
Eesti meistrivõistlused mälumängus, üksikmäng 01.10.2022 

1. Nähtav detail Pieter Brueghel vanema maalilt 

“Hollandi vanasõnad” illustreerib seda 

vanasõna, mis andis nime ühele Hollandis 2014. 

aastal loodud rahvusvahelisele kollektiivile. 

Millisest kollektiivist on jutt? 

 
 

2. Kaks P-d saavad kokku Londoni lähistel Eestimaal, edasi läheb kolmas P. Nimeta 

need kolm P-d (2 õiget, 1p).  

 

3. Pildil on üks kaheksast staadionist, kus tänavu 

sügistalvel mängitakse jalgpalli MMi – Al 

Janoubi staadion Al Wakrah´s. Kes on selle, 

mõnede arvates naise suguelundit meenutava 

rajatise arhitekt? See maailma ehituskunsti 

suurkuju (1950-2016, Pritzker 2004) on meie 

hulgast küll lahkunud, tema büroo tegutseb aga 

edasi ning on muuhulgas kavandanud Tallinna 

Vanasadama silla ning Ülemiste terminali. 

 

 

4. Milline on edukaim Aafrika jalgpallimeeskond maailmameistrivõistluste 

finaalturniiril osalemise arvult? Nad on kvalifitseerunud finaalturniirile 8-l korral 

(sealhulgas ka sel aastal) ning ühe korra on jõudnud veerandfinaali. 

 

 

5. Küsitavat Cheersi spin-offi toodeti 1993-2004. Seriaali tegevus algab, kui selle 

nimitegelasest psühhiaater (Kelsey Grammer) naaseb oma kodulinna Seattle'isse. Et 

seriaali toodeti enam-vähem samal ajal koos "Sõpradega", on neid tihti omavahel 

võrreldud. Parima komöödiaseriaali nimetamisel püsis põnevus viimase võimaliku 

hetkeni, sest seriaalide nimede algus kattus. Heitlusest väljus enamasti võitjana 

küsitav seriaal - 37 võidetud Emmyt (sh viis parima komöödiaseriaali tiitlit) teevad 

küsitavast seriaalist läbiaegade edukaima sitcom-i. Milline seriaal? 

 

 

6. Pigistatavale tuubile kui pakendile sai patendi 1841. a John Goffe Rand. Selle leiutas 

ta, et oleks oma hobiga mugavam tegeleda. Temale oli see tegevus hobi, aga kui 

tuubid üle ilma levisid (ennekõike Prantsusmaale), siis muutsid need ka selle ala 

proffide tegemisi ning tõid selles vallas kaasa lausa revolutsiooni.  Mis oli Randi 

hobi ehk mida hakati tuubidesse esimesena pakendama (hambapastat alles 

1889)? 
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7. Kes on see esimene oma riigi naispresident? Ta valiti 

presidendiks käesoleval aastal. Ühtlasi on ta 44-

aastaselt noorimalt ametisse saanud president selles 

riigis.  Riigi eest saab 1 punkti. Tema nimi viitab küll 

pigem mõnele naaberriigile. 

 
8. See antibiootikumina kasutatav keemiline aine valemiga C16H19N3O5S on maailmas üks 

levinumaid ja populaarseimaid ravimeid. Teda kasutatakse paljude bakterite vastu, 

muu hulgas ka gonorröa raviks ja profülaktika mõttes hamba väljatõmbamisele 

järgneda võiva põletiku vältimiseks. See 1972. aastal kasutusele võetud 

poolsünteetiline penitsiliin kuulub beetalaktaam-antibiootikumide hulka. Milline 

aine/ravim? Küsime geneerilist nimetust (mitte brändinime). 

 

9. Üks kahetsusväärselt vara lahkunud Eesti kultuuri suurkuju (sic!, vastutan oma 

sõnade eest) oli koolipõlves vahva noorsportlane. Oma suurimaks sportlikuks 

saavutuseks pidas ta seda, et hüppas üle Jüri Tarmaku Nõmme Gümnaasiumi (tollase 

10. keskkooli) kõrgushüpperekordi – Tarmakul 1.95 tema 1.96. Tema elukäik oli 

üpris kirju, muuhulgas visati ta 1978 TRÜ-st välja koos Linnar Priimäega kirjutatud 

manifesti Tartu sügis eest, mõni aasta pidas ka rektoriametit. Kes oli see mees  (1956-

2016), kes noorena hüppas kõrgust paarkümmend cm üle oma pea? 

 

10. Erinevalt paljudest teistest on küsitavat toiduainet algusest peale vaid tööstuslikult 

toodetud. 1953. aastal, kui Iisraeli majandusseis oli kehv, palus peaminister David 

Ben-Guriyyon ühel toidukompaniil välja töötada riisi aseaine. Ettevõte võttis 

väljakutse vastu ja lõi küsitavad kõvanisujahust terakesed, mis on ideaalne lisand 

paljude roogade kõrvale, samuti sobivad soojade ja külmade salatite sisse. Tootele 

nime andnud Põhja-Aafrika berberite roast erinevalt on küsitava roa terakesed 

suuremad ning kõik on sarnase kujuga. Milline toiduaine? 

 

11. Mitmed riigiasutused on tuntud asukoha ja/või hoone järgi. Kõik teame, mis on Valge 

maja või Downing Street, paljud teavad ka Arkaadiamäge. Mis nime all on oma 

asukoha järgi tuntud Prantsusmaa Euroopa asjade ja välisministeerium? Nimi 

on tulnud kaldapealse järgi, kus ta asub, on ka üks samanimeline kuulus muuseum 

(mis tegelikult asub Anatole France´i kaldapealsel) ning meilgi tegutsev Baden-

Württembergi päritolu rõivamüügifirma. 

 

12. Kuulete mängimas gruppi, mille liidriks on 

ainukene isik, kes on võitnud Grammy kümnes 

erinevas kategoorias. Pildil näete mõned korrad ka 

Eestis esinenud küsitavat mängimas 42-keelelist 

kitarri. Kes? 
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13. See 46.3 km² vulkaaniline saar asub Türreeni meres ca 30 km Napolist, on suurim 

Flegrea saartest. Saar on nö turistilõks, naapollaste (ja mitte ainult) armastatud 

suvepuhkuse veetmise paik. 1828, 1881 ja 1883 tabasid saart hävitavad maavärinad. 

Mis saar see on, kus puhkasid ka “Minu geniaalse sõbranna” tegelased? 

 

14. Küsitava keskaegse ladinakeelse luuleteksti autor ei ole teada. Jumalaema Neitsi 

Maarja kannatusi oma poja Jeesus Kristuse ristilöömise ajal kirjeldava teksti 

autorsust on muuhulgas omistatud paavst Innocentius III-le, Johannes Bonaventurale 

ning frantsiskaani mungale Jacopone da Todile. Seda teksti on kasutanud paljud 

heliloojad, tihti ei ole käigus kogu tekst, vaid vastavalt heliteose rõhuasetustele on 

aktsendid erinevatel teemadel: troost, kannatus, kaebus. Vanim sellele tekstile loodud 

gregooriuse laulu meloodia pärineb Josquin Des Prez'lt, pikast autorite reast 

võib  nimetada Giovanni Pierluigi de Palestrina või Giovanni Battista Pergolesi, 

küsitavat teksti on viisistanud ka Arvo Pärt. Milline tekst? 

 

15. Kes on see kena (võibolla natuke edevavõitu – aga 

naine peab ju alati kena olema) noor daam? Ta pole 

küll eestlanna, kuid jättis tänavu jälje Eesti 

spordilukku, olles tegusaks toeks ühele meie edukale 

sportlasele. 1 punkt, kui teate, keda ja mil moel ta 

abistas. 

 

 
16. Mis lippudega on tegemist (1 õige – 1punkt)? 

 
 

17. 2008 vahistati ühe riigijuhi poeg Hannibal koos oma naisega ühes Šveitsi hotellis 

teenijate peksmise eest. Neid hoiti 2 päeva vahi all ja vabastati.  Selle peale riigijuht: 

sulges oma maal Šveitsi ettevõtete Nestlé ja ABB kohalikud tütarettevõtted; 

arreteeris riigis viibinud Šveitsi ärimehed ja hoidis neid ligi 2 a vangis; katkestas 

lennud kahe riigi vahel; võttis Šveitsi pangast välja enam kui 5 miljardit dollarit oma 

raha; tegi järgmisel aastal toimunud G8 koosviibimisel ettepaneku Šveitsi jagamiseks 

Saksamaa, Prantsusmaa ja Itaalia vahel. Kes oli see riigijuht? 

 

18. Selle ajalehe asutas 2007. aastal Ivar Põllu. Avatud ja mitmekesisust toetava 

ühiskonna heaks töötav ajaleht ilmub SA Kultuurileht väljaandmisel tänaseni, olles 

eesti nüüdiskultuuri ja kaasaegseid mõttevoole kajastav väljaanne. 2014. aastal pälvis 

ajaleht kutseliste koosluste kategoorias Tartu Kultuurikandja nimetuse ning 2015. 

aastal Koosmeele auhinna. Mis ajaleht? 
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19. Sellele masinale võttis patendi prantsuse leiutaja Thomas de Colmar 1820. aastal. 

Rootsist 19. sajandi teisel poolel Venemaale reisinud Willgodt Theophil Odhner 

arendas seda edukalt edasi. Ka teised leiutasid sarnase otstarbega masinaid, kuid neil 

oli enamasti mõni muu spetsiifiline nimi. Masin langes lõplikult maailmas kasutusest 

välja alles 20. sajandi teises pooles. Mis on masina täpne nimetus? (2p) Ühe punkti 

teenite, kui vastate ühe teatud kindla masina nime, mis  meie regioonis selle 

sünonüümiks kujunes. 

 

20. See on Gruusia rahvustoit, mida algselt valmistati hautatud 

faasanist, kuid nüüd peamiselt kanast, millele on lisatud 

tomatid ja värsked ürdid. Mis nime see roog kannab? Väike 

vihje: ჩახოხბილი. 
 

  
 

21. Maailmas on mitmel pool tuntud maale pronksi valatud, ühe sellise tegi Sandis 

Aispurs Salduses Jaani kiriku ette. Kelle maali Pärast jumalateenistust/ Pēc 

dievkalpojuma tegelased on niimoodi jäädvustet? See läti kunstiklassik (1866-

1916) õppis Peterburis, elas vaheldumisi seal ja Lätis, elu lõpus soomlannast abikaasa 

juures Helsingis. Tema ausammas (skulptor Burkards Dzenis) on Riias 

Rahvuskunstimuuseumi ees, Kumus oli mullu tema ulatuslik retrospektiiv. 

 

 

22. Ta on õppinud TÜs ja täiendanud end nii mandri-Hiinas kui Taiwanil, töötanud 

põhiliselt TÜs (nii teaduri kui õppejõuna), aga ka välisministeeriumis, praegu on ta 

Sisekaitseakadeemis teadur. Lisaks on ta viljakas publitsist, avaldanud tõlkeid hiina, 

paali, sanskriti, vene ja inglise keelest ning toimetanud aasiateemalist aimekirjandust. 

Kes on see hiljaaegu oma 60. sünnipäeva tähistanud Eesti Akadeemilise 

Orientaalseltsi president? 

 

23. Milline termin? See on nähtus, mis tekib vedeliku voolamisel voolu pidevuse 

katkemisel, kui vedelikku tekivad tühikud. Tühikute teke on seotud vedeliku rõhu 

langemisega alla tema aurumise kriitilist rõhku, mistõttu vedelik aurustub ning 

tekivad aurumullid, mis kondenseeruvad rõhu tõustes. Tühikute täitumisel tekivad 

tugevad hüdraulilised löögid ning pidevaist löökidest tingitud kõrgsageduslik 

vibratsioon. 

 

24. Kes on selle tuntud filmi helilooja? Elas ta 1932-2020. Eesti Muusika Infokeskus 

ütleb tema kohta: /…/ on neoklassitsistliku stiilisuuna juhtiv esindaja, kes tõi 1960. 

aastatel eesti muusikasse rõhutatult antiromantilise – aktiivse, mängulise, 

tundekultusest vaba väljenduslaadi. Eesti filmi andmebaas lisab, et ta on loonud 

muusika rohkem kui kümnele täispikale filmile, näiteks "Aeg elada, aeg armastada" 

(1976), "Pihlakaväravad" (1981), "Väike reekviem suupillile" (1972), "Gladiaator" 

(1969), "Tütarlaps mustas" (1966), "Supernoova" (1965) jt. 
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25. Küsitava, mullu Hõbenõelaga premeeritud  moekunstniku esimesteks 

edusammudeks olid ERKI moeshow võidud. Neist kõneldes tõi meedia enamasti 

välja tema tuntuse seltskonnameedias. Reality-showst kogutud tuntus tegi temast ühe 

Eesti populaarseima avaliku elu tegelase, tema ümber möllanud furoor oli suisa nii 

häiriv, et naine ei saanud üksinda tänavail ringi liikuda, tema Rate.ee kontol oli 10 

000 fänni ja ebameeldiv tähelepanu sundis ta koduseinte vahele varjule. Avaliku ellu 

pöördus ta tagasi Ring.fm saatejuhina. Kes? Vastusena sobivad nii kodanikunimi kui 

nimi seltskonnameediast. 

 

26. Selle 96-aastaseks elanud mehe autasude hulgas oli nii 

Lenini rahupreemia kui ka Prantsusmaa Auleegioni orden. 

Tema surma puhul kuulutati 2021. aastal välja 3-päevane 

riiklik leinaperiood. Ka käesoleva aasta algul Oscarite 

jagamise tseremoonial meenutati teda.  Tema loomingusse 

kuulub üle 1000 teose, milledest Eestis on üks tuntumaid 

“Tusk”. Kellest on jutt? 
 

27. Milline on elanike arvult väikseim linn, kus on täismahuline metroo? Liine on 2, 

peatusi 28. Elanikke on linnas 140 000, metrookasutajaid on aastas üle 45 miljoni. 

Vihjeks niipalju, et Šveitsis rohkem metroosid polegi. 

 

28. Küsitavat keemiliste ühendite rühma iseloomustatakse tähistusega -CHO, mis 

rõhutab, et hapniku ja vesiniku aatom pole omavahel seotud. Kõige levinumad 

ühendid rühmas on metanaal (HCHO), mille 37-protsendiline vesilahus on formaliin 

ning etanaal (CH3CHO). Rühma kuuluvate keemiliste ühendite omadused on 

mitmekesised, väiksemad neist lahustuvad vees paremini. Lenduvad ühendid on 

kirbe lõhnaga. Milline rühm? Nimi viitab sellele, et vastava alkoholiga võrreldes on 

nende molekulis üks vesiniku aatom vähem. 

 

29. Saksa keisririik (Deutsches Kaiserreich) kuulutati välja ja 

Wilhelm I krooniti keisriks 16. aprillil 1871. Millises 

kuulsas hoones see sündmus aset leidis? Olgu öeldud, 

et seal on vastu võetud teisigi Saksamaa jaoks (üli)olulisi 

otsuseid. 

 
30. Mees pildil (1889-1960) võitis Antverpeni ja Pariisi OM-

il sõudmises kolm kulda. Isa jälgedes käis ka 

samanimeline poeg (1927-1985), kelle laeks jäi pronks 

Melbourne´i mängudelt ja kes vahetult enne ootamatut 

surma sai USA olümpiakomitee presidendiks. Laiale 

üldsusele on kindlasti tuntum särava tähelennu teinud 

traagilise saatusega tütar (1929-1982). Mis oli nende 

ühine perekonnanimi (tütrel neiupõlvenimi)? 
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31. Angélique Kpasseloko Hinto Hounsinou Kandjo Manta 

Zogbin Kidjo on 5-kordne Grammy võitja, kes on esinenud 

ka Tokyo olümpiamängude avatseremoonial ning keda 

ajakiri Time on arvanud maailma 100 mõjukaima inimese 

nimekirja. Ta räägib ja laulab foni, prantsuse, joruba, geni 

(mina) ja inglise keeles, lisaks kasutab oma väljamõeldud 

keelt. Millisest riigist on ta pärit? 

 

 

32. Saaremaal olid need kõrendid, Lõuna-Eestis kannipuud, Viljandimaal õlped, 

Võrumaal paarid, kuid ka loogused. Millega tegu? 

 

33. See Jaapani suurim õlletootja (ligi 40% turuosaga) asutati aastal 1889 Osakas. Praegu 

asub firma peakorter Tokyos Sumida piirkonnas. Kuna ettevõte on viimastel aastatel 

kokku ostnud mitmeid Euroopa õlletootjaid, siis on näiteks nende turuosa Tšehhi 

Vabariigis üle 40 %. Küsitava kontserni õllemarkide hulgas on Dreher, Grolsch, 

Fuller's, Lech, Pilsner Urquell, Tyskie, Ursus, Velkopopovický Kozel jt. Milline 

õlletootja (kontsern)? 

 

34. See on ilmselt kuulsaim maalitud 

hukkamistseen maailma kunstiloos. 

Kes selle maalis? 

 

 
35. Küsitav majandusteaduse mõiste tähistab tasuvuse suhtarvu ehk seda, kui efektiivselt 

ettevõtja suudab oma vara kasutada ning kulusid kontrolli all hoida, et tagada oodatav 

tulemus. Milline mõiste? Küsitav termin oli enam-vähem täpselt aasta tagasi 

aktuaalne ka ühes hoopis teises päevakajalises kontekstis. 

 

36. I ilmasõja ajal tabas britte räige saksavaenulikkus. Puutumata ei jäänud ka kõige 

austusväärsemad. Endisest Saksi-Coburgi ja Gotha dünastiast sai Windsori dünastia 

jne.  Kuninglikku perekonda on puudutanud Battenbergide degermaniseerimine. Mis 

nime hakkasid kandma Battenbergid? 
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37. See mõõtühik võrdub 35-36 liitriga, sõltuvalt sellest, kas tegemist on Suurbritannia 

või USA ühikuga. Kasutatakse peamiselt puisteainete mõõtmiseks, tänapäeval on see 

pigem massi- kui mahuühik. Milline mõõtühik? Hispaanias kandis omaaegne vastav 

mahuühik nime fanega, Saksamaal Scheffe ning Poolas korzec.  

 

 

38. Kes on need kaks kena daami? Nad jagavad 

praegu ühte üpriski olulist ametiposti, mida – 

nagu nimigi ütleb – peab tavaliselt ikka üks 

inimene. 

 
39. Paljusid mõtlejaid ja loomeinimesi on huvitanud küsimus – miks ja kuidas sai 7.-8. 

saj tollase ajaarvamise järgi ning esimestel sajanditel meie ajaarvamise järgi mitmete 

idamaiste religioossete õpetuste seast just kristlusest valitsev usk Rooma 

impeeriumis ja hiljem kogu Euroopas. Üks tuntud ja eesti keeldegi ohtralt tõlgitud 

kirjanik on sel teemal kirjutanud romaanid „Feliks õnnelik“, „Riigi saladus“ ja 

„Inimkonna vaenlased“. Tema loomepärandi kandvama osa moodustavadki 

ajaloolised romaanid, aga ka näiteks võluv lühiromaan „Fine van Brooklyn“. Kes on 

see 1908-1979 elanud kirjanik, kes 1941. a avaldas ka Nauticuse varjunime all 

sovetiokupatsiooni vastustava kirjutise Tõde Eestist, Lätist ja Leedust? 

 

40. Prantsuse maadeuurija Henri Mouhot (1826-1861) suri malaariasse oma neljandal 

ekspeditsioonil. Tema kõige tuntumaks saavutuseks peetakse millegi taasavastamist 

ja eurooplastele tutvustamist. Küsitav oli tänapäevaste uuringute kohaselt omal ajal 

maailma suurim omasugune, ulatudes üle 1000 km2. Praegu kuulub UNESCO 

maailmapärandi nimistusse sellest üle 400 km2 suurune ala, kus asub muuhulgas üks 

tuntud rajatis, mis on ka praegu omalaadsete hulgas suurim.  Mille taasavastas Henri 

Mouhot? 

 

41. Vasakpoolsetel piltidel on näited Itaalia kuulsaima  art nouveau disaineri ja 

tarbekunstniku (1855 – 1940) loomingust. Meie jaoks on kindlasti tuntum tema poeg 

(1881 – 1947), kes tegutses teises valdkonnas, oli küll ka disainer, aga ennekõike 

insener ja ettevõtja, ning kes asutas 1909 Elsassis Molsheimis omanimelise ettevõtte. 

See brändinimi on käigus seniajani, kuigi ettevõte ise kuulub alates 1963 suurema 

kontserni koosseisu. Paremal selle logo. Mis on isa ja poja ühine perenimi ning ka 

kõrgema hinnaklassi toodetele spetsialiseerunud ettevõtte (brändi) nimi? 

 
42. Spotify saja enim striimitud laulu seast leiame vaid kaks, mis on avaldatud eelmisel 

aastatuhandel. Oasise "Wonderwall" asub üheksandas kümnes, meie küsime aga, 

milline on see teine lugu? Tabelis 24. kohal asuvat lugu ennast me teile muidugi ei 

mängi, küll aga kuulete lugu, mis asus 31. oktoober 1975 välja lastud singli B-poolel. 

43. Millise erakordse saavutusega sai 19. aug 1934 hakkama narvakas Arkadi 

Drušinin? Kui maailmast midagi sarnast sooritanut otsida, tuleb esimesena meelde 

Annie Edson Taylori tegu 1901. aastal. 
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44. Euroliidu regulatsioon 2020/1470 lisas riikide ja territooriumite nomenklatuuri 

Euroopa rahvusvahelise kaubavahetuse jaoks kaks uut territooriumit tähistega XI ja 

XU. Milliseid territooriume need koodid tähistavad? 

 

45. Mis keeles on see romaani kohta käiva Wikipedia artikli esimene lõik? 

Tähelepanu tasub pöörata märksõna tollele keelele ainuomasele kirjapildile (nii 

tähistatakse, et kaht kõrvutist l-i tulebki lugeda ll-ina, mitte tugeva j-na).Seda keelt 

kõneleb ca 10 mln inimest, see on ka ühe riigi riigikeel. 
La novel·la o romanç és un gènere literari narratiu, generalment en prosa i d'una extensió 

que pot ser considerable on s'expliquen fets de ficció a partir d'uns personatges, 

una ambientació, un narrador i un punt de vista. Poden aparèixer descripcions i diàlegs per 

a embellir, aclarir o fer més amena l'acció. El gènere en si sorgeix a l'edat moderna. 

 

46. See on 1940. aastate lõpus Kuubal sündinud 4/4 taktimõõdus tants 

ja muusikastiil. Ühe versiooni järgi on see tants edasiarendus 

kolmesest mambost, kus ühel taktil tehakse viis sammu. 

Tantsimisel on keharaskus ees, sammud astutakse varbale, 

ülakeha on väheliikuv, kuid sammudega kaasneb intensiivne 

puusade liikumine, põlved sirutuvad löökide vahel. Milline tants? 

 
 

47. Küsitav kahlajate sekka kuuluv lind on oma nime saanud pika, 

peenikese ning pisut ülespoole kaardunud noka järgi. Eestis 

suhteliselt harv eksikülaline, püsiva pesitsejana seadsid end sisse 

võrdlemisi hiljuti - läänerannikul ja saartel pesitseb kuni 250 

haudepaari. Suurem osa levilast asub Musta mere ja Kaspia mere 

kandis, kust ulatub Mongooliani välja. Rändlinnu talvitusalad 

asuvad Aafrikas, kusjuures Lõuna- ja Ida-Aafrikas on 

populatsioone, kes elavad seal aastaringselt. Oma pesa ehitab 

lind vee vahetusse lähedusse või vette mõne mätta või muu 

sarnase peale. Linnu põhivärvus on kajakahall, keha on tuvi 

kehaga suuruselt üpriski võrdne, punased jalad, mida ta erinevalt 

teistest kahlajatest läbi vee lohistab, on kehapikkused. Milline 

lind?  

 

 

48. Sel 1971. aastast pärit salvestusel kuulete laulmas tänapäeva üht armastatuimat ja 

tituleerituimat naist oma tegevusalal. Kes laulab? Ütleme kohe ära, et tegemist pole 

lauljaga, ehkki küsitav on ka mitu aastat ooperilaulu õppinud. Vaatamata sellele on 

teda kuus korda Grammyle nomineeritud. 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/G%C3%A8nere_literari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Narrativa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ficci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Personatge
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ambientaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Narrador
https://ca.wikipedia.org/wiki/Descripci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A0leg
https://ca.wikipedia.org/wiki/Edat_moderna
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49. 52. paavst Hormisdas (514-23) ja 58. paavst Silverius (536-37) on paavstide paar, 

keda rohkem pole pontifex maximuste seas olnud. Säärane asi võib esmapilgul 

uskumatuna tunduda, aga issanda teed imelikud ja tegelikult on kõik aus ja 

õige.  Mille poolest olid Hormisdas ja Silverius erilised? 

 

50. Austraalia pangatööline David Kiely sai 2010. aastal täiesti ootamatult tunda 

televisiooni otse-eetri võlusid. Sel ajal, kui kolleeg andis uudistesaatele intervjuud, 

oli taustal näha, kuidas tema uuris samal ajal kaasmaalasest supermodelli alastipilte. 

Kelle pildid köitsid pankurit? Ta on esimene austraallasest Victoria Secreti modell 

ning tema kaubamärgiks on põselohud. Korduvalt maailma seksikaimate naiste hulka 

valitud modelli esimeseks abikaasaks oli Orlando Bloom, hetkel on ta abielus 

Snapchati asutaja Evan Spiegeliga. Huupi pakkumise tasub mõelda korvpallile - 

sobivad nii üheksa NBA meistrisõrmuse omaniku perekonnanimi kui ka tänavusel 

EM-il huvitavamate noormängijate nimekirja kantud mängija eesnimi. 

 
51. Kes on see pärsia (iraani) päritolu Rootsis 1981. a sündinud ja 

1994. aastast Eestis elav geeniteadlane? Tema peamised 

uurimisalad on farmakogeneetika ja epigeneetika, ta on avaldanud 

üle 80 teadusartikli, mis on ilmunud ajakirjades Nature, Science, 

Nature Genetics, Genome Biology, Nucleic Acids Research jpt. 

Teda on tsiteeritud üle 8000 korra. Ta on pälvinud nii Riigi 

teaduspreemia (2019) kui Vabariigi Presidendi kultuurirahastu 

noore teadlase preemia (2015). 

 
 

52. See aastail 1932-1995 elanud mees on üks neljast filmilavastajast, kes on võitnud 

kahel korral Veneetsia festivali Kuldlõvi. Ta saavutas tuntuse juba noorelt koos 

Jacques-Yves Cousteau`ga loodud dokumentaalfilmiga “Vaikne maailm”, mis pälvis 

1956. aastal Kuldse Palmioksa ning Oscari. Tema esimene täispikk mängufilm oli 

põnevik “Lift tapalavale“ (1958). Hilisemast loomingust on üks olulisemaid filme 

autobiograafiline “Hüvasti, lapsed” (1987). Tema perekonnanimi sisaldub ka ühes 

1981. aastal ilmunud eesti kirjandusteose pealkirjas. Kes? 

 

53. Kunstnik (1940 – 2017)? 

 

 
54. Kes on alates 1992. aastast Vabariikliku Valimiskomisjoni egiidi all toimunud 

üleriigilistel valimistel saanud ühtedel valimistel suurima isikliku häältesaagi?  

 NB! Viiglahutus: Palun pange ka kirja, kui palju ta neid hääli kokku kogus? 

Isegi täpselt õige vastus paraku lisapunkte ei too. 
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55. Kes on kõrvaloleval pildil? Ta on oma sõnul sel suvel 

pidutsenud nagu teismeline ja saanud lõpuks maitsta elu, 

mida ta oma karjääri jooksul seni eriti kogeda ei saanud. 

Välja arvatud võib-olla 18-kuuline periood umbes 5 aastat 

tagasi.  

 

56. Kui juhtute kunagi sellised tagurpidi logoga Nike’i tosse nägema, siis teadke, et 

tegemist pole praagi või odava võltsinguga, vaid hoopis hirmkallite erimudelitega, 

mille on signeerinud USA räppar sünninimega Jacques Bermon Webster. Küsitava 

tee tippu algas 2012. aastal, kui üks tema lugudest jõudis nimeka räppari T.I kõrvu, 

sealt edasi viis tee ta kokku Kanye Westiga, mis omakorda tõi kaasa pääsu 

meelelahutusmaailma tippu. Ehhki kõik tema kolm stuudioalbumit on jõudnud 

plaatinaalbumi staatusesse, tema muusikat me teile ei mängi, sest peale mullust 

Houstoni kontserti, kus ta vaatamata publiku seas toimuvale tragöödiale kontserti 

jätkas, keeldub küsija seda tegemast. Kes?  

 
57. Reynoutria on nelgilaadsete seltsi kuuluv mitmeaastaste rohttaimede alamperekond, mille 

kaks liiki kuuluvad Eestis keskkonnaministri määruses toodud looduslikku tasakaalu 

ohustavate taimeliikide nimekirja. Alamperekonda kuulub kokku 15 liiki, mis kasvavad 

põhjapoolkera parasvöötmest lähistroopikani, paljud liigid on umbrohud. Enamasti kasvab 

väga kiiresti väga kõrgeks, Fallopia sachalinensis võib ühe suvega saavutada kuni 4,5 m 

kõrguse. Taime juurestik võib emataimest ulatuda kuni 20 m kaugusele ja 2 m sügavusele, 

isegi kõigest 1 cm pikkustest juure- ning varretükkidest võib alguse saada uus taim. Kõik see 

teeb nendega võitlemise üliraskeks. Milline alamperekond? 

 

58. Keda näete tänases poolkohustuslikus natsiküsimuses 

Hitlerit kehastamas? Pilt pärineb küsitava filmilooja seni 

edukaimast filmist "Jänespüks Jojo", mis võitis ka parima 

kohandatud stsenaariumi kuldmehikese (2020). Esimese maoori 

päritolu Oscari-võitja varasematest töödest on enim tunnustust 

saanud Oscarile nomineeritud lühifilm "Kaks autot, üks öö" 

(2003), enim tähelepanu aga Marveli kassahitt "Thor, Ragnarök" 

(2017). Kes?  
 

59. Kui Trevor Milton tuli 2016. aastal välja oma vesinikkütusel põhinevate veokite 

prototüüpidega, olid need tema sõnul täiesti funktsionaalsed. Seda kinnitas ka 2018. 

aastal Youtube'i paisatud reklaamvideo. Kõik tundus pilvitu, ettevõte oli just 

kaasanud 250 miljonit dollarit, saanud veokite tellimuse Iveco omanikfirmalt CNH 

Industrial ning teatanud kahemiljardisest koostöölepingust General Motorsiga. Ent 

peagi mull lõhkes. Selgus, et veoki tehnoloogilise võimekuse kohta valetati ning 

mäkke veetud veok veeres reklaamis lihtsalt allamäge. Millist nime kandis see Elon 

Muski troonilt tõugata püüdnud sõiduk? 

 

60. II ilmasõjaaegsete kurikuulsate, ehk otse öeldes - kuritegelike dokumentide sekka 

kuulub ka admiral Dönitzi 17. septembri 1942 nn Laconia korraldus (Laconia-

Befehl), mis on tuntud ka kui Triton Null. Mida see korraldus sätestas? 
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61. Kaheksa aastat ootust saab peatselt läbi ning eurotsoon saab 1. jaanuarist 2023 uue 

liikme - Horvaatia. Oma kahe-eurose mündi rahvuslikule küljele valisid nad 

Horvaatia riigi kontuuri. Ühe-eurose rahvuslikule küljele aga peale väikest skandaali 

ühe looma. Mis looma? 2p teenite looma eestikeelse nimetuse eest. Kui te seda ei 

tea, siis 1p võib teenida looma horvaatiakeelse nimetuse eest, mis on sama kui hetkel 

veel kehtivate Horvaatia "suuremate" rahaühikute nimetus. 

 

62. Tomatikaste on Itaalias pitsa kohustuslik koostisosa. Millises Itaalia piirkonnas aga 

tomatil põhinevaid kastmeid üldse ei kasutata, sest seal mõeldi välja pesto? 

Juurdepääs selle piirkonna sisemaale on mägede tõttu raskendatud ning tuntud on see 

ka erilise mereandide lembuse poolest. 

 

63. Kes oli see (raamatu)graafik ja fotograaf (1939-2016), 

kultuurisündmuste ja -inimeste väsimatu 

jäädvustaja? Tema isa ja lell mängisid mõlemad 

korvpalli, kuulusid mõned korrad ka Eesti koondisse, lell 

võitis Poola koondise treenerina 1939. a EM-il 

pronksmedali. 

 
 

64. Viimastel aastatel propageeritakse vana mööbli uuskasutuseks ning ka 

kodusisustusele uue ilme andmiseks liimvärvide alla kuuluvat värviliiki, mille 

esemele kandmiseks ei ole vaja eeltöötlust. Seda liiki värvid saavutasid kiiresti 

populaarsuse, sest lisaks lihtsale kasutamisele jätavad need mööblile mati ja vana 

mulje, nendega saab kujundada värvi tekstuuri, värv kuivab kiiresti ning töövahendid 

on puhastatavad veega. Eestis saab paljude teiste kõrval osta kaubamärke Vintro ja 

Annie Sloan. Oma nime on need saanud värvi koostisesse (peale pigmendi, vee ja 

savi) kuuluva täiteaine järgi. Mis värvidega on tegu? 

 

65. Praeguse seisuga on selles riigis toimunud autoralli maailmameistrivõistluste etapp 

ainult ühel korral – 2019. aastal Bio-Bio piirkonnas ning selle võitsid Ott Tänak ja 

Martin Järveoja. Millises riigis see ralli toimus? 

 

66. Erinevalt teistest tšillipipra liikidest on küsitav Aafrika päritolu. Euroopa kööki 

jõudis ta portugallaste vahendusel ja tema väidetava potentsitõstva toime tõttu 

kutsutakse teda ka Mosambiigi viagraks. On üpriski terav – Scoville´i skaalal 75-

150 000. Nimi tuleneb kas suahiili- või rongakeelsest sõnast tähendusega ´pipar´. 

Kasvab metsikult Aafrika lõunaosas, kultuurtaimena kasvatatakse ennekõike 

Zambias, Ugandas, Mosambiigis, Malawis, Zimbabwes. Turustatakse värskelt, 

kuivatatult aga ka tõmmise ja soustina. Milline tšillipipra liik see on?  
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67. Rootsis annab Bonnieri kirjastus välja riigi suurimat 

päevalehte Dagens Nyheter ja ka suurimat tabloidi, mille 

logol ilutseb punakollaste tiibadega herilasepoiss. 1944 

asutatud ajaleht olla loodud natsionaalsotsialismi ja 

muude vägivaldsete ideoloogiate vastu võitlemiseks. Mis 

on selle tabloidi nimi? 

 

 

68. Tihti ka matemaatika viimaseks universialistiks nimetatava teadlase tööharjumusi on 

võrreldud õielt õiele lendava mesilasega. Muuhulgas nii arvuteooria, algebra, 

topoloogia, teoreetilise füüsika, matemaatilise füüsika, taevamehaanika ja 

teadusfilosoofia alal olulisi töid avaldanud teadlane töötas alati kindlatel kellaaegadel 

neli tundi päevas. Mitte kunagi ei töötanud ta ühe probleemiga pikalt, kuna ta uskus, 

et sel ajal kui ta järgmist probleemi lahendab, jätkab alateadvus ka teiste probleemide 

lahendamist. Kes? Küsitava töödest väärivad märkimist Einsteinist sõltumatult 

sõnastatud relatiivsusteooria põhivõrrandid, kolme keha probleem ning XX sajandi 

tähtsamate matemaatikaprobleemide hulka arvatud hüpotees. 

 

69. Üks nüüdisaja väljapaistvamaid naissportlasi on ka innukas ja tunnustatud LGBT+ 

inimeste eestkõneleja. Tema paljude spordisaavutuste sekka kuulub tiitlivõistluste 

kuld, mille ta saavutas maailmarekordiga ning edestas järgmist täpselt meetriga. 

Kes? 

 

70. Millises Eesti asulas asub fotol olev ehitis, ametliku 

nimega Tuuletorn? Välimuse tõttu on talle 

kõnekeeles antud nimeks ka Porgandiriiv. Ehitis on 

projekteeritud sama kollektiivi (Arhitekt11) poolt, 

kelle eelnevate tööde hulgas oli ka Eesti paviljon 

Shanghai EXPO-l. 
 

71. Ka Leedus on oma Indrek Hargla, kui pidada silma ajaloolisi krimkasid – keskaegse 

Vilniuse mõrvalugudest pajatab Gina Viliūnė – eestitsi ilmus just “Veretöö kingsepa 

töökojas”. Hargla kuritegude lahendaja on apteeker, leedutar on selleks valinud 

hoopis huvitavama – ja teatud mõttes oma professionaalsetest huvidest lähtuva ameti, 

tegelikult küll alles õpipoisi. Ka Hargla ühe jutu keskne tegelane seotud selle 

ametiga. Mis ametit õpib Viliūnė romaani(de) detektiiv? 

 

72. Selle 1982. aastal Berliinis asutatud punkansambli embleemil on kolme täpiga a-täht. 

Alates 1993. aastast on bändi koosseisus Farin Urlaub, Bela B ja Rodrigo González. 

Nad kasutavad tihti enda kohta ka nime "Die beste Band der Welt" (“Maailma parim 

band”) ning lühiajaliselt ka suvalisi muid nimesid, et neil õnnestuks vältida suuri 

fännide masse ja nad saaksid anda ka väiksemaid kontserte. Mis on selle ansambli 

ametlik nimi?  
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73. Läbi aegade kalleima Soome kunstniku maali eest 

maksti 2008. aastal Sotheby oksjonil 3,9 miljonit 

eurot. Selle 1882. aastal valminud kunstiteose 

pealkiri on "Tantsukingad". Kes on selle maali 

autor? Antti Jokinen on teinud temast ka 2020. 

aastal valminud mängufilmi. 

 

 

74. Esimene Eesti teatriliidu lavastajapreemia anti 

välja 1984. aastal. Valdavalt on pärjatud mehed, 

naislavastajaid on tunnustatud täpselt üks kord. 

Kes on ainuke naine, kes on pälvinud Eesti 

Teatriliidu lavastajaauhinna? 1991. aastal 

pälvitud tunnustuse tõid talle "Ugalas" etendunud 

lavastused "Vihmameister" ning "Kass tulisel 

plekk-katusel". Lisaks lavastajale oli küsitav ka 

tunnustatud teatripedagoog, näiteks oli tema 

juhendada lavakooli VIII lend. 

 

75. See koeratõug arvatakse olevat tuhandeid aastaid vana. Seda tõugu koerad täitsid 

kloostrites valvuri ülesandeid. Milline koeratõug? 

 

76. Eesti Entsüklopeediast leiame järgneva: "Kameralistika, kameraalteadused, 

nüüdis......................teaduse eelkäijaid. /-/ Hõlmas olulisi probleeme, mis tänapäeval 

kuuluvad ..................teaduse valdkonda." Tartu Ülikoolis õpetati kameralistikat 

alates selle taasavamisest 19. sajandi algul, esimesteks õppejõududeks professorid 

Rambach ja Friedländer. 1850-ndatel õppis Tartus kameralistikat üks Läti rahvusliku 

ärkamise suurkuju Krisjanis Valdemars. Hetkel juhib Tartu Ülikoolis vastavat 

teaduskonda Anne Reino. Mis sõna tuleks kirjutada punktiirile? 

 

77. Mis on vanim Venemaa Impeeriumis rajatud looduskaitseala? Praegu asub see 

enam kui 33 000 ha biosfäärikaitseala Ukrainas Hersoni oblastis Kahhovka rajoonis. 

Asutas selle 1874 oma valdustes Friedrich von Falz-Fein (tema nime kannab 

kaitseala praegugi) unikaalse stepilooduse ja -loomastiku kaitseks. Hiljem loodi 

sinna ka (looduslik) loomaaed ning aretuskeskus, kus muuseas päästeti hävingust 

Prževalski hobune. II ilmasõja aegu langes kaitseala ränga laastamise ohvriks, ei oska 

arvata, mis praegu võib seal toimuda. 

 

78. Kui ma kolm aastat tagasi küsisin Lintes jalgratturit, kes tegi juunioride klassis puhta 

töö nii MM-il kui ka EM-il, läks küsimus nulli. Kuidas on lugu täna, kui toonane 

tulevikutäht on peale 2020. aastal saadud eluohtlikku vigastust (sõitis sillalt 

alla)  asunud lõpuks tegudele ka meeste klassis. Tänavu võidetud 

maailmameistritiitel, suurtuur ning üks monumentidest teeb temast alles neljanda 

ratturi, kel on kõik need võidud saavutatud ühe kalendriaasta jooksul. Kes? 
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79. Itaalia ühendamis/ühinemisliikumise ehk risorgimento ajal oli rahvuslaste (üheks) 

hüüdlauseks VERDI. See polnud siiski austusavaldus kuulsale heliloojale (kes oli 

küll risorgimento tuline poolehoidja), vaid abreviatuur, mis sisaldas krüpteerit 

sõnumit oma eesmärgist, ühtaegu tunnustust ühele teisele mehele. Keda tunnustati 

abreviatuuriga VERDI (ehk kuidas seda lühendit lahti muukida)? 

 

80. Tallinna loomaaiaski elav omapärase välimusega tegelane asustab metsi, 

bambusevõsasid ja alpiniite Himaalajas 1000–4500 m kõrgusel mägedes. Udude ja 

suure õhuniiskuse eest kaitseb loomi tihe ja rasune karvkate. Suviti kõrgemal 

mägedes moodustuvad üle 300-isendilised karjad, talviti allapoole laskudes elatakse 

20-isendilistes karjades, vanemad isasloomad ka erakuina. Bhutani rahvuslooma 

võib kohata Lääne- ja Kesk-Hiinas, Arunachal Pradeshi osariigis Indias ja Myanmari 

põhjaosas. Kes? 

   
81. Kes on see varbaid leotav maailmameister? 

 

82. Tema eluaastad olid 1524 või 1525 – 10.06.1580, surmapäev on riigipüha. Teda 

võrreldakse Shakespeare’i, Homerose ja Dantega. Küsitava peateos on pühendatud 

ühe tema kaasmaalase avastusele. Kellest on jutt? (Kui nimi ei meenu, siis peateos 

annab 1 punkti). 

 

83. Sel Vana-Kreeka mütoloogia ühe tuntuima loo kangelanna hingel on terve hulk 

mõrvatuid – alates tema vennast Apsyrtosest ja lõpetades kolmikmõrvaga, mille eest 

vanaisa Helios ta taevasse tõstis. Sarnaselt oma tädi Kirkega oli ka küsitaval kuningas 

Aietese tütrel nõiavõimed. Euripides on kirjutanud temast tragöödia ja Cherubini 

ooperi, teda on maalinud Delacroix ja Turner, Pasolini on teinud filmi, kus teda 

kehastas Maria Callas, Vanemuise laval kehastas teda Maria Annus. Kellest on jutt? 

 

84. Küsitava Eesti luuletaja (1950-2004), kirjaniku ja tõlkija sulest on muuhulgas pärit 

järgmine lõbus salmike: Keskelt õrnalt punane, / äärtelt aga hallikas, / las ta olla, las 

ta olla / lihtsalt millimallikas. Tema isa Arpad oli eesti baptisti vaimulik, üheks 

vanavanaisaks oli riigimees Jaan Poska. Kellest on jutt? 
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85. Kuigi vähetuntud fakt, siis esimene oli tegelikult 1954. aastal Barry Nelson. Teist 

kuni seitsmendat me teile nimetada ei saa, küsimus muutuks liiga lihtsaks. Ametlikult 

kaheksandat veel silmapiiril pole. Kellest/millest käib jutt? 

 

86. 1902. aastal tõsteti küsitav mees viimase rootslasena aadliseisusesse. Näete ka tema 

aadlivappi. Kellest on jutt? 

  

 

87. Küsime teilt ettevõtet, mis mullu ületas esimese Lätist pärit start-upina maagilise ühe 

miljardi piiri. 2013. aastal asutatud Läti esimene ükssarvik pakub tellitavat 

printimisteenust, kasutades klientide enda soovitud disaine. Firma laia 

tegevusvaldkonda kuuluvad näiteks T-särkide printimine, kodu sisekujundus, 

ettevõtete reklaammaterjal jne,  teenus integreerub ka veebiturgudega nagu Etsy, 

Squarespace ja Shopify. See võimaldab inimestel kujundata oma särke ja esemeid 

ning neid siis veebi kaudu müüa, printides esemed alles peale müümist. Milline 

ettevõte? 

 

88. Milline tuhandest väiksem arv on rooma numbrites kirjutatuna märkide arvult 

pikim? Vastus paluks kirja panna araabia numbrites. 

 

89. Pildil on kaks geeniust aastal 1974. Meest pole mõtet küsida, pildi klõpsas tema 

tollane abikaasa, pildile jäänud naine oli aga mõnda aega nende „ihufotograaf“. Kes 

on see tollal 72-aastane daam? 

  
90. Küsitava filminäitleja karjäär algas peamiselt telerollidega, neist enim väärim 

märkimist ehk roll seriaalis "All My Children" (2003-2006). Läbilöök filmimaailmas 

tuli 2013. aastal filmiga “Fruitvale Station”, superstaari staatusesse viis ta pahalase 

roll filmis "Black Panther". Olgugi, et küsitavat on hinnatud nii mõjukaimate isikute, 

selle sajandi parimate näitlejate kui ka seksikaimate meeste nimekirja, siis küsitava 

guugeldamiseks tuleb kindlasti kirja panna ka tema teise eesnime esitäht, sest 

vastasel juhul saate infot ühe teise kuulsuse kohta, kelle näitlejakarjäär koosneb 

imdb.com andmetel vaid iseendana osalemistest, sh ka peaosa ühes 1996. aastal 

esilinastunud mängufilmis. Kes? 
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91. See kareleheliste sugukonda kuuluv siniste õitega karvane taim 

(Echium vulgare) kasvab Eestis looduslikult liivastel ja 

kiviklibustel jäätmaadel, teeservades ning nõlvakutel. On tuntud 

kui väga hea meetaim;  samas on mürgine, sisaldades alkaloide. 

Mis on selle taime eestikeelne nimi? Peaaegu samanimeline 

on ka üks Õhtulehe podcast. 

 

 
92. Ta oli Moosese abiline, kellele Mooses andis enne surma üle oma kohustused 

rahvajuhina. Kui omal ajal viis Mooses iisraellased kuiva jalaga üle Punase mere, siis 

küsitav viis nad kuiva jalaga üle Jordani jõe. Seejärel vallutati tema juhtimisel Jeeriko 

ning iisraellased jõudsid Tõotatud Maale. Kes oli see piiblitegelane? 

 

93. Leonardo da Vinci maalitud Ludovico Sforza armukese Cecilia Gallerani portree on 

üks tuntumaid renessansiaegseid portreeemaale, ning on ka üks natside kunstiröövist 

päästetud sümboltaieseid. Maal on tuntud ka kui Daam teatud loomaga. Kes on see 

loomake Cecilia süles ehk mis nime all on see maal tuntud? 

 

  

94. Selle pealinna domineerivaks maamärgiks on künkal asuv massiivne 

ristkülikukujuline ja nelja nurgatorniga kindlus, mille ehitamist alustati 9. sajandil. 

Loomulikult on kindlus kujutatud ka linna vapil. Milline linn? 

 

95. Küsitavat korvpallurit peetakse üheks Euroopa mängijate teerajajaks NBA-sse. 1985. 

aastal valiti ta EM-i sümboolsesse viisikusse ning loogilise jätkuna ennustati talle 

edukat karjääri NBA-s, ent suuremad tiitlid jäid siiski võitmata. Esimese 

eurooplasena NBA tähtede mängule (1993) jõudnud sportlane jõudis korra NBA 

finaali (1996) ning korra ka viskevõistluse finaali, ent jäi mõlemal korral kaotajaks, 

küll aga valiti eeskätt suurepärase kaugviskajana tuntud korvpallur kahel korral liiga 

parimaks vahetusmängijaks. Kes? 

 

96. Kelle teost "Vocalise" kuulete? Küsitav helilooja, dirigent ja pianist sündis 1873 

Venemaal, kust ta lahkus peale revolutsiooni ning suri 1943 Beverly Hillsis. Tema 

tuntuim teos on ehk tema 2. klaverikontsert, tähtsamate teoste hulka kuuluvad veel 

kolm klaverikontserti, kolm sümfooniat ning kolm ooperit ("Aleko"). 
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97. Millise teatri logo näete? 

 

 

98. Kuidas kutsutakse seda viimastel kümnenditel levinud lamedat kujundusgraafika ja 

illustratsioonistiili? Otsustades selle laia üleilmse leviku järgi peavad paljud seda eriti 

moodsaks, samas pole vähe ka neid kelle jaoks on see stiil tüütu, nüri ja labane. Algselt oli 

see  High Techi firmade korporatiivne kujundusstiil, mistõttu kasutusel ka terminid High 

Tech Art Style, Alegria Style ja Corporate Art Style ning ka Humans of Flat. Meie küsime 

siiski levinuimat nime, mis – võiks arvata – vihjab ühele tänapäevasele USA linnale või 

hoopis iidsele linnale, tegelikult tuleneb aga 1980. aastail Milanos tegutsenud 

disainirühmitse nimest. Stiili nimes on ka sõna corporate, seda pole vaja vastata. 

 

99. Kes oli see aastail 1950-1994 elanud provokatiivne moelooja, keda 

ajakirjandus nimetas “moemaailma pahaks poisiks”? Tema 

kaubamärki on algusest peale iseloomustanud optilised illusioonid ja 

sürrealistlikud elemendid. Peale moelooja surma on firma 

loomingulisteks juhtideks olnud Rosella Jardini ja Jeremy Scott. 

Üheks selle firma loomingu näiteks on tualettvesi Fresh Couture, mille 

pihustiga pudel sarnaneb puhastusvahendite pudelitega. 

  
100. Mis firma on maailma suurim spordikaupade jaemüüja? Asutatud 1976, asutaja 

Michel Leclercq, esimene pood oli Lille´is, praegune peakorter asub Villeneuve d'Ascq´is. 

Firmal on ligi 1700 poodi tuhatkonnas linnas 65 riigis. Eestis (ja Soomes) neid veel pole, 

küll on Lätis, meil pidavat avatama tuleval suvel. Nimi on väga sportlik, see on eestlastele 

viimastel kümnenditel kord rohkem, kord vähem huvipakkuv ja südamelähedane. 

 

101. Esimene sedalaadi rajatis valmis Eestis 2013. aastal Kolu külas, maksumuseks oli 

hinnanguliselt umbes viis miljonit eurot. Järgmine selline rajatis valmis neli aastat hiljem 

Kohatus, järgmised kolm sellist rajatist võeti kasutusele 2020. aastal ning nende asukoht on 

seotud esimese objekti asukohaga. Kui aga üks planeeritav suurprojekt peaks tõesti teoks 

saama, suureneb nende rajatiste arv Eestis esialgsete plaanide kohaselt 22 võrra. Millisest 

rajatisest on jutt? Selle keskosa peab olema minimaalselt 50 meetrit, soovitavalt siiski 

vähemalt 80 meetrit lai ning laius peab olema vähemalt 80% selle pikkusest. 

 

102. Lõpetuseks üks kelmikas pilt vastsest kuningast 

etendamas stseeni  ühest 1997. aastal esilinastunud filmist. 

Filmile algselt suuri lootusi ei pandud, näiteks peaosaline Robert 

Carlyle arvas, et film läheb otse videolaenutusse. Lavastaja Peter 

Cattaneo koos produtsendiga tegid järeltöötluses aga hiilgavat 

tööd ning tulemuseks oli Briti kinokassa edukaim film, kuniks 

selle ületas Titanic. Ka parima filmi Oscarile nomineeritud 

nukravõitu komöödia teemadeks on töötus, vanemlikud õigused, 

depressioon ja paljud teised tõsised teemad. Muideks, etendatav 

kuulus tantsustseen oleks filmist peaaegu välja jäänud, kuna 

olevat ebarealistlik. Milline film?  

 
 


