Tartu meistrivõistlused / 2013-2014 hooaja 9. mäng Prootonilt. 12. märts 2014
1) Selle peaingli nime kohtame juudi ja kristluse müstilistes apokriiva-tekstides. Tõlkes vanaheebrea
keelest tähendab tema nimi ´jumala lõvi´ või ´jumala süda´, ortodoksi traditsioonis on ta muusikute,
poeetide ja kunstnike kaitseingel. Seda nime kohtab Miltoni ja Shakespeare´i loomingus, „Väikese
merineitsi“ animafilmis ja mõnedes juudi tekstides Jeruusalemma personifikatsioonina. Ja lõppude
lõpuks leiame selle nime kosmosest ning meie poelettidelt (ning seetõttu päris sagedasti ka
ristsõnadest). Kes on see peaingel?
2) See Krimmi poolsaarel asuv linn, mille pildil nähtav lipp meenutab
meile kahtlemata ühte teist lähiminevikust hästi tuttavat lippu, kandis
keskajal nime Kaffa. Pika ja kireva ajalooga linna elanike arvu võib
võrrelda Tartuga ja kuigi tegu on asise sadamalinnaga, on see ühtlasi
tunnustatud kui väärt kuurort, mille kuulsaim elanik on kahtlemata
olnud kunstnik Ivan Aivazovski (Hovannes Aivazjan). Mis linn?

3) See Soome näitleja sai Venemaal hetkega kuulsaks, kui tegi kaasa rea järgesid saanud edukas
komöödias „Rahvusliku jahi eripärad“ (1995). Tänaseks on tal kirjas hulk filmirolle (ka auhinnatud
töö 2002. aasta filmis „Kukulind“), hea hakatuse saanud telesaatejuhikarjäär ja muidugi kohustuslik
osalemine saates „Tähed jääl“ – seda kõike peamiselt Venemaal, kus ta nüüd suuresti pesitseb. Tema
mullu ilmunud mälestusteraamatu „Et kuitenkaan usko…“ (“Nagunii keegi ei usu...”) üks autoreid
on rokimees Kauko Röyhkä. Viimati ületas ta uudisekünnise Soome TV abikommentaatorina Sotši
olümpiamängudel. Kes?

4) Selle Nobeli kirjanduspreemia laureaadi isa oli 19. sajandi lõpu
hinnatumaid näitlejaid, kelle hiilgeosaks oli Edmond Dantés („Krahv
Monte Cristo“), mida olevat esitanud ligi 6000 korda. Küsitav ise sõitis
nooruses merd, haigestus tuberkuloosi, kannatas alkoholismi ja
depressiooni käes ning jõudis kolm korda abielus olla. Ta oli tuttav
John Reediga (sellest räägib Warren Beatty film „Reds“, 1981), tema
tütar Oona aga abiellus vaid 18-aastaselt tollal 54-se Charlie
Chapliniga ja sai kuulsalt mehelt koguni kaheksa last. Kellest on jutt?

5) Hitleri poolt korraldatud 1936. aasta Berliini olümpia vastu protestimiseks oli plaanis korraldada
suur rahvusvaheline „rahvaolümpia“, kusjuures nende mängude peaareeniks planeeritud uhkel
staadionil on olnud õnne hiljem võõrustada ka tegelikke olümpiamänge. „Rahvaolümpia“ võistlused,
mille osalised olid isegi juba korraldajalinna reisimas, jäid viimasel hetkel siiski pidamata. Mis
linnas need mängud oleksid toimunud?
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6) 19. sajandi lõpul algas Madalmaades kuningannade ajastu, mil üksteise järel olid troonil Wilhelmina
(1890-1948), Juliana (1948-1980) ja Beatrix (1980-2013). Alles mullu sai riik endale taas kuninga,
Willem-Alexanderi. Siiski valitsesid ka 19. sajandil Madalmaid kolm kuningat. Nimetage need?

7) Näete piltidel Püha Hieronymose
kloostrit Lissabonis, mis esindab
meid huvitavat stiili. See Portugalile
eriomane hilisgootika-vararenessansi
arhitektuuri- ja dekoratiivkunstistiil
ühendab lopsakalt Euroopa gootikat
ja mauride raidkunsti. Läbivaks
motiiviks on seal meretemaatika (nt
punutud köite motiiv) ning oma nime
on see saanud ühe sealse valitseja
järgi. Mis stiil?

8) See maitsev ja kõrgelt hinnatud lihaga toidukala on levinud Euroopa lääne- ja lõunapoolsetes
rannikuvetes. Põhjas ulatub areaal Norra rannikuni, lõunas kuni Senegalini Aafrikas. Kala võib
kasvada üle meetri pikaks ja kuni 15 kg raskeks, toitumisviisilt on ta põhiliselt öise eluviisiga
röövkala. Eelistades madalat rannikuvett, võib ta ometi laskuda kuni 100 meetri sügavuseni.
Poelettidele (kala võib igapäevaselt leida ka meie kaubanduskettidest) jõuab ta kasvandustest, olles
merekalakasvatuses lõhe järel kogustelt teisel kohal. Eesti vetest tabati esimest korda 2010. aastal,
kuid kartust tema kodunemise pärast teadlaste sõnul siiski tundma ei pea. Mis kala?
9) Ta (s 1939) on pikki aastaid töötanud Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadurina ja Tartu ülikooli
professorina. Tänavu sai ta Wiedemanni keeleauhinna, seda muuhulgas „eesti rahvaluule
väikevormide suureks kirjutamise ning huumoriküllase keele- ja keeleanalüütilise huumorikäsitluse
eest“. Tema teadusliku põhitöö hulka on kuulunud suurväljaannete „Eesti vanasõnad” ja „Eesti
mõistatused” koostamine ja toimetamine. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia liige ja pälvinud Eesti
Vabariigi teaduspreemia (1998), Eesti kultuurkapitali aastapreemia (2000) ning Balti assamblee
teaduspreemia (2004). Kes?
10) Kes on kuuldava meeleoluka laulupala autor? Küsitav helilooja (s 1940) on tuntust võitnud mitmete
patriootlike laulude autorina (Mu aadress on NSV Liit, Den Pobedõ jt), kuid meie südametesse on
kahtlemata unustamatu jälje jätnud ka kuuldav heliteos. Lisaks kuuldava laulu esitajale Tõnis Mägile
on küsitava loomingut rahvale vahendades tuntust kogunud Jaak Joala, Valeri Leontjev, Sofia
Rotaru jpt. Kes?
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11) Küsime isa ja poega, Ukraina (Nõukogude) tehnikateadlasi, kes põhiliselt tegelenud keevitamise
problemaatikaga. Isa (1870-1953) rajas Kiievisse elekterkeevituse instituudi (mis kannab nüüd tema
nime) ja sai tuntuks keevissildade loojana. Tuntuim neist sildadest (ka pildil, 1542 m) asub Kiievis
ja kannab samuti tema nime. Isa tegevust jätkanud poeg (s 1918) on aga alates 1962. aastast Ukraina
Teaduste Akadeemia president. Lisavihje: küsitavate perekonnanime kirjapilt erineb vaid ühe tähe
võrra II maailmasõja kuulsa väejuhi omast. Mis on isa-poja ühine perekonnanimi?
12) Ta õppis Mustvee gümnaasiumis, töötas õpetajana Kohtla-Järvel ning sattus seejärel kirjandus- ja
meediamaastikule. On kirjutanud mitmeid näidendeid („Avarii“, „Õhtust hommikuni“ jm),
estraadinäidendeid, kuuldemänge ja filmistsenaariume, töötanud raadios ning jõudis välja ka
televisiooni, kus tema hooleks sai muuhulgas filmisõprade kultusprogrammi – 1970. aastal alanud
kinosaate “Jupiter” juhtimine. Kes oli „Jupiteri“ esimene saatejuht?
13) Selle võistkondliku spordiala mulluse EM-i esikuuik oli: 1. Saksamaa, 2. Venemaa, 3. Valgevene, 4.
Prantsusmaa, 5. Holland, 6. Leedu. Alates 1992. aastast, kui Venemaa osaleb iseseisva koondisega,
oli see neile alles kuues kord kullast ilma jääda (EM toimub sel alal igal aastal)! Venemaa ja
Saksamaa kõrval on kulda saanud veel Prantsusmaa ja Valgevene, Leedule polnud mullune 6. koht
aga teab mis kordaminek, sest saadud on ka medaleid (1996 hõbe, 1994 pronks). Mis spordiala?
14) Pildil on ema ja tütar, kes teenisid mõlemad Oscari nominatsiooni
Martha Coolidge’i 1991. aastal valminud filmis “Rambling Rose”
kehastatud osade eest. Tegu oli esmakordse juhusega, kus samas
filmis mängivad ema ja tütar seesuguse tunnustuse pälvivad.
Filmis kehastasid nad samuti ema ja tütre rolle – ja on seda teinud
veelgi, sama toimus ka David Lynchi filmis “Wild At Heart” ning
2011. aastal alanud sarjas “Enlightened”. Kes?

15) Need väljast krõbedad ja seest pehmed väikesed ümmargused küpsetised on fantastiliselt hõrgud.
Kooritud mandlitest, suhkrust ja munavalgetest koosnevate maiuspalade valmistamine on keerukas,
sest lisaks õigele retseptile vajab nende õnnestumine veel kümnetest pisidetailidest kinnipidamist.
Küpsetiste algne päritolu on ebaselge, vihjeid on siin renessansiaegsele Veneetsiale ning veelgi
varasematele aegadele. Tänapäevase kuju, kus kahe küpsise vahele on pandud moosi, toidukreemi
või ganache'i, omandasid need 19. sajandi Pariisis. Mis küpsised?
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16) Mullu 24. aprillil avati tuntud kunstniku Mark Rothko sünnilinnas tema nime kandev kunstikeskus,
mis paigutati kenasti ühe kunagise kindluse arsenalihoonesse. Kuna kogu lugu pälvis üpris suurt
rahvusvahelist tähelepanu, söandame küsida, mis linnas see Rothko keskus asub?

17) Selle teeneka poliitiku, riigikogu viie koosseisu liikme (s 1960) pikas kirjanduslikus nimekirjas on
kirjatükke väga erinevates žanrites, sh Peter Morgeni varjunime all ilmunud romaan „Sõnum“
(2008). Luuletused pole tema loometeel kindlasti esikohal, kuid 2011. aastal Akadeemias ilmusid
siiski ka tema allpool nähtavad luuleread. Kellest käib jutt?

Sami Lotila käis Eestis hängimas,
söömas ja joomas ja eriti
kulli mängimas.

18) Küsitav üliedukas Hollywoodi produtsent (CSI sarjad, Kariibi mere piraadid, Pearl Harbor, Kadunud
60 sekundiga, Armageddon, Top Gun jpt filmid) kannab tänu oma heale ninale hüüdnime Mr
Blockbuster. Küsitav on valitud korduvalt Hollywoodi mõjukamate tegelaste hulka, Ameerika
produtsentide gild on talle andnud elutöö auhinna ja alates 2013. aastast on tal ka oma täht
Hollywoodi kuulsuste alleel. Kes?
19) Berni klubi asutasid kuue Euroopa Majandusühenduse liikmesriigi esindajad õigupoolest juba 1965.
aastal, Ühendkuningriik liitus sellega 1968. ning Šveits 1971. aastal (siis sai klubi ka oma praeguse
nime). Edaspidi ongi klubi liikmeskond kasvanud Euroliiduga liitujate arvelt (kuigi nt Soome pääses
klubisse 1993, enne EL-i astumist), praegu kuuluvad sinna 28 EL-i liikmesriiki ning Norra ja Šveits.
Mis valdkonna tippjuhte Berni Klubi (Club de Berne) ühendab?
20) Kuulete avamängu, mille autori tegemisi on näidatud ka suurel ekraanil – ja seda koguni nii edukalt,
et teda kehastanud näitlejale tõi see roll Oscari. Kes on helilooja?

Tartu meistrivõistlused / 2013-2014 hooaja 9. mäng Prootonilt. 12. märts 2014
21) Kuigi tsöliaakiat peetakse mõnikord tänapäevaseks haiguseks, pärinevad esimesed andmed selle
kohta juba II sajandist eKr. Tsöliaakiaks nimetas seda ühes lastehaiguste õpperaamatus esimesena
rootslane Nils Rosen von Rosenstein (1764), haiguse olemus selgus aga alles II maailmasõja ajal,
kui täheldati, et nälgivad inimesed sellest justkui paranevad. Tüüpilisemateks haigusnähtuteks on
kõhnumine, isegi kasvupeetus (laste puhul), kõhulahtisus, isutus ja kurnatus. Seega, mis haigus on
tsöliaakia? (Vastata võib ka, mida tsöliaakiat põdev inimene peaks vältima? Püüdke olla täpsed!)

22) Pildil näete Marina Bay Sands hotelli, ühte Singapuri sümbolitest. Selle, avamise hetkel maailma
kalleima hotelli arhitekti rahvusvaheline tuntus sai alguse juba Habitat 67 projektiga ning tema
teistest töödest võib siin mainida Jeruusalemma holokaustimuuseumi või näiteks Aasia Naiste
Ülikooli Bangladeshis. Kes?

23) Pildil olev malehuviline on sündinud küll Tartus,
kuid peab end ise eluaegseks tallinlaseks. Ja
kuigi (kõrvalt)vaatajale võib kergesti jääda
vastupidine mulje, kinnitab ta enda kohta: “Olen
hea inimene ikkagi, ma ei taha pätiks.” Kes?

24) Pildil olevas õigeusu Pühade Kyrillose ja Methodiose katedraalis leidsid esmalt pelgupaiga ja
seejärel oma otsa ühe 20. sajandi kuulsama atentaadi korraldajad ja täideviijad. Olgu öeldud, et
atentaat polnud päris edukas – see toimus 27. mail, ent rünnatu suri alles 4. juunil. Kogu loo
korraldajad ise hukkusid aga 18. juunil. Mis linnas see katedraal asub ja kelle ründajad sinna
varjusid?
25) Myoplasma pneumoniae oli põhjuseks, miks see 2009. aastal kahevõistluse MK-sarja võitnud
sportlane suusatamisest loobus. Tema kui kahevõistleja auhinnakappi jäid veel 2007. aasta
individuaalne MM-pronks ja meeskondlik kuld ning Torino olümpia meeskonnapronks. Tänavuse
nelja hüppemäe turnee Innsbrucki osavõistluse võiduga sai temast aga esimene, kes võitnud MKetapi nii suusahüppaja kui ka kahevõistlejana. Sotšist tal kahjuks häid mälestusi ei jäänud (vaevalt
meeskondlik 8. koht ning individuaalne teise kümnesse pääs rahuloluks põhjust andsid). Kes?
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26) Neid pika kaardus saba, kontrastse sulestiku ja lühikese nokaga linde on raske teiste veelindudega
segi ajada. Põhja-Ameerikas pesitsetakse peamiselt Suurel Järvistul, Euroopas aga tundraaladel.
Talvituma rännatakse muidugi lõuna poole, kusjuures levinud talvitumispaigaks on Läänemere
rannik. Toidulaua moodustavad peamiselt limused, vähilaadsed ja mõningad kalad, saagi järgi
sukeldutakse isegi kuni 60m sügavusele. Küsitavate arvukust mõjutab reostus – suurem osa 2006.
aasta jaanuarikuise Lääne-Eesti naftareostuse ohvritest olid just nemad. Eestis neid eriti ei kütita,
kuid Venemaa Kaug-Põhjas on nad tähtsaimad jahilinnud. Mis linnud?

27) Vaadake tähelepanelikult! Näete pildil logo, mida kasutaval tootel
(teenusel) on maailmas kümneid miljoneid kasutajaid. Enamgi veel, nende
kasutajate arv on pidevalt tõusuteel ja kindlasti leidub neid meiegi hulgas.
Mis toode (teenus)?

28) Ta sündis 13. aprillil 1960 ja oli kunstis iseõppija. Indrek Hirv on tema kohta öelnud: „ … mängib
nagu laps.“ Heie Treier: „Kunstnikul on rikas värvinägemine, mis paneb omavahel kokku kõlama
diskreetselt lähedased või riskantsed toonid, kooskõlade teke jääb aga intuitsiooni ja taju tabamatuks
mõistatuseks.“ Ants Juske: „ … alustas täiesti omapärase, veidi rohmaka stilisatsiooniga armsate
jutustavate maalidega. Ajapikku on ta üha enam süüvinud puhtalt maalispetsiifilistesse
probleemidesse. […] … maalid ja pastellid on just sellised asjad, mida tahaks koju.“ Kes on see
kunstnik?

29) Alates 1997. aastast on ta Bahama suursaadik Jaapanis, praegu ka
Bahama esindaja UNESCO juures. Tema sünniaastaga on
mõningane segadus, enamasti pakutakse selleks 1927 (mõnes
autoriteetses väljaandes küsimärgiga), kohata võib aga ka aastat
1924. Igal juhul on ta elanud teoka ja tunnustusrohke elu, tehes
1963. aastal omamoodi meelelahutusajalugu. Kes on pildil?

30) Küsitava bändi debüütalbum Night Visions
ilmus 2012, murranguline edu saabus aga
mullu – suuresti tänu kuuldavale loole, mis sai
koguni parima rockesituse Grammy. Mis bänd?
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31) Nii kutsutakse Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas vabaõhuturgu või ärikvartalit (Pärsias on selle
ekvivalendina tuntud väljend “bazaar”). Küsitavad, ajalooliselt linnadest väljas ja karavaniteede
ääres paiknenud turuplatsid, on tänaseks kolinud linnasüdametesse ja leidnud üldjuhul tunnustamist
eriliste vaatamisväärsustena (Süürias Aleppo linnas asunud ja tänaseks hävinud seesugune kuulus
koguni UNESCO maailmapärandi nimekirja). Küsitava termini otsimisel võib ehk abi olla ühe omal
ajal Tartus tegutsenud rockansambli teadmisest. Mis termin?
32) Veel mitte väga ammu valitses WC-värskendajate lõhnamaailma
täielikult keemia, ent viimasel ajal on taas ausse tõusnud
looduslikud lõhnastajad. Üks selliseid lõhnastajaid on ka pildil
nähtav – kaunisse karbikesse või anumasse asetatud erinevate
aromaatsete kuivatatud taimede kogu. Sellise lõhnasegu nimetus
pärineb prantsuse keelest ning tähendas originaalis hoopis midagi
kulinaarset (hispaaniapärast hautist). Erinevate taimede segu ja
erinevate toorainetega toidusegu kõrval on küsitav termin
omandanud laiema mõtte, tähendades nüüd ükskõik millist
kirevate koostisainete ühendust (muusikas jm). Mis termin?
33) 13. aprillil 1742 kõlas esmaettekandes üks aegade võimsamaid heliteoseid – G. F. Händeli
„Messias“. Esmaettekande toimumispaigaks oli igati väärikas kultuurilinn, mis on muuhulgas
tuntust võitnud tänu asjaolule, et mitmed linna sillad kannavad sealtmaa kuulsate kirjanike nimesid.
Nende hulka kuulub ka pildil olev sild, mille on projekteerinud Santiago Calatrava. Mis linnas see
esmaettekanne toimus?

34) Küsitav Eesti muusik (s 1988) on Otsa-kooli haridusega löökpillimängija, kel magistrikraad ka
muusikaakadeemiast. Õppinud mainekate juhendajate käe all (Tanel Ruben, Jaak Sooäär, Raul
Sööt), täiendanud ennast raja taga. Viljeleb mitmetes koosseisudes jõudsalt jazzi, muuhulgas esineb
koos omanimelise trioga ning on tuntud stuudiomuusikuna telesaadetest ja popilavadelt. On Ott
Leplandi saatebändi liige ja 2013. aasta Raadio 2 Unistuste Bändi koosseisu liige. Kes?

35) Tema doktoritöö (2005) pealkirjaks on (tõlgituna) “Malemängu pragmadialektika informaal- ja
formaalloogiliste
heuristikate
interaktsiooni
peamised
iseärasused
argumenteerivas
malediskursuses”. Selle selgesõnalise mõtteavalduse autori (s 1953) töid on ilmunud ka eesti keeles
(nt Akadeemias). Küsitav on rahvusvaheline meister males (1983), osalenud maleolümpiatel (19922004), tulnud nt Soome (2007) ja Portugali (2008) võistkondlikuks meistriks, tegutsenud Maia
Tšiburdanidze sekundandina MM-matšil (1981), Jaan Ehlvesti treenerina (1986-90) ning oli aastail
1998-2002 FIDE alakomitee „Male koolides“ ja FIDE arengukomisjoni liige. Kes?
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36) Nii kutsutakse Ukrainas ja mujal slaavlaste seas levinud kompotilaadset jooki, mida valmistatakse
kuivatatud puuviljadest ja marjadest ning kuhu mõnikord lisatakse mett. Ukrainlastele on tegu
traditsioonilise jõulujoogiga. Selle valmistamise juures on oma nõks: erinevalt klassikalisest
kompotist pole tarvidust seda keeta, vaid ainult keemiseni kuumutada. Varasematel aegadel tarvitati
jooki võimalust mööda alles kolmandal päeval pärast valmistamist, lisaks on seda hinnatud kui head
pohmelliravimit ja üldse „hea elu“ sümbolit. Mis jook?

37) 1930. aastatel maailma tennises absoluutsesse tippu kuulunud inglane Fred Perry korjas ridamisi
Grand Slam turniiride võite ja tõusis ka maailma esireketiks. Kuid veel enne tennisetabelite
vallutamist jõudis ta tippu ühel teisel spordialal, tulles 1929. aastal Budapestis selle ala maailmameistriks (ja võites veel mõned kahvatumat karva MM-medalid). Tegu on olümpiaalaga, mille
rahvusvaheline alaliit loodi 1926. aastal ja milles on olümpial nähtud ka Eesti lipuvärve. Mis ala?
38) Näete oma ajastu kuulsa ja eduka kunstniku ning arhitekti (15111574) autoportreed. Olles juba elu ajal arhitektina (nt Uffizzi
galerii Firenzes) kuulsam kui kunstnikuna, on ta praeguseks
kunstnikuna pea täiesti unustusehõlma vajunud. Küll aga
peetakse teda nüüd maailma esimeseks kunstiloolaseks, seda tänu
1550. aastal esmatrükis ilmunud teosele „Le Vite de´più eccelenti
pittori, scultori, ed architettori“ („Kõige väljapaistvamate
maalikunstnike, skulptorite ja arhitektide elulood“), mis on
seniajani üheks olulisemaks renessansikunsti käsitluseks. Kes?

39) Küsitava autotootja mudel 600 oli tootmises aastail
1957-1973, olles omanäolise odava sõidukina abiks
tootjamaa majanduse tõstmisel ja kujunedes suisa
ajastu ikooniks. Seda toodeti ligi 800 000
eksemplari ja eksporditi muuhulgas ka näiteks
Soome. Õigupoolest oli tegu 1950. aastal loodud
autotootja esimese eduka mudeliga, millest tänaseks
on saanud rõõm fänniklubidele ja aines
autokollektsionääridele. Mis autotootja?
40) Maailma filmimuusikasse on jälje jätnud kaks sarnase perekonnanimega heliloojat, kes pole
sugulased ja on pärit erinevatest maadest. Vanem neist (1905-1969) oli ungari-juudi päritolu, ta on
kirjutanud enam kui 100 linateose muusika (nt Jean Renoir` „Suur illusioon“ ja „Mängureeglid“,
Marcel Carne „Ülemise rõdu lapsed“). Kuulete tema kuulsaimat lugu „Les feuilles mortes“ Carne
filmist „Öö väravad“, mida laulab Yves Montand. Noorem mees aga (s 1940) on loonud muusika
enam kui 300 filmile, sealhulgas enamikule Gerard Oury, Francis Veberi ja Claude Zidi
komöödiatest, samuti mitmele Yves Robert´i, Ettore Scola, Yves Boisset` jt linateosele. Kes on need
produktiivsed (filmi)heliloojad?
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16) Daugavpils
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