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Anne + töö + x-faktor = Solistica
Kes seda nüüd täpselt teab, kas solistiks sünnitakse või saadakse, igatahes asub tänahomme 48 noort üle Eesti võluma 7-liikmelist
žüriid Eesti noorte lauljate konkursil Solistica. Aga eelkõige püütakse lummata muidugi publikut. Sest nagu ütles üks lauluõpetaja
– hinded ja preemiad ei tee lauljaks, alles elu
näitab, kellest saab laulja.
Anneli Tarkmeel
anneli@meiemaa.ee

Ja loomulikult kuulub laulja edukuse seljakotti see nn
sõnulseletamatu miski, see xfaktor, mida talendisaadetes
otsitakse.
Kuressaare gümnaasiumis
toimuval konkursil on kolmes
kategoorias vastavalt vanusele võistlustules noored alates
4. klassist kuni 12. klassini.
Konkurss on muide varasema
solistide ja duettide konkursi
mantlipärija, kuid siiski täiesti
uues kuues.

Urmas Lattikas
hindab lauljas ausust
Pilguga osalejate nimesid
uurides leidsin üles ka need
viis (!) poissi, kes mikrofoni
ei pelga. Laulvaid noormehi
on ju Eestis kindlasti rohkem.
Olgu sellega kuidas on, aga žüriis aitavad seekord parimatest
parimaid valida nelja naisliikme kõrval kolm meest.
Üks neist, helilooja ja džässpianist Urmas Lattikas ei
osanud ka vastata, mis see
“miski“ siis on, mis head väga
heast eristab. Väga paljude
muusikutega kokku puutunud
Lattikas arvas pärast väikest

mõttepausi, et eks see ole segu
andest ja meisterlikkusest, aga
kindlasti ka sarmist, karismast
ja aususest.
Oma pikal muusikuteel on ta
koostööd teinud väga paljude
erinevate solistidega. Praegu
52-aastane mees (Urmas Lattikas: vanusest ei pea ju ilmtingimata ajalehes kirjutama,
seda enam, et ma näen välja
nagu 51) osales Solistica eelkäija esimese võistluse žüriis.
“1997. aastal oli mul rõõm
ulatada grand prix konkursi
võitnud Liisi Koiksonile, see
on meeldejääv fakt,“ meenutas
Lattikas.
Žürii tööd tuli tal veel hiljemgi teha ning mõnel korral
lüüa kaasa võistlejaid toetavas
saateansamblis. “Praeguse ettepaneku žüriis osaleda tegi
Pilvi Karu, kellega oleme varasematel lauluvõistlustel kohtunud lugematu arv kordi,“ lisas
Lattikas.

Lavanärvi puuduminegi võib teha
karuteene
Kuressaares toimuv konkurss
on Eestis väga vajalik muusikasündmus noortele, leiab Lattikas. “Mulle siiski tundub, et
konkurss on vaid asja n-ö väline
vorm,“ lisas ta. “See on pigem

Urmas Lattikas – muusikuks sündinud.

suur muusikapidu, kus väike
võistlusmoment teeb asja põnevamaks. Aga noorte jaoks pole
see ehk kõige olulisem. Palju
tähtsam on enese proovilepanek, millegi koos ärategemine

ja üksteisele pöidla hoidmine. Usun seda täiesti siiralt.
Muusika tegemine pakub ju
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lihtsalt rõõmu ja seda on seal
suuremal hulgal.“
Teatud lavanärv käib aga
asja juurde. Solist kui sõna
kõlab sisuliselt uhkelt ja vastutusrikkalt, kuid vaatamata
sellele ei olda laval kunagi
päris üksi. (Muide, olen veendunud, et näiteks ka tasemel
kammerkoor koosneb väga
headest solistidest). Kuidas
lavanärvist jagu saada, selleks Lattikasel mingit retsepti
anda ei ole.
“Olen õppinud lavanärviga

koos elama ja lavale minema,
paar korda olen ka n-ö külma
kõhuga esinenud, aga see pole
hea, sest kõige hullem on emotsioonitu esinemine. Väike lavanärv aitab keskenduda, suur
võib muidugi karuteene teha.
Ja kui on anne, mida toetab tulemuslik töö, tuleb ka julgus ja
esinemiskindlus,“ uskus Lattikas. Edevust pidas ta kõige
viimaseks asjaks, mis edu toob.
Lavalisi äpardusi on Lattikasel ikka juhtunud. Nagu kõigil. “Džässmuusikas annab

sellist asja muidugi ära peita
– üks improvisatsioon ja kõik.
Klassikutel on keerulisem.
Aga naljakas võib see tunduda ainult tagantjärele. Hetkel,
kui see käes, pole sellele aega
mõelda.“
Jõudu Urmas Lattikasele – ja
muidugi kaashindajatele Diana
Õunale, Silvi Vraitile, Heiko
Liivile, Teele Viirale, Arno
Tammele ja Thea Paluojale.
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Nõo liharullid juustuga,
Nõo Lihavürst,
530 g, 6,40/kg
Toodetud Eestis

1

99
62

24%

Lihakas viiner,
Rakvere LK,
360 g, 5,53/kg

Ei ole müügil Pääsküla Koduselveris

3

49
4

99

30%

Filtri- või kannukohv Kulta
Katriina, Meira,
500 g, 6,98/kg
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28%

Duo-geelkapslid Expert Color
või Regular 15 pesukorda, Persil,
15 tk/pk, 0,31/tk

Piltidel on illustreeriv tähendus ja pakkumine kehtib kuni kaupa jätkub.

