1

2

Eesti pildikilva MV 3.11.2007
Üks hiljuti err uläinud riigimees oma keskkooli lõpupildil. Palun öelge, kes ja milline ta on
(kõigepealt, kas tagumine rida või esimene rida ja mitmes vasakult näit E3 või T5)?

Selle pildi autor on öelnud: „Mingis osas vajad
sa meeletult turvalist olemist, sooja inimsuhet,
aga teisalt vajad samavõr d vabadust. Need on
justkui kaks vastandlikku ja teineteisega
võistlevat jõudu. Ja selles pingeväljas sünnibki
mu kunst.“ Nimetage kunstnik.
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Pärast esimest
maailmasõda leppisid
juhtivad mereriigid
1922.a. Washingtoni
lepinguga kokku
lahingulaevadele
esitatavates piirangutes.
Suur emaid laevu, kui
piirangud ette nägid, oli
keelatud ehitada. Kui
puhkes II maailmasõda,
ütlesid riigid
piirangutest lahti ja
seetõttu sai võimalikuks
nn. Iow a lahingulaevade ehitamine, mis olid tolle aja kohta nii ajast ees, et need laevad püsisisd
teenistuses nii Korea, Vietnami kui Lahesõjas. Viimased laevad Iow a-sarjast olid veel 2006.a.
teenistuses - Tomahawk-raketid peal. See sai võimalikuks seetõttu, et laevade projekteerimisel
1939-43 ei olnud enam mingeid piiranguid, või õigemini üks piirang siiski oli – laeva laius ei
tohtinud olla suur em kui 110 jalga (34m). Miks oli selline piirang vajalik?
Piltidel on üks paremaid meetaimi
Eestis, hektarilt võib koguda kuni
tonni mett. Taim on mürgine,
närvidele halvava mõjuga. Liik on
omanimelise perekonna ainus
esindaja Eestis. Mis taim?

Pildil olev mees (1787-1834) on andnud nime maailma kõige
läbipaistvamale merele (mille ta ise oli nimetanud George IV
mereks), samuti ühele Falklandi saartest ja ühele sealkandis elavale
hülgele. Kes?
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Varemed, mis on
alles jäänud
pealinnaga
samanimelise riigi
kunagisest
pealinnast, kuuluvad
UNESCO
maailmapärandi
nimekir ja riigis, kus
asus too pealinn.
Fotol on kujutatud
tolle tsivilisatsiooni
sümbolina obeliski,
mis kandis ka sama
nime kui riik ja
pealinn. Ristiusuline
riik asus kunagi nii Aasias kui Aafrikas. Mis oli selle m uinasriigi nimi?
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Pildil on Kange Adolf pipiga jõudu
katsumas.
Pipit mängib Kadri Adamson.
Kes mängib Adolfit?
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Pildil on leidur ja füüsik Lev Termen (18961993) toimetamas ühe omaloodud riistapuu
juures. Mis seadmega on tegemist?
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Pildil näete üht rajatist ja selle rajajat
F.Johansoni. Millega on tegemist?

Pildi ülaser vas kulgeb idast läände (ja suubub merre) üks 1020 km pikkune jõgi, mis erinevates
keeltes kannab erinevaid nimesid. Nimetage ükskõik milline neist.
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Ta sündis praeguses Usbekistanis Shahrisabzi
linnas (tuntud kaua aega kui Keš) 9. aprillil
1336. Teaduste ja kunstide patrooniks olemise
kõrval lasi ta teha pür amiide hukatud inimeste
pealuudest.
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Pildil keskel näete Tallinna linnapead
avamas elektritrammiliini Pär nu maanteel.
Kes on see linnapea?

Kes laulab?
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Olümpiakangelaste vastuvõtuks Vanas-Kreekas lõhuti tihti
maha tükk linnam üüri, et pidurongkäik linna mahuks.
Kreeklased tavatsesid öelda, et selline linn, kellel on
sellised olümpiakangelased, ei vaja müüride kaitset.
Pildil olev liivavall on Lääne-Sahara ja Maroko vaheline
piir, nende riikide vahel on pidevalt pingeline olukor d.
Maroko teatavasti peab Lääne-Saharat oma osaks, kuid
väldib Lääne Sahara võitlejate imbumist oma
territooriumile.
Miks on piiri auk lõhutud?

Näete üht meest (Stalini kõrval) ja temanimelist or denit. Sama
per ekonnanime kannab mees vasakpoolsel pildil. Nimi?
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Kuidas seda mobiilset raketisüsteemi
nimetatakse (lisaks ametlikule tähistusele RS22)? See raudteekooseisuga ühendatud
rünnakurakett on saanud omale nime
meditsiinist ja kuulub täna Venemaa
sõjaar senali hulka. Tänu oma mobiilsusele ja
tabamatusele on ta tundunud ameeriklastele
üsna kartustäratav.
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Näete üht presidendilossi. Mis riik?
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Kes on see väejuht? Ta läks err u 90-aastaselt ja teenis oma
karjääri jooksul 146 ordenit.

Eesti pildikilva MV 3.11.2007
19

Leidke nimi, mis sobib allkirjaks mõlemale fotole (ühisosa)!
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Näete fragmenti altarimaalist, mis
on maalitud Bernt Notke töökojas.
Millises kirikus see maal asub?
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Näete Alain Poheri pildiga Prantsuse
marki, mis ilmus 2006.a. mär kimaks
tema kümnendat surmaaastapäeva. Ta
on kahel korr al (kumbki kord ühe
aastanumbri sees) täitnud ühe riigi
presidendi ülesandeid. Millise riigi ja
mis aastatel?
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Nii suurel kui väikesel pildil
on Eesti kujur ja
restauraator (1905-1988).
Tema loodud on Oru lossi
ehiskujud (hävinud) ja
Kilingi-Nõmme tuleõnnetuse
ohvrite mälestusansambel.
Ta on restaur eerinud
Kadrior u lossi ja
konstr ueerinud kuppelsaali
ripplae. Schilleri monument
Puhtulaiul on samuti tema
poolt rekonstrueeritud. Kes?
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Need pildid on raamatust „Suleline, puhuja ja must m unk“. Nimetage raam atu autor ja kunstnik
(nad on sugulased).
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Mis nime kannab see Prantsusmaale kuuluv saar ?

Millises riigis asub
pühakoda nimega
Masjid Ubudiah
(oma maa kõige
silmapaistvam)?
Hoone on
pr ojekteerinud
Arthur Benison
Hubback ja see
ehitati aastatel
1910-1919. Ehituse
valmimine lükkus
erinevatel põhjustel
edasi (näit. II
maailmasõda ja
ehitusaegne itaalia
marmorist põranda
rikkumine
kroonprintsi
elevandi poolt).
Samas linnas (mille
nime ei küsita) oli
inglise botaanik Henr y Nicholas Ridley 1898.a. istutanud riigi esimese kautšukipuu. Milline riik?
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See vapp on aastast 1867.
Samast ajastust on pärit ka selle riigi nime kandev
sümfooniline poeem, millest kuulete katkendit.
Nimetage riik ja helilooja.
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Lääne-Boiootia keskmäestikus on mägi
(1750m), kus oli Kreeka mütoloogia
kohaselt m uusade asupaik (seal oli ka
Pegasuse kabjalöögist tekkinud allikas
Hippokrene, kus muusad suplesid).
Mäetipu järgi on nime saanud Ameerikas
ja Vaikse ookeani saar tel kasvav taim,
mida näete pildil. Nimetage mägi või taim.
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Kes on see Rostovi oblasti põllumees? Talle kuulub 19 000
hektarit põllumaad ja 2500 siga.
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Näete kahe
samanimelise
jalgpalliklubi embleeme.
Üks neist on 9-kor dne
maa meister , asutatud
St.Domingo F.C. nime all,
kuna oli algselt
kirikumeeskond. Teise
hüüdnimi on
„ruletimängijad“
( Ruletas ), sest klubi
kodulinn on Tšiili
hasar tmängu „pealinn“.
Nimetage nende klubide
ühine nimi.
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Leidke ühisosa
(kõigi 4 foto
allkirjas esinev
nimi)
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Küsitav must või pruun (noor isend) putukas
Phosphuga atrata on toimekas 15 mm Eur oopas
elav liik raisamar dikaid, keda näeb tegutsemas
valdavalt öösiti. Tal on võrdlemisi pikk kael ja
kuigi ta ei põlga toiduks ära raibet ega vihmaussi,
on tema eestikeelne nimi seotud tema
peatoidusega, keda ta pingsalt jälitab. Kuigi 2
punkti annab mardika nimi, piisab sam uti, kui
ütlete, keda või mida sööb Phosphuga atrata!
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Kuidas nimetati pildil kujutatud romaanitüüpi?
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Pildil näete USA firma Bell Aerosystem si poolt
ehitatud LLRV-d ( lunar landing research vechicle),
mis oli üks esimesi vertikaaltõusuga lennukeid
(masinaid) ja mida kasutati Kuule kuundumiste
simuleerimiseks maal Apollo programmi r aames. See
polnud siiski esimene vertikaaltõusuga lennuk.
Esimene oli ehitatud juba varastel 50-ndatel ja seda
lennukit kutsuti Flying bedstead (lendav säng), kuna
ta nägi oma nelja jalaga üsna voodi moodi välja.
Milline firma selle konstr ueeris ja ehitas ning
katsetas 1953.a. Hucknalli lennuväljal Nottinghamshires Inglismaal, järgmisel aastal aparaat juba
lendas?
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Kes on pildil?

Küsime kunstnikku ja kunstipedagoogi
(1872-1945), tema õpilastest võib
nimetada K.Süvalot ja V.Ormissoni.
Näete tema maali „ Päikseline Revel”.
Lõpetanud Peter buri Kunstiakadeemia
1897.a. A.Kuindži
õpilasena.
Emigreeris
1944.a.
Saksamaale.
Kes?
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Konfucius olevat leiutanud selle
„spordiala” 500 a eKr. Ka seal
esinevad kolm draakonit (ehk kolm
Cardinali), mis lähevad kokku
Konfuciuse poolt pärandatud kolme
kar dinaalse voorusega (Cardinal) –
punase, rohelise ja valgega.
Kuna Konfuciusele meeldisid
linnud – siis tähendabki „spordiala”
nimi hiina keeles pääsukest. Asi ise
oli Hiinas keelatud 1949 kuni
kultuurirevolutsiooni lõpuni, pärast
mida tehti täielikult ümber. Millest
on jutt? Pildil on Euroopa
meistrivõistlused Hollandis 2005.
Kindel on see, et mälumäng see
pole, sest EM-2005 oli Tallinnas.
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Kes või mis on pildil? Palume vastata liigi
täpsusega.

Bagrationide Vene-Gr uusia vürstisugu võib kiidelda
unikaalse vapiga (vt. pilt), mida her aldika nimetab
„omistatud vapiks” (attributed arms). See
tähendab, et perekond peab enda eelkäijaks isikut,
kes on elanud kaua aega enne heraldika sündi ja
sellised vapid on tegelikult võetud kasutusele hulk
aega pärast väidetava esimese vapiomaniku surma.
Kellest väidavad ennast põlvnevat Bagrationid?
(Muuseas pärast Gr uusia alade ühendamist
Venemaaga lisasid Bagrationid vapile veel PühaJüri!)
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Kes on see sportlane? Jalgpalli MM-l 2006 lõi ta avamängus viimase värava. Oma kodumaad on ta
esindanud tänaseks 70 mängus, oma koduklubi Br emeni Werderi eest on pidanud 226 mängu
(seisuga 3.10.2007).

Leidke jär gmise kolme pildi ühisosa, mis
esineb kõigis kolmes pildiallkir jas.
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Kes on see omaaegne F.C. Modena väravavaht,
kes lõikab kahti oma pulmatorti?
Abielu Adua Veroniga kestis m uide 40 aastat,
enne kui mees lahutas ja Nicoletta Mantovaniga
abiellus.

Kes on pildil? Kuulete lõpuosa tema 7.
sümfooniast.
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Kes on see kaheaastane titt? Viieaastaselt sai ta enam kui
pooleks sajandiks oma riigi valitsejaks, viieteistaastaselt
abiellus poolakaga, kellega neil oli 10 last. Armastus
saatis teda surmani; ajalukku on läinud temast ehk
enamgi tema tuntuimad armukesed.

Eesti pildikilva MV 3.11.2007
44

Kunstnik, kelle suur näitust
reklaamiti 2007 suvel
Varssavis, sai üleöö kuulsaks
Pariisis 1894. aastal, kui ta
kujundas plakati näitleja
Sarah Ber nhardtile. Kunstniku
stiilist sai üks nur gakive
prantsuse juugendile. Koostöö
Ber nhardtiga (kostüümid,
lavakujundused, plakatid,
ehted jne.) jätkus kuni 1910,
mil kusntnik kodumaale tagasi
pöördus. Kodus pühendus ta
monumentaalse maalisar ja
„Slaavi eepos“ loomisele.
Näitame sellest sarjast tööd
„Pärisor juse kaotamine
Venemaal“. Kes on see
kunstnik?
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Milline riik?
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Jättis oma naise tšiillannast naise maha, et hakata
koos elama Tom Cothraniga. Hiljem teada saades,
et naisel on vähk, läks naise juurde tagasi ja
hooldas teda surmani. Üks tema sõpradest on
öelnud: Ta vajas mehi seksuaalselt ja naisi
emotsionaalselt. Esimesel jõulupühal
25.12.1989.a. juhatas ta Ida-Berliinis
Schauspielhouses Beethoveni 9. sümfooniat, mis
oli üks osa Berliini müüri langemise auks peetud
pidustustes. Kes?

46

47

Hiljuti Miljonimänguski küsitud kakemono
ja ka makemono on mõlemad
ülesriputatavad siidile või paberile maalitud
tuši- või vesivärvijoonistused, mida kepi
ümber kokkur ullitult hoitakse. Pildil näete
jaapani kunstniku Kunisada makemono.
Milline on põhiline erinevus kakemono ja
makemono vahel? Tänapäeva
tekstitöötlusprogramme tundvad inimesed
peaksid oskama vastata küll.
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23. jaanuaril 1963.a. tuli Nõukogude kaubalaev „Dolmatova”
Beir uti sadamasse, kuid keset kauba laadimist jättis osa
koormast kai peale ja lahkus viivitamatult sadamast. Miks?
Kir jamark on asjaga seotud. Vastuseks piisab ühest nimest.
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Küsitaval lauljal olevat olnud 2007.a. kevadel pahandusi, kui ta
oma stuudiot nimetas Führeri punkriks. Õnneks sai ta kõlalise
sar nasuse taha pugeda. Kes laulab ja on pildil?
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Näetet üht paika
Tallinnas aastail 1935
ja 1944. Praegu on
Puhki maja kohal
kraana püsti, nii et
mõne aja pärast näeb
see koht taas teisiti
välja. Kus on need
pildid tehtud?
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Küsime ainukest sakslaste ja/ või nende liitlaste poolt
okupeeritud Euroopa riiki, milles sõja ajal juudisoost
elanike ar v tõusis. Ilm selt oli põhjuseks see, et juute
võeti oma perekondadesse ja riietati kohalike elanike
riietesse, peideti neid kõikvõimalikesse
peidukohtadesse, ei esitatud sakslastele nimekir ju ja
ei antud mingil tingimuse sakslaste kätte. Kuigi juudi
kogukond on ise väitnud, et 100% selle maa juutidest
pääses, olevat teiste andmete järgi siiski 600 juuti
kinni võetud. Asemele tuli suur osa naabermaade
juutidest, kellel õnnestus põgeneda sellele maale,
päästeti. Huvitaval kombel elab sellel 3,8 miljoni
elanikuga maal praegu ametlikel andmetel väga vähe
juute (10…50). Mis maa? Pildil kohalik elanik
päästetud juudi lastega.
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Kuidas on nende kahe ühine nimi?
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Selle riigi raudteel kulgevad juba
alates 1926.a. elektrifitseeritud
rongid. Jaamadest meenuvad For st
Hilti ja Nandeln (pildil), ülejäänud
jaamanimede meenutamine oleks
juba reetlik. Suur osa on
ekspr essronge. Mis riigi raudtee?
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1935.a. tuli linale Zoltan Kor da lavastatud film „The Sanders of the
River”, mis räägib Briti koloniaalametnikust Lääne-Aafrikas
(Nigeerias), mille peaosades olid Leslie Banks ja kuulus laulja Paul
Robeson. Üsna mitmete hõim upealike osi täitvate näitlejate
osadesse oli tollal üsna r aske sobivaid osatäitjaid leida. Lõpuks
vajalikud näitlejad siiski leiti ja ühte neist täidab ühe Aafrika riigi
hilisem pikaaegne president. Kes?
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Kellele on pühendatud pildilolev
mälestusmärk?
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Kes on see teadlane? Kui suudate meenutada tema
perekonnanime, saate 1 punkti. Kui ka eesnime,
siis 2.

