koolibri
Tehisintellekt.
Loomadest ja
masinatest
Andres Laan

176 lk, pehme köide
Imiteerides loomade ajus toimuvaid
arvutusi, on tehisintellekt tunginud
kõikvõimalikesse tehnikaleiutistesse,
nutitelefonide häältuvastusseadmetest isejuhtivate autodeni. Et mõista
nende intelligentsete süsteemide
tööd, heidame pilgu tehislike ja bioloogiliste ajude sisemusse. Selgitame
peamisi printsiipe, millel põhineb
nende pealtnäha väga erinevate
süsteemide toimimine.

Mõistatused,
vanasõnad,
kõnekäänud
koostanud Tiiu Saimre
96 lk, kõva köide

Käesolevasse kogumikku on mõistatused koondatud erinevate teemade alla. Lihtsamaid või keerukamaid küsimusi leiavad äraarvamiseks nii lapsed
kui ka täiskasvanud. Mõistatusmänge
võib kasutada rutiinsete tegevuste vahel ajuvirgutuseks, lastele arendavaks
mänguliseks tegevuseks või lihtsalt
meelelahutuseks pereringis. Samuti
on see hea abivahend nii lasteaiakui ka algklasside õpetajatele.

Seiklused
looduses
Mick Manning,
Brita Granström
tõlkinud Hanna Ingerpuu
56 lk, pehme köide

„Seiklused looduses” suunab jälgima
toimuvat, ära tundma hääli ja avastama märke. See on põnev tegevuste,
informatsiooni, tähelepanekute, piltide ja luuletuste kogumik, mis tutvustab looduslikke elupaiku linnast,
metsast ja hekist kuni tiikide, jõgede,
nõmmede ja mererannani. ja sisaldab
isegi maanteesõitu. Raamat innustab
igas vanuses lapsi ja ka täiskasvanuid
minema välja ja avastama maailma
oma kodulävel või kaugemal.

Minu esimene 100
Felicity Brooks
26 lk, kõva köide

Raamatus on ühendatud
kaks lastele alati meeldivat tegevust: pildivaatlus ja loendamine. Üks kuu, kaks väikest koera,
kolm punast bussi… 20 pöörast autot,
80 keerlevat puulehte…
Vahvate piltide toel õpib väikelaps
hõlpsasti sajani loendama ja areneb
märkamatult tema valmisolek matemaatiliselt mõelda. Raamatus on rohkesti ka küsimusi, mis suunavad tähelepanu teritama ja piltide vahel
mõnd erinevust leidma. Samuti kujundatakse arusaamist abstraktsematest mõistetest, nagu /esimene/ ja /
viimane/, kuju ja värvus, tegeldakse
võrdlusastmete ja rühmitamisega.

Greta Päikesekiir.
Sa oled minu
parim sõber
Sandra Grimm, Elli Bruder
tõlkinud Kadi Eslon
24 lk, kõva köide

Greta on tõeline päikeselaps, kes
maailmast rõõmu tunneb ja teistele
aina head soovib. Tal on aga üks südamesoov – ta tahaks endale nii väga
parimat sõpra! Et tal alati veab, kolibki naabermajja – vupsti! – üks tüdruk.
Naabri Mariel on aga vana kodu järele
tohutu igatsus. Gretal tuleb nüüd
väga kiiresti välja mõelda midagi imetoredat, et Marie süda jälle rõõmsasti
põksuks. Sõbrad tähendavad ju
rõõmu – ja rõõm on see, kui hing
hõiskab! Kuidas Gretal õnnestub
Marie hing hõiskama panna,
saab lugeda juba raamatust.
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Elu nagu keksumäng
KLAARIKA KALDJÄRV

A

rgentiina
kirjaniku
Julio
Cortázari romaan „Rayuela”
on 20. sajandi hispaaniakeelse kirjanduse olulisemaid teoseid. Õigupoolest ei olegi „Keksumäng” raamatu pealkiri traditsioonilises mõttes, vaid kirjeldab selle olemust:
romaan kui kekskast, milles lugeja
peab hüppama (või keksima) ühest
peatükist teise justkui ruudult ruudule,
muretu sõpruskonna epateerivast lobisemisest otse elu ja surma piirile ning
sealt absurdi kaudu armastuse juurde,
Pariisist Buenos Airesesse, tsirkusest
hullumajja.
Kui 1914. aastal Brüsselis sündinud
ning lapsepõlves ja nooruses Argentiinas elanud Cortázar „Keksumängu”
kirjutamist 1958. aastal alustas, oli ta
avaldanud juba mitu jutukogu, nende
eest ka tunnustuse pälvinud ning
1951. aastal lõplikult Pariisi kolinud.
Romaani kirjutamine võttis aega neli
aastat, see ilmus 1963. aastal ja sai hispaaniakeelses kirjandusmaailmas kohe
sensatsiooniks.
Sinnamaani
oli
Cortázari juttudes oluliseks peetud
fantastilist elementi, mängulist kirjutamislaadi, mille ta omal kombel täiuslikkuseni viis. „Keksumänguga” otsustas ta aga pöörduda eksistentsiaalsemate probleemide poole ja teha seda,
kasutades (hispaania) keelt ja romaanivormi täiesti uutel alustel.

TEGELASED EKSLEVAD PARIISI
TÄNAVATEL JA TUBADES
Erinevalt tavalisest alguse ja lõpuga
loost on „Keksumäng” ühekorraga mitu raamatut, mille kokkupanekul osaleb ka lugeja. Vastupidiselt passiivsele
lugejale ja detailideni väljajoonistatud
tegelastele on lugejad ja tegelased siin
kaasosalised. Romaan koosneb kolmest osast, esimese tegevus toimub
Pariisis, mille tänavatel ja tubades ekslevad argentiinlane Horacio Oliveira,
uruguaylanna Maga ja teised eriilmelised tegelased.
Teises osas sõidab Horacio tagasi
koju Buenos Airesesse, et kohtuda taas
oma vanade sõpradega ning asuda
tööle algul tsirkusse ja seejärel hullumajja. Kolmas osa, mis kannab pealkirja „Vähemolulised peatükid”, koosneb tekstidest, mis omandavad tähenduse alles siis, kui need lugemisjuhendi järgi õigesse kohta asetuvad. Lugemisjuhend raamatu algul näitab kätte
peatükkide sellise järjestuse, mida au-
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Julio Cortazar 1977. aastal Pariisis, mis on paljude tema teoste tegevuspaik.

tor on silmas pidanud, kuid lugeja on
vaba valima: „Omal kombel on see
raamat mitu raamatut, aga eelkõige on
see kaks raamatut. Lugeja on palutud
valima ühe kahest järgnevast võimalusest,” ütleb autor sissejuhatuses.

AUGUD MÕISTUSPÄRASES
TEGELIKKUSES
Peategelase Oliveira hingesugulane on
saksofonist Johnny Carter jutustusest
„Tagaajaja” („Salarelvad”, Koolibri
2011), kes tänu intuitsioonile ja kunstniku kujutlusvõimele näeb mõistuspärases tegelikkuses auke, millest paistab
läbi teine, tõelisem tõelus. Johnny on
eelkäija neile otsingutele, mis viivad
„Keksumängu” peategelase kriitiliselt
üle vaatama läänemaailma kultuuri
aluseid, kirjanikke ja kunstnikke, muusikat ja keelt, filosoofiat ja eetikat, religiooni ja teadust, kultuuri abil loodud
kontseptuaalset fiktsiooni ja teaduslikku maailmavaadet, ratsionalismi, mis
asendab inimesele tõelisust, elu.
Horacio Oliveira usub, et igapäevane tegelikkus varjab mingit teist tegelikkust, mis pole ei salapärane ega
transtsendentaalne, vaid sügavalt inimlik, mis aga tänu teatud eksitustele on
jäänud paljude aastate jooksul kultuuri
poolt valmis meisterdatud tegelikkuse
varju. Selle tõeluse otsimise sümboli-

teks on võtmed, uksed ja läved, peeglid
ja eriti sillad, mis on vaja rajada ning
ületada, ja aknad, mis „tuleb pärani
lahti teha ja kõik välja visata, aga eelkõige tuleb välja visata ka aken ja meid
ühes sellega. On kas surm või väljalendamine. Seda tuleb teha, kuidagiviisi
tuleb seda teha.”

TAGASITEE ALGSE SÜÜTUSE
JA KOOSKÕLA JUURDE
„Keksumäng” ei otsi poliitilist, kultuurilist või ühiskondlikku ideaali, vaid
püüab sõnastada nostalgiat mingi algse
süütuse järele, kui inimene elas maailmaga kooskõlas, ja selleks tuleb justkui
tuldud teed tagasi minna. Kogu romaan
ongi mitmes mõttes otsing, see algab
küsimusega „Kas leian ma Maga?”, sest
peategelastel Magal ja Oliveiral on
kombeks proovida Pariisi tänavatel uidates juhuslikult kohtuda. Niisiis otsib
Horacio jutustuse tasandil Magat ja
metafüüsilisel tasandil autentsemat tegelikkust, Cortázar aga sellist keelt ja
vormi, mis võimaldaks tal kirjeldada
Horacio otsinguid, surumata neid harjumuspärastesse skeemidesse.
Oliveira hulkumine Pariisi tänavatel
Magat otsides võimaldab tõmmata paralleele veebipõhise kaarditarkvara järgi
orienteerumisega. Cortázari teksti võib
mõttemänguna pidada ka interneti ühe

kõige tuntuma ja iseloomulikuma nähtuse – hüperteksti eelkäijaks. See teine
lugemisviis, mida autor lugemisjuhises
mainib (alustades peatükist 73 ja jätkates peatükkidega 1, 2, 116, 3, 84, 4,
71, 5, 81 jne), võiks vabalt kujutada endast digitaalsetest linkidest trükivärviga
paberile pandud varianti veebis navigeerimiseks, mis võimaldab silmapilgu
jooksul ühelt tekstilt teisele hüpata.
Nagu keksumängus: „Keksu mängitakse kivikesega, mida on vaja kinganinaga tõugata. Koostisosad: kõnnitee,
kivike, king ja kaunis kriidijoonistus,
eelistatult värviline. Üleval on Taevas,
all on Maa, väga raske on kivikesega
Taevasse jõuda, peaaegu alati tehakse
valearvestus ja kivi satub joonest väljapoole. Vähehaaval omandatakse siiski
vajalik osavus erisugustest kastidest läbisaamiseks (tigu, kivikeks, harva mängitav vabakeks) ja ühel päeval õpitakse
Maast lahkuma ja kivikest Taevani viima, Taevasse viima.”

Keksumäng.
Ajavaim
Julio Cortázar
tõlkinud
Klaarika Kaldjärv
640 lk, kõva köide

Trainspotting 2: raamat ja film
OLAVI TEPPAN
„Trainspottingu” ja „Porno” tõlkija

I

rvine Welsh tõusis kirjandustaevasse
1990. aastatel oma kompromissitult
otsekohese ja lahedalt tragikoomilise debüütteosega „Trainspotting”,
millel õnnestus saada ühe põlvkonna
hääletoruks ja olulise subkultuuri kultusteoseks. Teose kuulsust võimendas
Danny Boyle’i õnnestunud filmitõlgendus, mis viis Welshi lood Edinburghi antisotsiaalsete kalduvustega sõpruskonnast põhivoolu.
Mäletatavasti lõppes „Trainspotting”
peategelase Mark Rentoni lootusrikka
põgenemisega sõpradelt pihta pandud
narkorahaga uude ellu. Debüütteose
edust tiivustatuna avaldas Welsh küm-

mekond aastat hiljem jätkuromaani
pealkirjaga „Porno”, mis kõneleb „Trainspottingust” tuttavate tegelaste elust
kümme aastat hiljem.
Seekord on keskne tegelane Simon
„Sick Boy” Williamson, kes on vahepeal
edutult üritanud Londoni äriilmas läbi
lüüa ja pereinimeseks hakata. Ta naaseb
kodulinna, et asuda kõrtsi pidama ja
teostada ennast uuel alal, pornograafilise filmi režissööri ja produtsendina.
Saatuse tahtel leiab ta oma lähikonnast
taas eluraskustega maadleva Spudi,
vanglast vabanenud Frank Begbie ja
Amsterdamis klubiomanikuna leiba
teeniva Rentoni, kellele ta asub kättemaksuks sepitsema hukatuslikku kohtumist verejanulise Begbiega.
„Pornos” viljeleb Welsh taas talle iseloomulikku satiirilist nalja, vahedaid

olustikukirjeldusi ja kõige erinevamate
tegelaste psühholoogilist eritlust. Samas rahuldub teos peaasjalikult siiski
sündmustiku meelelahutusliku arendamisega või vähemalt tuleb sotsiaalse
allteksti taotlus selles raamatus nõrgemalt esile. Teisalt sobib raamat küllap
ka neile, kelle jaoks „Trainspottingu”
kohati šokeerivad stseenid vastuvõetamatud paistsid. Kümme aastat vanemaks ja niivõrd-kuivõrd kodanlikumaks muutunud tegelaskujude tegemised on tajutavalt mahedamad, mida
sümboliseerib ka põhinarkootikumina
heroiini asemel tarvitatav kokaiin.
Kuuldavasti puudus Danny Boyle’il
„Porno” filmiversiooni väntamiseks hea
stsenaarium ja hea klapp Rentonit kehastanud Ewan McGregoriga. Mõlemad takistused said aga ületatud, kuul-

davasti on „Trainspottingu” stsenarist
John Hodge „Porno” ainetel maha saanud leidliku käsikirjaga ja nii on juba
veebruaris meiegi kinodesse jõudmas
peavoolusõbraliku pealkirjaga linateos
„T2 Trainspotting”. Selleks puhuks on
raamatupoe lettidel lõpuks saadaval ka
eestikeelne „Porno”, mis võib-olla lahkneb filmist oluliselt, võib-olla mitte nii
oluliselt, kuid on igal juhul vürtikas lugemine nii filmi alla kui ka peale.

Porno.
Trainspottingu
järg
Irvine Welsh
tõlkinud Olavi Teppan
408 lk, pehme köide

