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F.X.Toole’I (Jerry Boyd’i pseudonüüm) kirjutatud raamat Rope Burns: Stories from the Corner on
pühendatud Dub Huntley’le, mehele, kes tutvustas Boyd’ile poksimist, ning nii mõndeki
tegelased ja sündmused on päris Dub Huntley elust ja kogemustest. Millise eduka filmi
stsenaariumi aluseks oli see raamat?
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See 1982 sündinud Valga päritolu
tootedisainer on omandanud teadmisi
nii Tallinnas, Torinos kui Pariisis.
Praegu on tema töökohaks Frankfurt
ja Hyundai-Kia Euroopa disainikeskus,
kus ta joonistab autosid
meeskonnamängijana. Pälvinud noore
disaineri preemia Väike SÄSI (2006).
Kes?
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Küsitav isik oli aastaid ajalehe Sirp ja Vasar kunstiosakonna juhataja (ehk siis Eesti juhtiv
kunstikriitik). 1982. aastal avaldas raamatu Evald Okas, NSV Liidu rahvakunstnik. Ühtlasi oli ta
Eesti juhtivaid „kremlolooge“ ehk Kremli võimusuhete jälgijaid. Sellel alal sai ta vabalt tegutseda
lõpuks ajakirja Poliitika (endise Eesti Kommunisti) toimetajana, kuni ajakiri hingusele läks. Kuni
oma surmani aastal 2000 jõudis ta veel toimetada ajalehti Post ja KesKus. Kes?
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Siin on kõige viimane lõik ühest romaanist. Nimetage autor ja teos.
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Kuulete tuntud marssi ühest ooperist. Selle ooperi libreto baseerub Carlo Gozzi samanimelisel
näidendil. Küsimegi selle Eestiski mängitud näidendi pealkirja.
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See Ameerika bänd oli populaarne juba 1970-ndatel. Bändi nimi võeti William S. Burroughs`
novellist The Naked Lunch, kus see oli 1 meetri pikkune aurujõul töötav terasdildo. Bändi
koosseis muutus tihti, tuntumad liikmed olid Donald Fagan ja Walter Becker. Mõned hitid: Do it
again , Ricky don’t loose that number, Black Friday, Kid Charlemagne, Hey nineteen.
Mis oli selle bändi nimi?
Kes on see 1896.
aastal Valmieras
sündinud mees?
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1878. aastal armus Oscar Wilde Dublini linnas Florence Balcombe’i. Naise kihlus ning sellele
järgnenud abielu ühe teise kirjutajaga sundis Wilde’i Iirimaalt lahkuma. Florence elas oma
abikaasast kauem ja võitis 1925. aastal kohtus kinomehi, kes tema kadunud abikaasa tuntuima
teose ainetel maailmakuulsa filmi tegid, ilma Florence`ilt luba küsimata. Kes oli see kirjanik,
Florence Balcombe’i abikaasa?
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Selle kunstniku lemmikteemad olid kõrtsikaklused, joomingud ja segipaisatud majapidamised.
Hollandlased nimetavad kaootilist segadust tänapäevalgi “*** majapidamiseks”. Juuresoleval
maalil on ta kujutanud külakooli. Kes on see kunstnik?
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Film “Ben Hur”, peaosas Charlton Heston, oli aastakümneid ainus filmi uusversioon (film
remake), mis on võitnud parima filmi Oscar’i. Mis film kordas seda saavutust ligi 47 aastat
hiljem?
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Kes on see mitmekordne Grammy laureaat, kes
võtab mõnikord omale nime “Brook Lynn, hiphop’i hinge kuninganna”?
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See tegelane loodi prantsuse kirjanike Marcel Allain’i ja Pierre Souvestre poolt 1911. aastal. Tal
on kindel vahe ühe teise tuntud varga, Arsene Lupin’iga, nimelt samal ajal kui Lupin peab
mõrvamisel piiri, küsitav aga on kui psühhopaat, kes naudib tapmist sadistlikel viisidel. Ta on
maskeerumise meister, ilmub valeidentiteedi all, tihti mõne mõrvatu nime kasutades. Ta kasutab
oma mõrvades imelikke tehnikaid, nt. katkuga nakatatud rotid, suured maod ning aeglaselt
liivaga täituvad toad. Tema taust jääb ähmaseks, tal võivad olla Briti ja/või Prantsuse esivanemad
ning nähtavasti on ta sündinud 1867. aastal. Kes?
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2002.a. korraldasid Norra raamatuklubide toimetajad ja Norra Nobeli Instituut küsitluse, millega
sooviti välja selgitada maailma kirjanduse parimad ja keskseimad teosed. Esikohale tulnu kogus
üle poole rohkem hääli kui kõik ülejäänud. Seda teost on korduvalt ka Eestis välja antud, alates
1900 ilmunud E. Bornhöhe „wabast“ tõlkest kuni 2007.a. ilmunud Aita Kurfeldti tõlke
kordustrükini. „Estonias“ on sellel teosel põhinevaid lavatükke mängitud korduvalt.
Lavakujundus praegu mängukavas olevale tükile oli Eldor Renteri viimaseks tööks.
Mis raamatuga on tegu (autor ja teos)?
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Kes on kunstnik? Koos Signe Kiviga andis ta hiljuti välja pildiraamatu 1545 Eesti
bussipeatuseputkast.
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Teile laulavad Nicolas Godin ja Jean-Benoît Dunckel.
Mis nime all see duo esineb?
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See Douglas Adams'i poolt loodud ulmekomöödiasari sai alguse 1978. aastal kuuldemänguna
BBC Radio 4-s. Hiljem on sellest kujunenud välja telesari, raamat, arvutimäng, koomiks ning
aastal 2005 ka film, kus peaosades mängisid Martin Freeman, Mos Def ja Zooey Deschanel.
Mis sarjaga on tegu?
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Tahaksin pihlapuu rüppe,
okstesse varjata pea,
tahaksin pihlapuu rüppe,
puhata oleks seal hea.
Pesevad vihmad ta marju,
nendesse vajutan suu.
Võta mind lehtede varju,
lõkendav sügisepuu.
Sinule laulan ja sina saad aru,
oled nii lihtne ja hea.
Sinule laulan ja sina saad aru,
toetan su tüvele pea.
Tahaksin pihlapuu rüppe
okstesse varjata pea,
tahaksin pihlapuu rüppe,
puhata oleks seal hea.
Pesevad vihmad ta marju,
nendesse vajutan suu.
Võta mind lehtede varju,
lõkendav sügisepuu.

Selle luuletuse on kirjutanud 16-aastane poetess. Tema arvukate tööde hulka kuulub koos EppMaria Kokamäega välja antud aabits. Kes?
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Milline kultuuriharu ühendab järgnevaid artiste: Trisha Brown, Ping Chong, Garth Fagan, Merce
Cunningham, Meredith Monk, Mats Ek, Steve Paxton, Yvonne Rainer, Rene Nõmmik?
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19-aastase filosoofiatudengi Arlette Elkaïmi telefonikõne
küsitavale kirjamehele sooviga arutada üht tema teost
sattus ajale, mil mees huvitus psühhoanalüüsist. Nii sai
Arlette’i ülesandeks hommikuti tema unenägusid
võimalikult täpselt üles kirjutada. Pärast kümmet aastat
nipernaadilikke külaskäike Arlette’ile kingitud majja
adopteeris küsitav isik naise 1965. aastal ning tegi temast
oma kirjutiste pärija. Kes?
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Tartus Riia 38 asub Oskar Lutsu majamuuseum. Naabermajal Riia 36 on mälestustahvel Lutsu
eakaaslasele – mehele, kes ainsana oli laulupeo üldjuhiks nii eesti ajal (1923, 1933, 1938) kui
pärast suuri repressioone (1950). Nimetage see Lutsu naabrimees.
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Milline hüüdnimi ühendab koomiksi Snoopy tegelast ja endist San Francisco 49ers
ragbimeeskonna söötjat?
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Tema debüütkogu «Kummuli linnad» tutvustuses on öeldud: „Tema
luuletused on autori noorusest hoolimata põnevad ja küpsed teosed.
Autor esindab põlvkonda, kes on manifesteerinud end Dgeneratsioonina. Luuletekstid on vaimukad ja iroonilised, luuletajat
iseloomustavad hea haridus, täpne pilk, enesekriitika ja selge sõna”.
Pessimistlik raamatuke on siiski kahasse kaasautoritega, keda ta ka
tagakaanel tänab. Kes on see kirjamees, kahekordne Eesti meister ühel
mitteolümpiaalal?
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Kelle nime kannab Lodzi lennujaam? See mees elas aastail 1868 kuni 1925, ta on Nobeli
kirjanduspreemia laureaat aastast 1924. Eestikeelsed tõlked jäävad sõjaeelsesse aega (Talupojad
1929-34 - 4 osa alapealkirjadega Sügis, Talv, Kevade, Suvi; Tõotatud maa 1936; jutustus Õiglus ja
novellikogu Kaebealune nr 437).
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Just Guido di Pietro’t
peetakse meheks, kes pani
aluse Itaalia valitsemisele
kunstis järgmise kahesaja
aasta vältel. Sel 1450.
aastal maalitud pildil
näeme, mismoodi Jeesus
Kristus kinni võeti. Nime,
mille all seda kunstnikku
täna tunneme, sai ta alles
pärast surma. Mis nimi?
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Kes esitab oma loodud laulu?

