜ) ning Risto Järv.

28. septembril esitles Mari-Ann Remmel Lokuta puhkekeskuses Aada Aasa raamatut 
“Igal asjal on kaks otsa – akats ja lõpets”.

29. septembril tutvustas Astrid Tuisk Kodavere pärimuspäeval kohalikke mänge, 
ürituse viis läbi Kodavere Pärimuskeskus Palal.

4. oktoobril anti Viljandis Etnokulpide jagamise üritusel Janika Orasele üle Eesti 
Pärimusmuusika Keskuse erikulp tänapäeva pärimusmuusika taaskasutuse eest 
hoolitsemise ja pärimusmuusika nurgakivina seismise eest.

7. oktoobril kõneles Mari-Ann Remmel Haljala raamatukogus Haljala kihelkonna 
pühapaikadest.

8. oktoobril esines Mall Hiiemäe Illuka mõisas Alutaguse Rahvuspargi konverentsil 
ettekandega “Looduskasutus ja pärimus” inimese ja muu looduse ökoloogilistest suhetest 
põhielatusalade lõikes.

12. oktoobril osales Taive Särg Pärnu noorte rahvamuusikatöötluste festivalil Folgi 
Krõmps: tegi ettekande kohustuslikust laulust “Imelik koda ~ Imeline maja”, võttis osa 
žürii tööst, aitas ette valmistada festivali kodulehte ja tegi sinna pärast tulemustest 
kokkuvõtte.

17. oktoobril esines Aado Lintrop maakondlikul eesti keele päeval Rakvere Gümnaa-
siumis ettekandega “Linn seitsme tiivaga raudhobuse seljas”, rääkides mansi folkloori 
eesti keelde tõlkimisest.

18. oktoobril viis Lona Päll läbi soopärimuse teemalise matka Selisoo matkarajal Ida-
Virumaal Tartu Ülikooli semiootika välismagistrantidele.

19. oktoobril tutvustasid Valdo Valper ja Kristel Kivari (TÜ) Ridala pastoraadis Ridala 
kihelkonna looduslike pühapaikade teabepäeval pühapaikade uuringut, teabepäeval 
osalejatelt koguti ühtlasi pärimust ja kontaktandmeid.

23. oktoobril toimus ERA töötajate õpperetk Eesti Maanteemuuseumisse Põlvamaal. 
Tutvuti Maanteemuuseumi kogude korralduse ning muuseumitegevusega.



           www.folklore.ee/tagused198  

UUDISED

23. oktoobril tutvustas Mari-Ann Remmel Vastemõisa kultuurimajas Aada Aasa 
raamatut “Igal asjal on kaks otsa – akats ja lõpets” kui motiveerivat näidet isiklike 
mälestuste kirjutamisest.

25. oktoobril esines Andreas Kalkun Värska raamatukogus loenguga “Seto usund ja 
laulud Eesti Rahvaluule Arhiivis. Avastamata aarded ja salajased teadmised”.

25. oktoobril andis Mari-Ann Remmel ülevaate pühapaikade inventeerimise prob-
leemistikust Kõmsi rahvamajas toimunud Läänemaa kultuuri- ja keskkonnatöötajate 
huvigrupi nõupidamisel.

29. oktoobril koolitasid Reet Hiiemäe (EKM FO) ja Taive Särg Narva Eesti keele 
majas Eesti pärimuskultuuri õppepäevadel venekeelsetele lasteaiaõpetajatele (28.–
29. oktoober). Taive Särg pidas loenguid ja praktikume teemadel “Laulud ja laulumängud” 
ja “Kalendripühadega seotud lõbustused”.

31. oktoobril toimunud Akadeemilise Rahvaluule Seltsi 16. sügiskonverentsil “Vaiki-
misest välitööde kontekstis” esinesid ERAst Andreas Kalkun (Petserimaa pimetähnid. 
Vanavene rahvalaule ja slaavi mütoloogiat otsimas), Anu Korb (Valged laigud Siberi 
eestlaste pärimusekogus) ning Mari-Ann Remmel (Vaiksed kohad). Konverentsil kõnel-
dust tegi kokkuvõtte Mari Sarv. Ingrid Rüütel esitles oma raamatut “Virumaa laule ja 
lugusid” (Mis on jäänud jälgedesse IV, EKM Teaduskirjastus). Trepigaleriis avati ERA 
kaastöölise Ulvi Hallikmäe ehk Lusti-Leenu kalambuurinäitus “Nahka pandud mõtted”, 
kust leiab ühe-, kahe- ja kolmetähenduslikke mõtteid nii ulme- kui ka olmeteemadel.

31. oktoobril esines Mall Hiiemäe Vikerraadio “Huvitaja” saates teemal “Hingedeaeg 
kui looduserütmide rahvapärimuslik peegeldus”.

1.–2. novembril oli Mall Hiiemäe rahvapärimust talletamas põhjarannikul (Viru-Nigula 
ja Haljala khk).

3. novembril toimus kirjandusmuuseumi saalis Tartu Hõimurahvaste kontsert-salves-
tus Irina Hella Kolomietsi (Tartu Valgevene Selts) ja Olga Ivaškevitši korraldamisel, 
filmis Janno Simm. Osalesid järgmised kollektiivid: vene rahvalaulu ansambel Sereb-
ryanõi Rodjik, Tartu Valgevene Selts Spadki, Tartu ingerisoomlaste seltsi segakoor 
Kiuru ja folkloorirühm Röntyskä, mustlastantsugrupp Romaška, Tartu Marilaste Liidu 
ansambel Mari Kumõl ja Armeenia pühapäevakool Maštots.

12. novembril esines Mari-Ann Remmel Eesti Rahvusatlase ilmumise puhul korralda-
tud Eesti Keele Instituudi ja Eesti Looduskaitse Seltsi kõnekoosolekul “Eesti maasti-
kest, kohanimedest ja kohapärimusest” ettekandega “Päris maastik ja arhiivipärimus. 
Tähelepanekuid välitöödelt”.

13. ja 20. novembril toimusid Tartus Genialistide klubis esimesed kaks sügissemestri 
Semiosalongi kohtumist, mida korraldas Lona Päll koos Merit Rickbergi ja Katarina 
Damčevićuga. Sellesügiseste seminaride teemaks on konfliktid.

15. ja 16. novembril osales Andreas Kalkun Pariisis Euroopa vähemuskeeltele pühen-
datud konverentsil (korraldajad Soome Instituut ja INALCO) ettekandega seto keele 
olukorrast (La vitalité de la langue seto et les mesures pour en assurer la transmission).
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19. novembril osales Andreas Kalkun Ida raadio Värske Rõhu vestlussaates, kus 
räägiti eesti LGBT kirjandusest.

20. novembril pidas Jüri Metssalu Tallinnas Rahvakultuuri Keskuse kursusel vaimse 
pärandi uurimisest ja seostest kogukonna ning igapäevaeluga loenguid kohapärimuse 
uurimise allikatest ja metoodikast. Sel korral olid kesksel kohal näited puu- ja metsa-
pärimusest.

22. novembril pidas Lona Päll Pühajärvel toimunud doktorikoolis “Dialoogid kesk-
konnaga” (21.–22.11) ettekande pärimuse kasutamisest koha pühaduse tõestamiseks 
Paluküla hiiemäe konfliktis (Dialogue or monologue? Communicating the place-lore as 
an evidence of sacredness in the Paluküla hill conflict).

23. novembril filmis Janika Oras Tallinnas ansambli Siidisõsarad 25. juubeli kontserti 
ja õnnitlustseremooniat.

24. novembril Rahvakultuuri Keskuse korraldatud festivali “Hakkame santima” 
raames tutvustas Mari Sarv koos Kullamaa naistega eesti sanditamiskombestikku 
Narva vene folklooriansambli Guselki liikmetele.

28. novembril esines Ave Goršič Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekul 
ettekandega “Mälestusi ülikoolist”.

30. novembril tunnustati Eesti Maaülikooli aulas Maavalla koja hiite fotovõistluse 
2019. aasta võidutööde autoreid. Eesti Rahvaluule Arhiivi poolt välja pandud ning 
valitud pärimuse eriauhinna pälvis Urve Hermann.

30. novembril videosalvestasid Taive Särg, Inge Annom ja Olga Ivaskevitš uuemat 
rahvamuusikat Mulgimaal Uue-Karistes.

30. novembril tutvustas Ingrid Rüütel tutvustas Klassikaraadios “Folgialbumi” saates 
oma kogumiku “Virumaa rahvalaule ja pillilugusid” II osa.

Septembris ja novembris tutvustas Risto Järv Vikerraadio “Huvitaja” saadetes 
rubriigis “Vanasõnad on kuldsed sõnad” erinevaid vanasõnu.

Risto Järv, Mari Sarv

Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonnas

2.–6. juulini osales osakonna teadur Nikolai Anisimov Kaasanis (Tatarstan, Venemaa) 
Venemaa antropoloogide ja etnoloogide 8. kongressil ettekandega udmurtide leina-
kombestikust. Ettekande teesid on publitseeritud konverentsi materjalide kogumikus 
(vt http://static.iea.ras.ru/news/Sbornik_KAER.pdf).

7.–9. juulini viibis osakonna teadur Nikolai Anisimov koos Eva Toulouze’iga Bavlõ 
rajooni (Tatarstan, Venemaa) udmurtide juures välitöödel. Koguti materjali (fotod, 
audio- ja videosalvestised) erinevate teemade kohta: esivanemate kultus, matused ja 
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mälestusrituaalid, konfessionaalne kuuluvus ja traditsioonilise maailmapildi säilita-
mine, rahvustevahelised suhted.

Juulist augustini kooskõlastas Nikolai Anisimov Eva Toulouze’i, Laur Vallikivi ja 
Tatiana Alõbinaga ettevalmistusi 13. rahvusvahelisel soome-ugri kongressil (Congressus 
Intarnationalis Fenno-Ugristarum, CIFU, 16.–18. augustini 2020 Viinis) korraldata-
vaks sümpoosiumiks “C.2 Animism, shamanism and ethnic religions: ontologies of the 
Finno-Ugric peoples”.

2.–4. augustini osales Reet Hiiemäe Jõgevamaal Carl GustavJungi Seltsi suvepäevadel 
ettekandega maagiapärimusest.

11.–14. augustini osales Mare Kõiva Varssavis, Poolas EABS aastakonverentsil, kus 
esines enda ja Alena Boganeva ühisettekandega “Exodus Themes in Russian Folk Prose: 
The Pharaohs Mythical Beings (Based on Data from the Archives of the Estonian Literary 
Museum)”.

20. augustil pidas Mare Kalda Kriimani Küla Seltsi kutsel Kriimani kodukandi päeval 
ettekande, teemaks “Kohad ja kohajutud”.

23.–31. augustini osalesid Poznanis (Poola) rahvusvahelise antropoloogide ja etno-
loogide liidu (IUAES) kongressil “World Solidarities” ettekannetega Mare Kõiva (Post-
socialist Monuments – Memory, Ideology and Art) ja Andres Kuperjanov (Postsocialist 
Medicine – ühisettekanne koos Mare Kõivaga).

Septembrist detsembrini pidas Liisi Laineste Tartu Ülikooli folkloristikaosakonnas 
külalisloenguid internetifolkloorist ja selle kogumisest.

5.–7. septembrini toimus Eesti Kirjandusmuuseumis Eesti-uuringute Tippkeskuse 
üheksas aastakonverents “Perception and Performativity in Arts and Culture in the 
Age of Technological Change” (Taju ja performatiivsus kunstis ja kultuuris tehnoloogi-
liste muutuste ajastul, vt https://www.folklore.ee/CEES/2019/performance). Osakonda 
esindasid konverentsil ettekannetega Mare Kõiva (Do We Have Vernacular Theatre 
in Estonia?) ja Piret Voolaid (Performing Gender in Estonian Graffiti – ühisettekanne 
koos Eve Annukiga).

Liisi Laineste osales konverentsi raames toimunud Arvo Krikmanni 80. sünniaasta-
päevale pühendatud ettekandepäeva korraldamisel. Avati akadeemik Arvo Krikmanni 
isikuraamatukogu, ettekannetega esinesid Arvo Krikmanni kolleegid.

Konverents toimus Haridus- ja Teadusministeeriumi (PUT 1481, IUT 22-5) ning 
Euroopa Regionaalarengu Fondi (Eesti-uuringute Tippkeskus) toel.

6.–13. septembrini viibis Tõnno Jonuks välitöödel Islandil, kus osales Bangori Ülikooli 
korraldatud välitöödel Seljandi ja Heimaey tehiskoobaste arheoloogilistel kaevamistel.

13. ja 14. septembril osales Liisi Laineste Eesti Rahva Muuseumis ja Tartu Ülikoo-
lis toimunud ajalookonverentsil “Scripta Manent: Eesti-Poola suhetest läbi sajandite 
kõnelevad esemed, pärimused ja lood” ettekandega Poola ja poolakate kujutamisest 
eesti lauludes.
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18.–20. septembrini osales Reet Hiiemäe Lõuna-Aafrikas Clarensis rahvusvahelisel 
kohanimede konverentsil (International Symposium on Place Names) ettekandega “Place 
names and epidemics: a case study of handling collective fear”.

18.–20. septembrini võttis Anastasiya Fiadotava osa Vilniuses (Leedu) korraldatud 
9. noorte folkloristide konverentsist “(Ir)relevance of Classical Folkloristics in the 
21st Century”, kus ta pidas ettekande “Digital folklore and digital fieldwork: researching 
online humour with its offline context in mind”.

19.–21. septembrini osales Tõnno Jonuks Halles (Saksamaa) konverentsil “Mesolithic 
Art”.

26. ja 27. septembril osales Tõnno Jonuks Bochumis (Saksamaa) töötoas “Religious 
Contact in the Early Modern Baltic Region” ettekandega “The concept of ‘pagan’ in 
Early-Modern Estonia”.

Oktoobri lõpuni kestis osakonna aprillis alanud projekt, mille eesmärk oli veebis 
tasuta avalikustada Hiiumaa ajalooline traditsioon. Andmed ja jutud panid 1920. aastate 
lõpus kohalikelt elanikelt kirja Akadeemilise Ajaloo Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi 
ajalootoimkonna stipendiaadid.

Tänaseks on kõik Hiiumaalt üles kirjutatud materjalid digitaliseeritud ja veebis 
avatud (vt www.folklore.ee/pubte/ajaloolist/).

Oktoobris ja detsembris tutvustas Piret Voolaid Vikerraadio saates “Huvitaja” igal 
kolmapäeval rubriigis “Vanasõnad on kuldsed sõnad” erinevaid vanasõnu.

3.–10. novembrini osales vanemteadur Piret Voolaid Portugalis Taviras Rahvusvahe-
lise Parömioloogia Assotsiatsiooni (International Association of Paremiology, AIP-IAP) 
korraldatud vanasõnakollokviumil ettekandega “Mocking and joking through proverbs”.

5. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Eesti Folkloorinõukogu kutsel Tallinnas loengu 
“Ülevaade sanditamiskombestikust. Fookuses kadripäev”.

9. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis loengutsüklis 
“Pärimuskultuur ja turismitootearendus” loengu “Rahvausund ja kombestik. 
Paikkondlike erisustega tähtpäevad. Argielutavad ja turism”.

11. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Eesti Folkloorinõukogu kutsel Tartus loengu 
“Ülevaade sanditamiskombestikust. Fookuses kadripäev”.

11.–14. oktoobrini osales Liisi Laineste kaaskorraldajana neljandal rahvusvahelisel 
suhtlemisviiside konverentsil (International Communication Styles) Krosnos (Poola), 
kus esines ettekandega (koos Władysław Chłopickiga) eesti ja poola kommunikatsiooni-
stiilidest.

16.–19. oktoobrini osales Mare Kõiva Bulgaaria TA 150. juubelile pühendatud 
konverentsil “Current Problems in the Study of Intangible Cultural Heritage and the 
Implementation of Convention 2003” ettekandega “Intangible Heritage, Crowd Sourcing, 
Community Art and Archives”.



           www.folklore.ee/tagused202  

UUDISED

16.–19. oktoobrini osales Anastasiya Fiadotava Ameerika Folklooriühingu aastakoos-
olekul Baltimore’is (USA) ettekandega “‘The Path of the Comedian Is Always Going to 
Be a Lonely One’: Comedians’ Mediation Between Private and Public Humor”.

17. ja 18. oktoobril toimus Narva-Jõesuus lasteaiaõpetajate eesti keele õppeseminar 
“Kus on kodukoht? Eesti keel mitmekultuurilises lasteaias”, mille üks peakorraldajaid 
oli osakonna vanemteadur Piret Voolaid.

19. oktoobril kuulutati Eesti Rahva Muuseumis hõimupäevade peakontserdil 
välja Haridus- ja Teadusministeeriumi hõimurahvaste programmi auhind, mille 
pälvis Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna teadur Nikolai Anisimov 
monograafia ““Диалог миров” в матрице коммуникативного поведения удмуртов” / 
“Maailmadevaheline dialoog udmurtide kommunikatiivse käitumise maatritsis” (Tartu 
2017) eest.

19. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Eesti Folkloorinõukogu kutsel Kohtla-Järvel loengu 
“Ülevaade sanditamiskombestikust. Fookuses kadripäev”.

21.–29. oktoobrini viibis Mare Kõiva kirjandusmuuseumi ja Valgevene partnerasutuse 
ühisprojekti raames Minskis. Tööle Valgevene folklooriarhiivis lisandus ettekanne 
seminaril, ühiskogumiku toimetamine ja välitööd Minski ümbruses.

22. oktoobril esines vanemteadur Piret Voolaid ettekandega Eesti Lastekirjanduse 
Keskuse ja Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskuse ühissemi-
naril “Laps kirjanduses 7: Huumor lastekirjanduses” ettekandega “Elevant külmkapis 
ja kaelkirjak akna taga: naljapärimus laste lugemislaual”.

23.–25. oktoobrini osales Liisi Laineste koos Anastasiya Fiadotavaga Alicante Ülikoolis 
(Hispaania) rahvusvahelisel suulise huumori konverentsil (CIHV, International Con-
ference on Verbal Humor) ettekandega kirikutegelasnaljanditest Eestis ja Valgevenes.

24. oktoobril pidas vanemteadur Piret Voolaid Tartu Ülikoolis kursuse Internetifolk-
loor (HVKU.04.012) raames külalisloengu “Varasema pärimuse uued elud internetis”.

25. oktoobril pidas Reet Hiiemäe Tartu Linnamuuseumis 37. Tartu linnaajaloo päeval 
“Mitut usku Tartu: Eesti usu 100 nägu” ettekande “100 usundit ja vaimset õpetust 
maailma kõige vähemreligioosses riigis”.

25.–27. oktoobrini pidas Nikolay Kuznetsov Erasmus+ toetusel Miskolci Ülikoolis 
Ungaris üliõpilastele loenguid teemal “Soome-ugri rahvad ja keeled”.

28. oktoobril pidas Reet Hiiemäe venekeelsetele lasteaiaõpetajatele ja eesti keele maja 
töötajatele Eesti pärimuskultuuri õppepäevadel loengud “Sissejuhatus eesti rahvausun-
disse”, “Loodus ja keskkond. Ilmaga seotud uskumused”,  “Hirmud ja kaitse pärimuses”.

31. oktoobril andis Reet Hiiemäe Pereraadio hommikuprogrammile intervjuu seoses 
välitöökonverentsiga “Vaikimisest välitööde kontekstis”.
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4.–15. novembrini viibisid Eesti-Bulgaaria bilateraalse projekti raames Sofias Mare 
Kõiva ja Andres Kuperjanov, kes osalesid 6. novembril müütidele pühendatud seminaril 
ja 13. novembril arutati usundi-uurimise nüüdistrende, teostati välitöid Sofia ümbruse 
kloostripühadel.

20. novembril andis Reet Hiiemäe ERR-i “Huvitaja” saates intervjuu kadrikommetest.

21.–22. novembrini toimus Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna ja Ees-
ti-uuringute Tippkeskuse eestvõttel Pühajärvel humanitaarteaduste doktorantidele 
suunatud iga-aastane rahvusvaheline sügiskool “Dialoogid keskkonnaga”. Doktorikooli 
peakorraldaja oli osakonna vanemteadur Reet Hiiemäe, doktorikoolis esines loenguga 
“Language-Folklore-Environment. Depicting Animals in Contemporary Riddle Forms” 
osakonna vanemteadur Piret Voolaid.

23.–26. novembrini võttis Tõnno Jonuks San Diegos (USA) konverentsist “American 
Academy of Religions”.

28.–30 novembrini võttis Liisi Laineste osa NETLANG võrgustiku koostöökohtumisest 
Bragas (Portugal).

4.–6. detsembrini osales Mare Kõiva digitaalhumanitaaria konverentsil ettekandega 
“Use of Digital Cultural Heritage in Research and Education”  ettekandega “Folklorsitic 
Open Access Data Set and Community Art”, Piret Voolaid pidas samas ettekande “How 
to Attract Schoolchildren to Collect Folklore: Example on the Database of Graffiti”.

6. ja 7. detsembril osalesid Liisi Laineste ja Eda Kalmre Vilniuses (Leedu) konverentsil 
““New Medias” and Challenging (Artificial) Intelligence, Identity and Culture”, kus 
pidasid ühisettekande müütide ja tegelikkuse segunemisest Twitteris.

Teisipäevaseminarid

29. oktoobril esines Eesti-uuringute Tippkeskuse soouuringute töörühma seminaril 
Kalle Voolaid: “Kübar, kulp ja korsett ehk õrnem sugu astub spordiväljale”.

Räägiti oludest, millega pidid vastamisi minema esimesed naissoost spordihuvilised 
19. sajandi meestekeskses maailmas, samuti sellest, miks ja kuidas need olud muutuma 
hakkasid.

19. novembril esinesid teisipäevaseminaril Anna-Sophie Jürgens (Batman and the 
World of Tomorrow: Stages of Yesterday’s Technological Future) ja Mikhail Fiadotau 
(Technology, Community, and Creativity in Videogame Production: Subverting Game 
Engine Conventions as Metacommentary).

Asta Niinemets
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Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

3.–13. septembrini pidas professor Timothy R. Tangherlini (California Ülikool, Los 
Angeles) külalisloenguid: 3. septembril “Medium Small Data and the Challenge of the 
Digital Humanities”, 4. septembril “A pipeline approach to the Digital Humanities” ja 
“Macroscopic Approaches to Culture Analytics: Lessons from Computational Folkloris-
tics”, 5. septembril “From Print to Machine Actionable Data: Adventures in Scanning, 
OCR and Data Cleanup”, 9. septembril “People, Places, Stories: Data Structures and 
Intellectual Structures”, 10. septembril “Labeled, Unlabeled and Patterns at Scale: 
Machine Learning and the Humanities”, 11. septembril “Mapping Folklore: Historical 
GIS and the New Historic-Geographic Method”, 12. septembril “Facebook for Vikings: 
Social Network Analysis in the Humanities” ja 13. septembril “Future Directions: AI, 
Deep Learning and Culture Analytics”.

6. septembril pidas professor Timothy R. Tangherlini (California Ülikool, Los Ange-
les) eesti ja võrdleva rahvaluule õppetooli asutamisele ja esimesele professorile Walter 
Andersonile pühendatud loengu “Keiser ja andmed: folkloristika algoritmilisel ajastul”.

10. septembril pidasid The’ang Teron ja Margaret Lyngdoh (Tartu Ülikool) Eesti Rah-
va Muuseumis loengusarja “Maailm ja rahvad” raames loengu “Vastupanumuusika – 
Kirde-India karbi hõimu retsiteeritud lugudest tänapäeva muusikani”. Karbi etniline 
rühm elab peamiselt Anglongi piirkonnas, mis on läänest ümbritsetud Meghalaya ja 
ida poolt Nagalandi riigiga. Loengu eesmärk oli näidata traditsioonilise retsiteerita-
vate matuselugude ehk kacharhe´de (nutulaulude) ja mosera’de (karbi rahvarände ja 
originaalrahvalaulude) staatust ja funktsiooni.

18.–20. septembrini osaleti Vilniuses 9, rahvusvahelisel noorte folkloristide konve-
rentsil “(Ir)relevance of Classical Folkloristics in 21st Century”.

7. ja 8. oktoobril pidas Blagoevgradi Neofit Rilski Edelaülikooli (Bulgaaria) etnoloogia 
ja Balkani uuringute osakonna juhataja Iliya Nedin kaks külalisloengut: 7. oktoobril 
“Living on the Border: Bulgarian Muslims (Pomaks) in the town of Zlatograd (a case 
study)” ja 8. oktoobril “New Mummers: The new life of some folk traditions in Bulgaria”.

22. oktoobril pidas Tuulikki Kurki (Ida-Soome Ülikool) ingliskeelse külalisloengu 
piiride ja mobiilsusega seotud traumanarratiivide interdistsiplinaarsest uurimisest.

24. oktoobril pidas Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna vanemteadur ja 
Eesti-uuringute Tippkeskuse tegevjuht Piret Voolaid kursuse “Internetifolkloor” raames 
külalisloengu “Varasema pärimuse uued elud internetis”.

30. oktoobril esinesid Eesti Kirjandusmuuseumis seminaril “Traumateooriad ja kultuu-
rikontekstid” Tuulikki Kurki (Ida-Soome Ülikool, Trauma and the context of borderlands) 
ja Leena Kurvet-Käosaar (Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum: The Possibilities 
and Limits of Trauma Theory).

Seminari korraldasid Eesti-uuringute Tippkeskuse biograafika töörühm ning Tartu 
Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakond.
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12. novembril pidas Nichole Pono Weimer, kes on pärit Ameerika Ühendriikidest ja 
õpib magistriõppes Tartu Ülikoolis, Eesti Rahva Muuseumis loengusarjas “Maailm ja 
rahvad” loengu “Vulkaanijumalanna Pele moodsas Hawaii kultuuris”.

13. novembril alustas uut hooaega Semiosalong, mis oli sel sügisel pühendatud konf-
liktisemiootikale.

3. detsembril tegi Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna külalisdoktorant 
Deepika Kashyap Eesti Rahva Muuseumis loengusarjas “Maailm ja rahvad” ettekande 
Nyishi folkloorist internetiajastul.

Kaitstud doktoritööd

Svetlana Karm kaitses 26. augustil doktoritööd “Финно-угорский дискурс в эстонской 
этнологии (на примере исследования удмуртской культуры)” (Soome-ugri diskursus 
Eesti etnoloogias (udmurdi kultuuri uurimise näitel)); juhendaja Art Leete.

Keiu Telve kaitses 26. augustil doktoritööd “Family Life Across The Gulf: Cross-Border 
Commuters’ Transnational Families between Estonia and Finland” (Pereelu üle lahe: 
pendeltöötajate perekonnad Eesti ja Soome vahel); juhendajad Aimar Ventsel ja Tiit 
Tammaru.

Kaitstud magistritööd

Mohammad Abu Sayed Toyon kaitses 27. augustil magistritööd “Opportunities and 
Challenges in promoting culture: empirical study on cultural institutions of Tartu”; 
juhendaja Elo-Hanna Seljamaa, oponent Anastasiya Astapova.

Savannah Rivka Powell kaitses 27. augustil magistritööd “Songs for the end 
of Kyriarchy: Care and repair through critical emancipatory historiography in folk 
ensembles”; juhendaja Ergo-Hart Västrik, oponent Rebeka Põldsam.

Nurjahan Hadi kaitses 27. augustil magistritööd “Transformation of a traditional 
textile craft: A case study of Nakshi Kantha”; juhendajad Ave Matsin ja Kristi Jõeste, 
oponent Kadri Tüür.

Liilia Laaneman
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NEWS IN BRIEF

Birthday greetings

Dan Ben-Amos (85), Wolfgang Mieder (75), Jaak Jaaniste (75), Mare Kõiva (65), Jurij 
Fikfak (65), Virve Raag (65), Sirje Olesk (65), Kristin Kuutma (60), Irina Nurijeva (60), 
Mare Kalda (55), Kadri Viires (55), Eve Annuk (55), Mari Õunapuu (55), Marin Laak 
(55), Art Leete (50), Madis Arukask (50), Epp Annus (50), Jonathan Roper (50), Tuuli 
Otsus (50), Kristin Liba (50), Leena Kurvet-Käosaar (50), Reet Hiiemäe (45), Tõnno 
Jonuks (45), Liisa Vesik (40), Peeter Espak (40), Maili Pilt (40), Vladimir Sazonov (40).

Symposium to commemorate Arvo Krikmann

Piret Voolaid gives an overview of the symposium dedicated to the academician.

European masking rituals

Mare Kõiva gives an overview of the masking section within the framework of the annual 
conference of the Centre of Excellence in Estonian Studies (CEES), in which most of the 
members of the SIEF Working Group on the Ritual Year participated.

30 years of Belarusian folklore ensemble

Mare Kõiva writes about the Belarusian folklore ensemble Kalykhanka, which celebrated 
its 30th anniversary on 23 October. The online version of our journal presents excerpts 
of their songs.

Calendar

A brief summary of the events of Estonian folklorists from August to December 2019.


