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TRAD.ATTACK!: tahame näidata, 
mis tegelikult plaati tehes sünnib
KATHARINA TOOMEMETS
katharina.toomemets@ohtuleht.ee

Aasta 2020 on olnud 
muusikutele teadupärast 
väga raske. Ka Trad.At-
tack!, kes tavapäraselt 
terve aasta välismaal  tuu-
ritas, on tänavu sunnis-
maine. „Meil oli veel väga 
hästi, sest juulis-augustis 
saime teha mitu suurt 
kontserti!“ ütleb Sandra 
Vabarna, et nad ei noruta. 
Kuid plaane, mis neil olid 
aprillis välja tulnud albu-
miga „Make Your Move“, 
ei saanud nad ellu viia.

Trummar Tõnu Tubli ütleb, 
et tema on tuuritades tavaliselt 
kõige rohkem igatsenud pilli-
mängu harjutamise järele. „Sel 
aastal sain ma seda teha täiega 
ja mul on väga hea meel! Noh, 
ja lisaks kõigele tegin kõvasti 
remonti ka.“

Et albumit ei saanud nii esit-
leda, nagu esialgu plaanis oli, 
tuli loomingu toetamiseks mi-
dagi uut välja mõelda. „Meile 
tuli meelde, et meil on ju  palju 
ägedat materjali, mis kasutus-
se ei läinud,“ räägib Sandra, et 
nii sündis nende uus, lühikesi 
loosutsakaid sisaldav album 
„MYMiatures – Songs That Ne-
ver Grew Up“.

„Mis seal salata – meil on 
veel mõtteid, mis meie põhial-
bumit toetavad ja mida avalda-
da,“ lisab Jalmar Vabarna. Plaa-
dile on saanud 21 palakest, mil-
le pikkus varieerub mõneküm-
nest sekundist mitme minuti-
ni. „Alguses oli neid 60–70 ja 

hakkasime sealt valima. Esiteks 
võtsime välja need, mille heli-
kvaliteet polnud hea ja need ju-
pid, mis ei kõnetanud, milles 
polnud nii palju sisu või mis 
olid üksteisega sarnased. Nii 
jäigi 21,“ selgitab Sandra.

Millega siis täpselt tegu on? 
„Need on meie loomingulised 
mõtted ja katsetused perioodil, 
kui lõime „Make Your Move“ al-
bumit, aga mis ei saanud täis-
pikkadeks lugudeks. Sellepärast 
ka pealkiri – „Songs That Ne-
ver Grew Up“ ehk laulud, mis 
kunagi suureks ei kasvanud,“ 
sõnab Sandra. „MYMiatures“ 
on Jalmari sõnul väike sõna-
mäng, kuid põhimõtteliselt on 
tegu miniatuuride ehk muusi-
kaliste lühipaladega. „Kui me 
bändilaagris midagi loome ja 
tahame ideed üles salvestada, 
püüame sellele alati leida min-
gi mõistliku vormi, ükskõik, kui 
lühike see ka poleks. Tänu sel-
lele saimegi valida päris palju 
palasid, millel on kindel algus 
ja kindel lõpp. Mõned ideed 
muidugi ei kannatanud tehni-
lise poole pealt kriitikat ja pi-
dime neid veidi lõikuma. Mit-
me salvestuse peal mängisime 
mööda või tegime muid vigu,“ 
selgitab Jalmar.

Uus album on 
ainulaadne maailmaski

See, kui palju materjali tava-
liselt üle jääb, oleneb loome-
protsessist ja perioodist. „See-
kord jäi palju, sest viimase plaa-
di loomisprotsess kestis ligi kaks 
aastat. Mõnest saavad kindlas-
ti kunagi veel lood,“ usub Sand-
ra. Tõnu ütleb, et miniatuuride 

plaati oli väga tore kokku pan-
na. „Avastasime demode hulgast 
päris mitu ideed, mille tõstsime 
kausta nimega „Uus album 2022“ 
ehk leidsime mõne potentsiaal-
se looalge, millega edasi tööta-
da ja millest võiks saada mõni 
meie järgmine hittlugu.“ Lühi-
palade albumiga näidatakse kuu-
lajale ka plaaditegemise köögi-
poolt ehk mis tegelikult plaati 
tehes sünnib. Päris mitme loo 
pealkirjas albumil on ka sõna 
„before“ ehk „enne“, näiteks on 
seal pala „Before Armasta mind“. 
Kes Trad.Attack!-i viimast kaua-
mängivat kuulanud, võib neis 
ära tunda tuttavaid lugusid ehk 
tegu on esialgsete ideejupikes-
tega, millest hiljem sündis vas-
tav lugu.

Sandra sõnul ta ei tea, et Ees-
tis oleks varem selline album 
välja antud ning maailmaski ei 
ole see tavaline. „Ikka on aval-
datud mõni terviklugu, mis näi-
teks  albumist välja jäeti, aga 
niimoodi ideedena, ma ei tea, 
et oleks,“ sõnab ta. Tõnu lisab, 
et piiratud vahenditega, näiteks 
tuuril olles, on plaate küll teh-
tud varemgi. „Näiteks Gorillaz 
tegi albumi „The Fall“ väideta-
valt iPadiga.“

Uue plaadi kallal bänd veel 
ei tööta, kuid arutelusid on sel 
teemal peetud küll. Uueks aas-
taks on neil Sandra sõnul aga 
palju plaane, nagu ikka. „Ole-
me viimaste kuude jooksul te-
gelenud väga ägedate ideede ja 
inimestega. Kindlasti on meie 
suund ikka ekspordi ja rahvus-
vahelise karjääri suunas ning 
hakkame ka uut muusikat loo-
ma.“

„Tulin just Piritalt taliujumast ja 

äkki avastasin, et mu Instagra-

mis on toimunud tähelepanu-

plahvatus. Ma ei osanud üldse 

midagi sellist oodata,“ kirjeldab 

saates „Eesti otsib superstaari“ 

tuntust kogunud Carlos Ukareda 

(pildil) oma tundeid, kui sai 

teada, et maailmakuulus laulja 

on just tema videot jaganud. 

„See tähendab mulle väga palju.“

Maailmakuulus laulja Ed 

Sheeran postitas TikTokki video, 

kus ta kutsus inimesi üles koos 

temaga laulma. Carlos Ukareda 

oli üks neist. Lauljale meeldis 

aga Carlose hääl nii 

väga,  et ta postitas 

video lausa oma 

Instagrami, millel 

on üle 31 miljoni 

jälgija. „Armastan 

neid kõiki vaadata,“ 

kirjutas Sheeran sinna 

juurde. „Uskumatu on näha en-

nast tema sotsiaalmeedias ja 

mõelda, et ta on mind laulmas 

kuulnud. Videol on praegu üle 

100 00 vaatamise, jälgijaid sain 

juurde üle 400 igalt poolt maa-

ilmast,“ õhkab Ukareda. 

MERILYN NÄREP

Saund
Toimetaja Ele Kalda

ele.kalda@ohtuleht.ee

Ed Sheeran jagas duetti eestlasest muusikuga

SUURED PLAANID: Ansamblil Trad.Attack! (vasakult Tõnu Tubli, Sandra Vabarna, Jalmar Vabarna) 

on järgmisel aastal palju kavas. „Oleme viimaste kuude jooksul tegelenud väga ägedate ideede ja 

inimestega. Kindlasti on meie suund ikka ekspordi ja rahvusvahelise karjääri suunas ning hakka-

me ka uut muusikat looma.“

Ed Sheeran.

AGO-ENDRIK KERGE: 
„Mulle alati õudselt 
meeldis lolle vene 
filminatšalnikuid 
tillist tõmmata ja 
see õnnestus ka 
„Savoy balli“ juures.“
„Võtta välja repliik „Üks konjak!“ ja fraas „Ballid, kokteilid, vastuvõtud.““ Säherduste 
nõudlike parandussoovitustega „Savoy ballile“ kiusasid režissöör Ago-Endrik Kerget 
Moskva ametnikud. Oli 1985. aasta, mil käivitus uus alkoholipoliitika, nn Gorba 
kuiv seadus, ning konjaki või šampanja ilmumine kinolinale võrdus surmapatuga. 
„See vastab tõele, aga saime kuidagi läbi ujutud,“ muigab Kerge. „Natšalnikutele ei 
sobinud šampanjaklaaside kõlistamine üldse mitte ja siis me asendasime stseeni-
des šampanja piimaga.“

AIGI VIIRA
aigi.viira@ohtuleht.ee

Ametnikke ei heidutanud 
üksnes alkohol, mida fi lmikan-
gelased pidanuks peohoos tar-
vitama, vaid muudki detailid. 
„Kõige rohkem ärritasid Mosk-
va natšalnikuid aga kangelan-
na Daisy Darlingtoni USA lipu-
värvides ujumispüksid,“ muhe-
leb Kerge. „Natšalnikud lausa 
nördisid, kuid ma ei teinud neid 
asju ümber.“ Särtsakat amee-
riklannat Daisyt kehastas Mer-
le Talvik ning temal tuli kanda 
kunstnik Liina Pihlaku kujun-
datud Ameerika lipuvärvides 
ujumisriideid. Talvikule enda-
le ei teinud aga sedavõrd mu-
ret kurikuulus supelkostüüm 
kui tiik, kuhu ta pidi muretult 
naerdes sisse kargama.

„Minu jaoks oli kõige raskem 
probleem Palmse tiiki hüppa-
mine,“ naerab Talvik. „Seal oli 
jube põhi, risu ja prahti täis. Ma 
nii õudselt kartsin sinna hüpa-
ta, kuid Jüri Krjukov ütles, et 
kui ma ise ei hüppa, siis ta lük-
kab mind, sest muidu tuleb Ker-
ge meile kallale. Lõpuks oligi 
nii, et Krjukov tõmbaski mu en-
daga vette kaasa.“

Kull ja Üksküla 
läksid Jaltas kaduma

Märksa meeldivamaks osu-
tusid varieteekogemusega Tal-
vikule seevastu tantsustseenid 
Mustafad kehastanud Jüri Krju-
koviga. „Minul on hea liikumis-
mälu, Krjukov oli sama rolli 
teatrilaval teinud,“ mäletab 
Talvik. „Temal oli liikumine ve-
res teistmoodi ja nii kui Kerge 
näitas mingeid teistmoodi sam-
me, ütles ta, et usaldab mind: 
„Tee sina nagu teed, ma kat-
sun sulle järgi tulla kuidagi!“ 
Tegelikult oli temal kõige ras-
kem, sest pidi võtteplatsil as-
ju ümber õppima. Samas oli tal 
tükk kontimööda sees, meie 
teised tegime ikkagi võõrast 
asja.“

Võtteid tegi fi lmigrupp ka 
Jaltas, Vene tsaaripere suvere-
sidentsis Levadia lossis. Sinna 
lähetusid näitlejaist üksnes El-
le Kull ja Aarne Üksküla, et võt-
ta üles Nizza paleestseene. „Mui-
de, seal oli huvitav ka seepä-
rast, et II maailmasõja ajal toi-
mus ses lossis kuulus Jalta koh-
tumine Stalini, Churchilli ja 
Roosvelti vahel,“ lausub Kerge. 
„Selles saalis, suure laua taga, 
istusime ka meie.“

Enne Levadia lossi tähtsa 
laua taha pääsemist elasid Kull 
ja Üksküla üle üsna markantse 
kogemuse. „Pidime lennujaa-
mast bussiga kohale sõitma, 
kuid bussi ei tulnud – nagu Ve-
nemaal ikka, oli kord käest ära,“ 
räägib Kull. „Meie nagu kaks 
lolli ootasime, hakkasime hää-
letama. Saime mingisuguse au-
to peale, see juht tahtis ränka 
raha. Ent tee peal peeti meid 
kinni ja lõpuks istusime miilit-
sas. Selgus, et autot juhtis ko-
halikele tuntud ärikas, kes len-
nujaamast inimesi raha eest 
sõidutas, ja nüüd võeti ta rajalt 
maha. Meie pidime siis uue au-
to peale saama ja see oli nagu 
Kolgata tee! Öö varjus jõudsi-
me kuidagi kohale.“

Toona polnud aga mobiilte-
lefone, nii et näitlejaid ootav 
fi lmigrupp ei teadnud oma ar-
tistide saatusest midagi. Nood 
kaks tippnäitlejat olid lihtsalt 
puudu. „See reis lennujaamast 
lossi oli väga värvikas,“ muigab 
Kull. „Teised, kes ootasid, või-
sid küll paanikasse minna – ei 
tea ju, äkki kukkus lennuk alla. 
Aga Ago-Endrik Kerge ei paa-
nitsenud, ta on küllalt rahuli-
ku närvisüsteemiga.“

Tellimuse luua menuka ope-
reti põhjal mängufi lm tegi Ker-
gele, kes oli 1982. aastal lavas-
tanud opereti „Savoy ball“ Es-
tonia teatris, fi lmistuudio Tal-
linnfi lm. „Venelastel tekkis idee, 
et see fi lm võiks olla üleliiduli-
seks tarbimiseks,“ meenutab ta. 
„See oli Moskva Kesktelevisioo-

ni tarbeks tehtud fi lm.“ Filmi-
teadlane Õie Orav kirjutas hil-
jem, et „raske on öelda, kas fi lm 
saanuks parem, kui ta poleks 
olnud tellimustöö. Publikut iga-
tahes fi lmile jätkus, kuid kriiti-
kud tegid (enamasti) õigusta-
tud etteheiteid“. Etteheiteid sai 
fi lm aga juba tegemise käigus 
kuhjaga. Stsenaariumi kallal vi-
risemine oli kõigest süütu al-
gus. Esialgse stsenaariumiga, 
mille kirjutas Kerge, Moskvas 
rahule ei jäädud, sest „autoril 
pole õnnestunud leida kunsti-
list ekvivalenti, mis võimaldaks 
kanoonilist operetti tuua kaas-
aegsele teleekraanile – karak-
terite skemaatilisus muutub te-
gelaste rumaluseks, frivoolsus 
labasuseks, dialoogi kergus lo-
bisemiseks“.

Konfliktid 
ei jäänud tulemata

Töö edenedes ametnikud oma 
nõudmistes ei taltunud. Veel 
kaks nädalat enne fi lmi lõplik-
ku üleandmist kõlasid karmid 
nõudmised: kõige tõsisemat tä-
helepanu pöörata ilmse mait-
setusega patustavatele momen-
tidele ja otsustavalt vähenda-
da plaane, kus kasutatakse al-
kohoolseid jooke.

Mis Moskva etteheidetesse 
puutub, siis neist ei teinud Ker-
ge suurt välja. „Minule ei val-
mistanud need vene lollused 
mingit peavalu, sest olin kas-
vanud Nõukogude Liidus ja sel-
liste lollustega niivõrd harju-
nud,“ ütleb ta. „Teadsin, et saab 
alati teistmoodi teha, kui on va-
ja. Mulle õudselt meeldis lolle 
vene fi lminatšalnikuid tillist 
tõmmata ja see õnnestus ka „Sa-
voy balli“ juures. Tuli lihtsalt 
alati välja mõelda kohane va-
riant venelastele – sõnades, mit-
te tegudes.“

Kerge abikaasa Elle Kull, kes 
kehastas „Savoy ball is“ 
Madeleine’i, lisab, et režissöör 
läks moskvalastega teravasse 
konfl ikti siis, kui naljakamad 
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