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dab seda ka teistesse. Posi-
tiivne mõtlemine tuli Londo-
nis väga kasuks, et koos leida 
lahendusi olukordadele, mida 
suurlinna elu meie teele hei-
tis,” tõdeb Liisi. 

Rahu vs. litrites 
kargamine
Londoni-periood pakkus 
muidu peamiselt džässmuu-
sikat viljelevale Liisile uusi 
kogemusi ka erialases mõt-
tes. “Olen džässi õppinud ja 
teismelisest peale kuulanud, 
see muusika on mul kõrvas. 

Džässis on eriti oluline fra-
seerimine ja tempos püsimi-
ne. Mõnd teist stiili lauldes 
pean džässile iseloomulik-
ke asju maha koorima. Olen 
elus saanud erinevaid asju 
proovida, Londonis oli palju 
võimalusi, R&B ja Beyonce 
stiil, rokk jne. Inglaste jaoks 
ei olnud ma aga üks ega teine, 
vaid ikka džässlaulja, kuigi 
kõlalt nordic (põhjamaine – 
ingl k). Olen nende jaoks sar-
nane Rootsist tulevate džäss-
lauljatega, kel puhas hääl. 
USA džässlauljatel on kähe-
damad ja ragisevamad hää-

led. Eks ilm, 
meie kliima 
kargus tuleb 
häälega kaa-
sa,” naerab 
Liisi ja ütleb, 
et siinsed muu-
sikud armastavad 
pikki noote ega kar-
da õhku vahele jätta. “Tun-
dub, et ameeriklased ja britid 
kardavad vaikust. Sama on 
ka vestluses. Iga vaikus oleks 
nende jaoks justkui piinlik, 
kõik pausid tuleb täis vestel-
da,” muheleb ta. “Nad võiksid 
tulla Eestisse rahu õppima. 

Meil on kohati seda rahu ise-
gi liiga palju, bändid jäävad 
kaamosesse kinni, ei toimu 
energia vaheldumist, mis on 
publiku jaoks oluline. Tahad 
ju kontserdi jooksul koge-
da erinevaid energiaid, mitte 
kogu kontserdi koos artisti-
ga kusagil mustas augus või 
kurbuselombis veeta. Olen 
käinud kontsertidel, kus kõik 
on väga ilus, aga sa lihtsalt ei 
jaksa seda lõputut ängi vas-
tu võtta.” 

Teine äärmus on Liisi 
sõnul kerge litrites kargami-
ne. Ta ise eelistab sümbioosi 
erinevatest asjadest ja kirjel-
dab, kuidas Londonis on pal-
ju selliseid garaažibände, kus 
artistidel on täiesti ükskõik, 
mis neil seljas on ja millised 
nad välja näevad – nii pole 
harv näha laval esinemas ka 
kammimata peaga naisi väl-
javeninud dressides. “Kuna 
elutempo sunnib ja ümbrus 
mõjutab, hakkasin ka ise seal 
elades märkamatult pidama 
vähem oluliseks, mis mul 
seljas on,” meenutab Liisi ja 
lisab, et igaks esinemiseks ei 
peagi end üle võlli riidesse 
panema. 

Iga päev neli tundi 
ühistranspordis
Riietusele seadis London 
ainuüksi seetõttu uued tin-
gimused, et Liisi elas koolist 
kahetunnise teekonna kau-
gusel – nagu sõidaks iga päev 

rongiga Tallinna 
ja Tartu vahet. 

“Kui sul on 
päeva jook-
sul mitmeid 
kohustu-
si, siis ei 
suuda ju 
igaks esi-

nemiseks ja 
kohtumiseks 

erinevaid rii-
deid ja kingi kaa-

sa tassida. Püüdsin leida 
optimaalse versiooni, mille-
ga ühelgi üritusel häbisse ei 
jääks. Olin samas pragmaa-
tiline, kuna pidin hilisõhtu-
tel kõmpima viisteist minutit 
bussipeatusesse, siis ei taht-
nud ju kõrgetel kontsadel ja 

Mulle 
meeldib, et 
Christian ei 
karda olla 

õrn.


