XXXVII KLOOSTRITURNIIR – KEEL JA KIRJANDUS; KUNST
Keele ja kirjanduse kiirküsimused
1. Mitu protsenti inimestest loeb maailmas raamatuid? (See ehmatavalt väike % olevat
riigiti ühesugune)
2. Läti Hendrik jt. kirjutavad tihti saarlaste jumalast TARAPITAST. Jutt käib muidugi
TAARAST, aga kes või mis see PITA veel on?
3. Mis oli “ 1001 ööd” ALI-BABA amet? ( Äsja lõppes vastavate ametimeeste MM
Stuttgardi lähedal)
4. Mis nime all sai 1850- ndail Inglismaal tuntuks saksa- juudi päritolu tõlkpangaametnik Israel Beer Josaphat?
5. Lihavõttesaarel on peale kivikujude veel üks saladus, RONGORONGO, millega
teadlased pole toime tulnud. Mis on RONGORONGO?
6. Kui satute Kanaaridel Gomerale, annate kindlasti raha välja kohaliku eksootilise
vilekeele demonstreerimise eest. Kuidas seda kitsekarjuste sidevahendit kutsutakse?
7. Psühholoogid on tagantjärele uurinud ajaloolisi geeniusi ja arvutanud nende IQ. Kes
kirjanik on 210 ühikuga nimekirja eesotsas?
8. Poolakatel on oma rahvakeelne väljend 17.saj. keskpaiga kohta, mil riik lagunes Vene
ja Rootsi vallutajate käes, mida kasutas H. Sienkiewicz ka oma 1886 aasta romaani
nimes. Mis romaani – ajaloonähtuse nimi?
9. Kes see Inglise kuningas, M. Twaini “ Printsi ja kerjuse” prototüüpidest kõrgemast
soost, kelle varast surma oli teadusemees Gardano ette ennustanud?
10. 1999.aastal lisati ÕS-i - T. H. Ilvese loodud riigimehelik uudissõna EISIK. Kes on
EISIK ?
11. 411.a. eKr sai näitekirjanik Aristophanes oma nilbevõitu riigivastase näidendiga
“Lusistrata” esmakordselt tunda kirjanikke kaasajani välja kestvat pitsitamist. Mida
nimelt?
12. Kivi “Seitsmes vennas” on vennastest kõige terasem Eero, “Jukola klähviv krants”,
kuid kes neist kõige rumalam ja võtab kõiki lugusid- võrdlusi täht- tähelt?
13. Kui 20 saj. algul oli Eestis linnunimega kirjandusrühmitis “Siuru”, siis Jaapanis oli
samal ajal samalaadne puunimeline rühmitis “Shirakabaha”. Millise puu nimetus see on?
( Eestis looduses neli liiki.)
14. Uku Masing pani ühe oma luulekogu pealkirjaks abikaasa ees- ja neiupõlvenime.
Milline väga poeetiline nimi?
15. Mis oli Gulliveri amet?
16. Traditsiooniliselt loetakse, et kirjandusliku realismi esikteos ilmus 1831.a. Eesti
keelde tõlkis J. Semper 1938.a. alapealkirjaga” 19 saj. kroonika”. Mis teos, autor?
17. Mis kirjatöö kohta arvas Napoleon – mida lühem ja segasem, seda parem?
Rubriik- varustage oma lemmikud eesnimedega.
18. Miss Marple ?
19. Don Quijote?
20. von Stirlitz? ( von- ile sobivalt kaks eesnime)
21. Mis Euroopa kirjakeele alusepanijad on Georg Mancelius ( surn. 1654) ja Christofor
Fürecker (surn. 1685) ?
22. 1955.a. Pariisis tutvustatud 12- aastane Dolores Haze on meile tuntud kui … Kes?
23. Maailmas olevat selle žanri esikteos R. Huges` “ Hädaoht” 1924.a. , Eestis A.
Tammanni “ Koidikul” 1928.a. Mis žanr?

1938.a. kirjutas O. Luts oma “ Apteekri sõjamälestused Poolas” sarjas jutu “ Kto`ra
godzina?” Mis argine küsimus pealkirjaks?
25. Joonistage Tootsile raskusi teinud “jätt”! ( Kas kirillitsas või glagoolitsas.)
24.

Kirjanduse ja keele pildid

Kirjanduse ja keele tavaküsimused
1.
Kuna 2007. a. pildimeistrivõistlustel saime teada Timurist kui kunstide
edendajast, siis tõenäoliselt ajaloolased kiidavad mitte tagasihoidlikumate maneeridega
Uus- Babüloni kuningat Napopolossast, kes –625.a. vallutas ja harjumuspäraselt nuhtles
Assüüria pealinna Ninivet. Nii päästis ta meile Gilgameshi eepose ja muud väärt
lugemisvara. Kuidas see Napopolossasel õnnestus?
2.
1. VII 1998.a. taastas B. Jeltsin kõrgema Vene ordenina “Andrei Pervozvannõi”.
Üks esimese kolme autasustatu hulgas oli Suur- Vene ideoloog, kirjandusakadeemik, kes
küll järgmisel aastal lõpetas 93.aastasena vikatimehe tõttu oma sapised märkused Eesti
iseseisvuse teemadel. Samal 1998.a. tahtis Boriss Nikolajevitš ordeniga dekoreerida veel
üht äsja 80.aastaseks saanud vene kirjandusprominenti, kuid see ütles kõrgest autasust (
seni ainsana) ära. Kes need, kaks vastandlikku ( ka Eestisse suhtumise poolest) vene
kirjanduse suurkuju?
3. Agatha Christie jutule “ Kümme väikest neegrit” sai 2008.a. Varraku kirjastuse poolt
pealkirjaks pandud “poliitiliselt korrektne” “Ja ei jäänud teda ka”. Kuidas on poliitiliselt
kõige korrektsemal maal USA- s enamasti nimetatud raamatu pealkirja asi lahendatud? (
Mis elusolendite kasutamisega? )
4. 1954.a. ilmus Dominique Aury varjunime all jutustus “ O lugu”, millest tehti 1975.a.
tähelepanuväärne film. Alles Anne Desclos( 1907 – 1998) surma järel selgus ta autorsus.
Mis film “ O lugu” põhjal?
5. Kes prantsusekeelse valmi tegelased?
6. Selle hilisantiigi, 5.saj. Aleksandria kirjamehe “ Johannese evangeeliumi parafraasi”
on
kirikumehed uurinud kaasajani välja. Autorilt pärit ka 48 raamatust koosnev
eepos, mis üldse pikim säilinud kreeka eepos. Saavutamata Homerose taset, on ta
eeposes siiski kirja pandud enam- vähem kõik meile teadaolev populaarsest jumalast.
Kes autor, mis jumalanimeline eepos?
7.
-

Mis ühine nimi?
jaapani kandetool
K. Vonneguti” Tšempionide eine” marslane, maalaste hoiataja.
Eesti murdeline ilmakaar
Eesti kunstnikunimi; laulualbumid näit. Priimash, Köngerjönks

8. 1877. a. jõudis tõlgituna eesti keelde kirjanduskangelane, kelle protüübiks oli
elurõõmus, kuid sünnitraumaga ( küürakas) admiralitütar Henriette Wulff. Tegelikus elus
Henriette uppus ookeanireisil Ameerikasse 1858.a. , kuid enamuses raamaturiiuliga
kodudes on ta omal moel püsivalt olnud. Mis nime all?
9. Kust sai Karl August Hermann Hindrey oma pseudonüümi HOIA RONK ( või mis
elualaga see seotud) ?
10. Kelle laulusõnad?

11. Lähemad 20 aastat pidavat eesti keele saatuse otsustama. Pakume Teile üht lauset
erinevatest eesti murretest, Teie pange see kirjakeelde.
Läänemaa – meite ärjälend oo tänäkond maale läin.
Vaivara - mei sisokaine ono täna vuo mojale mennö.
Karksi
- mee kiriküüt` om täo muiale lännu.
Setu
- mii sisas`k om timahavva muialo l`änüq.
Kirjakeeles ?
12. Siber on ikka andnud rikkaid ekstravagantseid metseene, oma Abramovitšeid.
Krasnojarski viinakaupmees Gennadi Judin saatis 1907.a. USA- sse Washingtoni 500
suurt kasti oma annetatud kollektsiooniga, mille riigist välja lubamist on venelastel
põhjust kibedalt kahetseda. Mis oli kastides ja mis oma uhkusasja jaoks ameeriklased
kastide sisu kasutasid?
13. Maailmakirjanduse suurteos algab lausega – “ Kaua aega läksin vara magama”.
Hiljem kirjeldatakse muuhulgas 30 –l leheküljel tegelase vähkremist voodis enne
uinumist. Mis see peamiselt voodis lesides kirjutatud tundevarjundite kirjeldus ja kes
autor ( kirjandusloo suurim memmepojuke, kes suri hoolitsusest hoolimata 51.a. vanuselt
külmetusse)?
14. 29.II 2008 austati Raplas oma valdkonna tublimat tegijat Katrin Niklust
edasiantavate sümbolehetega. Millise kultuurivaldkonna kõige silmapaistvamate
esindajate hulgas ringleb alates 1995.a. Ivi Tingre kuldne safiirsõrmus, millele esimene
sõrmuse pälvinu lisas 2005.a. veel komplekti sobivad kõrvarõngad ( no eks ikka ka enda
nime igavikustamiseks)?
15. Mis keeles lauladakse?
16. 28. mail tähistatakse ühe esemenimelise päevaga ulmeparodisti Douglas N.
Adamsi surmapäeva ( suri 2001.a. mais 49 aastaselt südameatakki) üle maakera.
“Pöidlaküüdi teejuht Galaktikasse” kohaselt on see ese kõige kasulikum asi, mis ühel
tähtedevahelisel hääletajal saab olla. Esiteks tema tohutu praktilise väärtuse ning teisalt
ka psühholoogilise mõju tõttu. Mis esemega tegu?
17.

“ Siiagi saali põiganu” ühe populaarse teose esisalm:
Pilvitu on taevas meri sinine
Täiel rinnal hingab nüüd iga inime
Sirp ja vasar enam kedagi ei löö
Tähendavad meile nüüd nad
Rõõmsat tööd.
Kes kirjutas, teose pealkiri?

18. 2008.aastal üllitas kirjastuse Jutulind kaudu oma värske luulekogu 1964.aastal
sündinud autor, kelle arvatavasti sisukaimas luuletuses sisaldub ka kogu pealkiri –
Minu 82- aastane ema vaatas
Seriaali “Kodu keset linna”,

Mida kirjutab tema klassiõde.
“ Pane palun Eesti peale tagasi”,
ütlesin mina.
Mis teos, kes autor?
19. Detsembris 1918. Avaldas New York Globe`i sporditoimetaja Robert esimest
korda kummaliste faktide ja vägitükkide teemalise koomiksi, millele anti pealkiri “Usu
või ära usu! “ Kuigi Robert kuulsuse tipul 1949 infarktiga teise ilma läks, elab ta
alustatud meediaettevõtmine ”Usu või ära usu !” üle ilma edasi.
Mis Roberti perekonnanimi?
20. 2007.a. novembris maeti Paistu surnuaeda 1945.a. Tuhalaane vallas Morna külas
sündinud kirjanik – kunstnik, kellelt 2007.a. ilmus veel lasteraamat “Sofi”. Ta epitaafiks
omasõnaliselt
Elu ei oless pidanü
nõnda mineme,
egä vist.
Ma akkangi
siss mineme.
Kes see ,võib-olla, kuulsaim mornalane?
XXXVII KLOOSTRITURNIIR – KUNST
Kunsti kiirküsimused
1. Mis Apolloni atribuut? (Portreedel annab märku, et kujutatu on kunsti või
kirjandusega seotud isik.)
2. Kolm põhivärvi?
3. Kolm neutraalvärvi?
4. Nii Lätist kui Leedust on UNESCO maailma kultuuripärandisse arvatud ühtede
esemete valmistamine ja nende sümboolne tähendus. Mis asjad?
5. Millega tegeleb topiaarkunst?
6. Sirje Helme võttis 1980.a. hüperrealistlike (fotorealistlike)maalide kohta- tegijad R.
Tammik, A. Keskküla, M. Kilk jt. – kasutusele uue termini. Millise?
7. Kelle töökojas sai Leonardo da Vinci oma kunstiõpetuse?
8. Mis kirjakeelne tähendus on 1972.a. Tartus ülikooli kunstikabineti juures alustanud
rühmitusel “ Visarid” (Simuna murdesõna)?
9. Kuidas nimetatakse vaikelumotiivi surnupealuu, liivakella ja põleva küünlaga?
10. Mis rahvusvaheline termin eestlase Voldemar K. leiutatud litograafiamenetlusel,
mida kasutas eriti O. Soansi lito-lehtede puhul?
11. Kus asutati esimene Euroopa kunstiakadeemia 1563.a.( 400- a juubeli puhul sai ka
E. Okas selle auakadeemikuks)?
12. Mis kunstiliigi pioneerid N. Gabo, A. Calder, L. Chadwick?
13. Mis termini mõtlesid Londoni ajakirjanikud välja fotograaf Erich Solomoni
lugupidamatutele poliitikute fotodele?
14. Mis tänapäeva riigi alalt toodi keskajal Euroopasse kullast kallima värvipigmenti –
ultramariini toorainet lasuriiti?

15. Mis lisaaine annab pliiatsigrafiidile kõvaduse?
16. Kes 1961.a.sündinud Eesti maalija- arhitekt kasutab pseudonüümi Vicomte de Guise
– Fy?
17. Mis esimesed siseruumides kasutatavad asjad – pot- pourrid- valmistati Meissenis
1747. aastal?
18. Mis on plastiliini põhiosa?
19. Mis maalistiili (tuntud peale 1925.a.) stiilipuhtamaks esindajaks kujunes poolatar
Tamara di Lempicka?
20. Oma ajastu ala väljapaistvaim tegija Josiah Wedgwood( 1730 – 1795) sai esimesena
tiitli “ Kuninglik …” Kes?
21. Malemeistri nimekaim Allan Karpow loetakse uue kunstistiili leiutajaks. Mille ta
siis 1957.a. New Yorkis leiutas?
22. Belgia niplispitsi tunnustatuim tegija – linn?
23. Mis popkunsti haru kohta termin “konkreetne kunst” ?
24. Kes disainis 1996.aastal ja mis firmas ajaloo tulusaima( mõttetuima?) tarbekauba
PLAY STATIONI?
25. Kes see tänane sünnipäevalaps (22.11.1850 Tallinn – 21.03.1933 Tübingen) ,
esimese Saksa kunstiajaloo koostaja, kes nimetatud ka 1918 Tartu ülikooli rektoriks?
Kunsti pildid
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Kunsti tavaküsimused
Oma jumaliku kuvandi kontrolli all hoidmiseks lasi Makedoonia Aleksander end
portreteerida vaid ühel skulptoril ja ühel maalijal. Kes need esimesed tuntud
õuekunstnikud?

1.

Nõukogudeaegsed biograafiad algasid selle Eesti kunsti imelapse sündimisest
“vaesesse veovoorimehe perekonda”. Tegelikult oli perekonnapea MONSTRUM, nagu
teda üldiselt kutsuti, vihatud lõbumajapidaja, kes vahel mõnd tähtsamat väsinud kundet
troskaga koju sõidutas. Kartulikotitäied tsaarirublasid muutusid Eesti Vabariigis
“lepalehtedeks” ning siis tulid ka vaesemad ajad. Lentsiks kutsutud vanema õe, kes sai ka
tuntud kultuuritegelaseks, taganttorkimisel algas vaevaline kunstnikutee, kuni kuulsuse
lävel, Pariisi sõidu eelõhtul, äkksurm kõik lõpetas. Kellest jutt?
2.

Rrose ( prantsuse häälduse kohaselt “eros”) Selavy ( “ see on elu”) on sürrealistide
jaoks – ka meie Ilmar Laabanile – tähtis nimi, mis kasutusel juba 1924.a. kirja pandud
sürrealismi manifestis. Tegelikult on Rrose Selavy ühe sürrealistliku kunstniku
pseudonüüm, kes tegutses nii siin – kui sealpool Atlandi ookeani. Kes?
3.

Kuna 1815 .a. aprillis purskas Tambora vulkaan, siis teadupärast 1816.a. – “ aastal
ilma suveta” – meisterdas Mary Schelley valmis Frankensteini, kuid ka üks
maastikumaalija sai kõvasti kuulsust juurde, kuna atmosfäärinähtused võimaldasid
maalida oivalisi päikeseloojanguid. Kes ( 1775 – 1851)?

4.

5. Umbes 1878.a. läksid seniste heade sõprade Cezanne ja impressionistide
loomingulised teed lahku. Impressionistide põhimõtte – maalin nii, nagu …- asemele
võttis Cezanne hoiaku – maalin nii, nagu …. Mis tegusõnad punktiiridele?

Ajalooliselt edendasid seda portreestiili tuntumatest maalijatest W. Hogart, H.
Daumier jt., kuid esimeseks loetakse Annibale Carraccit ( üht Bologna kunstiakadeemia
asutajat). Mis praeguseks mitmekesistunud terve kunstiharu ( algselt erilaadne
portreestiil) pioneer Carracci on?

6.

Ei ole päris õige väita, et islami kunst on ainult seepärast ornamendikunst, et usk
keelab elusolendeid kujutada. Seda koraan otse ei keela. Jättes kõrvale surmaohtu
trotsivad ateistid ( neid on igas kultuuris- usundis) ei julge Allahi – kartlik moslem
seepärast inimest - looma kujutada, et viimsepäeva kohtu ees tuleb tal täita võimatuna
näiv ülesanne. Milline?
7.

See tabamatust taotlev, “ kolmemõõtmeliste ideedega” kunstivool sündis 1961.a. New
Yorkis ühel efektse lõpuga eksperimentaalmuusika õhtul. Peamine ideede generaator oli
leedu päritolu George Maciunas. Mis kunstivool ning mis brutaalse aktiga ta sündis? (
Eestis jõuti sellise “vallatuseni “ alles 8 aastat hiljem Harkus)
8.

Kuidas nimetatakse lõvi või härja kehaga inimpäist habemikku olendit, kes lamab
Assüüria ja Pärsia templite uste ees, nn. väravavalvur?
9.

Sai alustatud anekdootlikult heast kunstnikust Mugastost, lõpetame absurdiga
boheemlaste elust.
1956.aastal Kohilas sündinud portselanimaalija- graafik – luuletaja on naljaga
meenutanud, et temal oli nüüdseks Tähtvere pargist kõrvaldatud 1. detsembrimässu Tartu
organisaatori mälestussambaga väga soe suhe, sest kujutatu oli tema isa ( ! ).
1957.aastal valmis saanud büsti jaoks pidi skulptor Ole Ehelaid modelleerima oma
maalijast – teatrikunstnikust sõpra, sest 1925.aastal Raadi kruusaaugus mahalastud
10.

mässumehest oli säilinud ainult üks väheütlev foto. Kes see kolmik – riigikogulasest
mässaja, pallaslasest isa ja poeg ( kelle tütargi juba luuletaja) ?

