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UUDISED

Kroonika

Akadeemilises Rahvaluule Seltsis

27. jaanuaril jagas Akadeemilises Rahvaluule Seltsis kultuurimuljeid ja kommen-
teeris pilte Iisraelist Tuuli Otsus.

23. veebruaril avati ARSi koosolekul Eesti Kirjandusmuuseumi saalis Põlva Käsi-
tööklubi muistendite ja legendide teemaline pannoo “Põlva kihelkonna muistendid
tekstiilis”. Näituse saamislugu tutvustasid klubi liikmed Egle Linnus, Mare Põld ja
Taivi Kaldma. Mari-Ann Remmel Eesti Rahvaluule Arhiivist pidas ettekande “Muis-
tendid ja pildid”.

7. aprillil rääkisid ARSi koosolekul Merili Metsvahi, Pihla Siim ja Ergo-Hart Västrik
Tartu Ülikoolist. Kuulajatega jagati sõna ja pildi vahendusel reisi- ja konverentsi-
meenutusi Kirde-Indiast (Kamakhya tempel, Khasi külad Meghalayas ja ISFNRi vahe-
konverents Shillongis 22.–25. veebruarini).

Eesti Rahvaluule Arhiivis

28. jaanuaril sai Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri aastapreemia Anu Korb Siberi
eestlaste rahvapärimuse pikaajalise kogumise ja uurimise ning sariväljaande “Eesti
asundused I–V“ koostamise eest.

Pille Kippari tööd jätkab Tallinna Ülikoolis Marju Kõivupuu, kellelt 2010. aastal
laekus 566 lk käsikirjalist materjali. Põhiliselt on tegemist nüüdisfolklooriga, nagu
linnafolkloor, õudusjutud, sõdurifolkloor, mitmesugused tänapäevased uskumused ja
palju muud. Märkimist väärivad ka anekdoodid eestlastest ja venelastest, neid on
kogunud mõlemast rahvusest noored.

Tartu Ülikooli tudengid käisid septembris välitöödel Kihnus. Neid juhendasid Ergo-
Hart Västrik, Merili Metsvahi, Elo-Hanna Seljamaa ja Pihla Siim. Mahukas kogu
teeb sisselõike Kihnu saare kultuuritraditsiooni aastal 2010, nii, nagu nägid seda
tudengid.

Tänavusel Viljandi Pärimusmuusika festivalil, mille teemaks oli tants, pidasid
viis Tallinna Ülikooli koreograafiatudengit päevikut, pannes kirja oma muljeid kuul-
du-nähtu ja tehtu kohta. Tudengeid juhendas Sille Kapper.

Astrid Tuisk
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UUDISED

1. märtsil sõlmisid kirjandusmuuseumi ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Selts (ERRS) koostööleppe TeateTantsu projekti raames 20.–28. augustini (http://
www.teatetants.ee) viimase poole sajandi suurimaks rahvatantsurühmade pärimuse
kogumiseks ja talletamiseks Eesti Rahvaluule Arhiivis. Koostööleppe allkirjastasid
kirjandusmuuseumi direktor Janika Kronberg ja ERRS juhatuse esimees Kalev
Järvela.

Üritusel avanes võimalus piiluda arhiivimaterjalidesse, näha tummfilmina üles
võetud tantse ning seda, kuidas neist on välja kasvanud tänased tantsud. Videolt tõid
tantsud põrandale Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli tantsijad (juhendaja Aveli
Asber).

11. märtsil esitleti Võru Instituudi saalis (Tartu tn 48, Võru) kogumikku Metsast
leitud kirik/Mõtsast löütü kerik. Urvastõ kohapärimus (http://www.folklore.ee/kirjas-
tus/?raamat=27). Kogumik annab ülevaate Urvaste kihelkonna pärimuspaikadest ja
neist kõneldud lugudest. Paikade tähtsust, teket, nimesaamist jne illustreerib 544
uuemat ja vanemat pärimusteksti Eesti Kirjandusmuuseumi kogudest. Raamat sisal-
dab rohkelt illustratsioone (kaasaegsed ja arhiivifotod, kaardid, joonistused arheo-
loogilistest leidudest jm).

Kohapärimusest ja Eesti Rahvaluule Arhiivi Toimetuste sarja kuuluva kogumiku
valmimisest rääkisid koostaja Valdo Valper ja toimetaja Mall Hiiemäe (Eesti Rahva-
luule Arhiivi vanemteadur). Lauludega astusid üles Jaan Pulk ja Jan Rahman. Raa-
matu said kingituseks Urvaste kihelkonna alale jäävad koolid ja raamatukogud ning
raamatu valmimisele kaasa aidanud inimesed.

Raamatu valmimist toetasid Kultuuriministeeriumi Vana-Võrumaa Kultuuriprog-
ramm, Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp ja rahvakultuuri sihtkapital.

14. märtsil andis Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves Eesti Kirjandus-
muuseumis 2010. aasta rahvaluule kogumispreemiad üle Maire Salale, Ellen Rand-
ojale ja Anni Oraveerile ning avaldas pikaajalise kogumistöö eest tänu Tallinna Üli-
kooli emeriitprofessor Pille Kipparile. Tänukirjade ja meenetega tunnustati rahva-
luule arhiivi tublimaid kaastöölisi ja parimaid lasteaiapärimuse kogujaid (vaata
võitjate nimestikku aadressil http://www.folklore.ee/kp/lp/v6it.htm).

Ave Tupits

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule osakonnas

8. detsembril pidas külalislektor Sadanandha Singh (Manipuri ülikool, India) loengu
“On Manipuri Folk Epic”. Külalisloengut toetas Euroopa Liit Regionaalarengu Fondi
kaudu (Kultuuriteooria tippkeskus) ja DoRa programm.

31. jaanuarist 6. veebruarini korraldasid kultuuriteaduste ja kunstide doktorikool
(KTKDK) ja kultuuriteooria tippkeskus (CECT) talvekooli “Aeg ja ajalisus: kategoo-
riad, mudelid ja narratiivid”.


