
B A K A . E E  8 .  K O K K U T U L E K  ( 2 9 . - 3 0 .  J A A N U A R  2 0 11 )

V I K T O R I I N
Punkte antakse õigete vastuste eest, valede eest punkte maha ei võeta. Kui on küsitud kindlat arvu  
vastuseid (näiteks “nimetage viis...”), siis pole üle küsitud arvu kirjutada mõtet, ülejäänud vastused ei  
lähe punktide lugemisel arvesse.

1. Üritus, kuhu me kõik täna kogunenud oleme, on järjekorras juba kaheksas baka.ee 
sünnipäevakokkutulek. Kui kõige esimene neist oli piiratud rahvahulgaga üritus genky kodus, 
siis alates teisest kokkutulekust aastal 2005 on neid peetud sarnaselt tänaselegi üritusele 
erinevates turismitaludes – algul Kauksi puhkemajas, seejärel kaks aastat Kunstimäel ja nüüd 
juba neljandat aastat järjest Kopra talus. Alates sellest Kauksi üritusest pole kõigist 
senitoimunud kokkutulekutest lisaks genkyle, kes on olnud kõigi nende ürituste korraldaja, 
ühtki vahele jätnud ainult neli bakalast. Kes? (4 punkti)

1.

2.

3.

4.

2. Teatavasti jõudsid hiljuti Marvel Comicsi ja Madhouse'i koostöös animeeritud kujul ekraanidele 
sellised superkangelased nagu Iron Man ja Wolverine. Järgmisel aastal peaks sama saatus ees 
ootama veel kahte Marveli koomiksisarja. Milliseid? (2 punkti)

1.

2.

3. 2010. aasta üks vaieldamatuid hitte animemaastikul oli Gainaxi täiskasvanuhuumorist pakatav 
Panty and Stocking with Garterbelt. Sarja autor ja režissöör on Hiroyuki Himashi, kes on 
muuhulgas toonud ekraanidele ka sellise hiljutise klassiku nagu Tengen Toppa Gurren Lagann. 
“Muuhulgas” oli nüüd natuke liialdatult öeldud, sest kui mehe lavastajakarjääri portfooliot 
vaadata, siis ega sealt peale nimetatud kahe sarja muud eriti ei leiagi. On veel vaid ühe 
animesarja esimene episood ja üks 2004. aastast pärit film. Mis võis küll olla selle filmi nimi? 
(2 punkti)

4. Kes või mis on CLAMP (クランプ)? (2 punkti)
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5. Ühes tuntud animesarjas küsiti teatud varjunime all tegutseva kangelase käest kord tema 
pärisnime. Vastuseks saadi: Valetinez Alkalanela Zeehok Sushira Boheres Gombigonela 
Blue Stradavari Tralentent Pierre Andre Charlatenhemost I'vanovitchi Baldos George 
Doitzel Kaiser III. Kellena seda tegelast paremini tuntakse? (2 punkti)
Õigeks loen ka seda, kui oskate nimetada anime, kust see tegelane pärit on.

6. Millistest animetest on pärit järgnevad logod / sümbolid? (9 punkti)
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7. Eelmisel aastal meie hulgast lahkunud režissöör Satoshi Kon tõusis esimest korda avalikkuse 
tähelepanu alla 1997. aastal animefilmiga Perfect Blue. See film põhineks justkui Yoshikazu 
Takeuchi samanimelisel romaanil, kuid reaalselt on neil kahel teosel väga vähe ühist. Kui 
Konilt küsiti, miks tema film raamatust nii väga erineb, vastas ta, et kuna talle esialgne raamatu 
põhjal kirjutatud käsikiri ei meeldinud, pani ta produtsendid ultimaatumi ette – tal kas lubatakse 
stsenaarium ümber kirjutada või tema seda filmi ei tee. Mehe  nõudmistele tuldi vastu ja talle 
anti loo ümberkirjutamiseks täiesti vabad käed – ainsal tingimusel, et originaalteosest peab alles 
jääma kolm elementi, kolm märksõna. Millised võisid olla need märksõnad? (3 punkti)

1.

2.

3.

8. Võibolla olete kuulnud sellist sõna nagu noitaminA. Tegemist on Fuji Televisioni 
neljapäevaöise programmiga, mille raames tuuakse Jaapanis ekraanidele peavoolust veidi 
kõrvalekalduvaid animesarju. Tuntumatest nimedest on noitaminA plokis ilmavalgus näinud 
näiteks Paradise Kiss, Nodame Cantabile, Mononoke, Moyashimon, Eden of the East ja ka tubli 
bakalase Zindreli poolt eesti keelde tõlgitud The Tatami Galaxy. Milline oli aga kõige esimene 
anime, millega noitaminA 2005. aastal oma eksistentsi alustas? (2 punkti)

9. Kõigile meile meeldivad inglisekeelsed dublaazid. Ei? Aga kui peategelasele on oma hääle 
andnud Samuel L. motherfuckin' Jackson, siis see ju peab hea olema! Millisest animest on jutt? 
(2 punkti)

10. Millistest animetest on pärit järgnevad mechade tüübid: (6 punkti)

- Dolem?

- Gunman?

- Landmate?

- Knightmare Frame?

- Arm Slave?

- Mobile Suit?
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11. Millise mangaka “autoportreega” on tegu? (2 punkti)
Ühe punkti saate, kui oskate öelda autori tuntuima manga nime.

12. Ühe animemaailma 20. sajandi tuntuima ulmesarja – 110-osalise kosmoseooperi Legend of the 
Galactic Heroes – lavastajaks on Noboru Ishiguro, kes on kosmoseooperite peal kätt proovinud 
hiljemgi. Näiteks valmis tema käe all 2008. aastal selline teos nagu Tytania. Lisaks samale 
žanrile ja režissöörile ühendab Tytaniat ja LoGH-i aga veel üks oluline detail – milline? (2 
punkti)

13. See jaapani kunstnik on teinud character design'i niisugustele animesarjadele nagu Last Exile ja 
Shangri-La. Lisaks annab ta välja raamatusarja Robot, kuhu on kogutud mitmete Aasia 
kunstnike töid. Kellest on jutt? (2 punkti)

14. Üks Jaapani suuremaid animatsioonistuudioid on ca 200 töötajaga Sunrise. Aegade jooksul on 
Sunrise'ist lahkunud aga hulk nimekaid animaatoreid, kellest mitmed on loonud oma isiklikud 
stuudiod. Nimetage kolm Sunrise'ist väljakasvanud stuudiot. (3 punkti)

1.

2.

3.

15. Mitmete Yoko Kanno albumite (kasvõi näiteks Cowboy Bebopi soundtracki) tagakaanelt leiab 
sellise nime nagu Gabriela Robin – tihti kas sõnade autori või vokalistina. Kuid tegemist ei ole 
reaalse inimese, vaid pseodonüümiga. Millise tuntud muusiku pseudonüüm on Gabriela Robin? 
(2 punkti)
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16. Mis oli Japan Media Arts Festivali arvates aasta 2010 parim anime (grand prize)? (2 punkti)

17. See Jaapani bänd, mis on esitanud mitmete tuntud animete alguslugusid, valis oma nime 
Ameerika rockbändi Extreme ühe albumi järgi. Kuigi nimest võiks ehk vastupidist järeldada, 
sobib bändi loomingut vabalt kuulata ka lastel. Millisest bändist on jutt? (2 punkti)

18. Vinland Saga manga üks keskseid tegelasi on ajalooliselt eksisteerinud ja oluline mees nimega 
Knud (või Canute). Kellega oli tegu? (2 punkti)

19. Võrreldes selle ajaga, kui me viimati siin Kopra Talus kokku saime, on bakasse lisandunud 
palju värsket verd. Nimetage palun 2010. aasta viis kvantitatiivselt edukaimat uustulnukat 
foorumis (eelmisel aastal liitunud kasutajad, kes tegid oma debüütaastal kõige rohkem 
postitusi). (5 punkti)

1.

2.

3.

4.

5.

20. Muusikaküsimus. Mängime teile ette viie tuntud anime alguslood... aga tagurpidi! Proovige ära 
arvata, milliste animetega on tegu. (5 punkti)

1.

2.

3.

4.

5.
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VASTUSED:

1. Vabarnamees, xin Zeran, MTI, Specter
2. Blade ja X-Men
3. Dead Leaves
4. Ühise nime alla koondunud neli naissoost Jaapani mangakustnikku
5. Vash the Stampede (Trigun)
6. Hellsing, Death Note, Fate Stay Night, TTGL, Code Geass, FMA, Gundam 00, Soul Eater, Vampire 
Knight
7. “idol”, “horror” ja “stalker”. Kõik enamvähem korrektsed tõlked või sünonüümid loen õigeks.
8. Honey and Clover
9. Afro Samurai
10. RahXephon, TTGL, Appleseed, Code Geass, Full Metal Panic, Gundam
11. Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchemist)
12. mõlemad põhinevad sama autori (Yoshiki Tanaka, nime teadmine pole kohustuslik) romaanidel
13. Range Murata
14. Studio DEEN, Bones, Manglobe
15. Yoko Kanno enda pseudonüüm
16. The Tatami Galaxy
17. Porno Graffiti
18. Viikingikuningas, Inglise, Taani ja Norra alade valitseja (Knud Suur või Knud II)
19. Shirotoki (187), OnePiece (150), Helen. (144), skullkiller (136), Rey (130)
20. Azumanga Daioh - Soramimi Cake; Chobits - Let Me Be With You; Cowboy Bebop - Tank; Elfen 
Lied - Lilium; Honey and Clover - Dramatic
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