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Lihtne ja lummav
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Lisaks Eesti vene rahvusest kodanikele 
on ka paljudele eestlastele hästi teada 
tantsumuusikaprojekt Lotos. Tegu pole mitte 
lihtsa „katse-eksituse”-meetodil tehtud projektiga, 
vaid korraliku kooslusega, kus töö ja arendus käib 
pidevalt. Kuid kes on selle bändi taga? Vastab 
lihtne lummavalt seksikas kaunitar Aleksandra.

muusikat internetis, aga seekord on plaanis ka kauplustesse välja 
panna.

QOQO: Sinu roll Lotoses?
Aleksandra: Roll on suur... Kirjutan ise lugusid, investeerin 
raha, organiseerin fotosessioone, videote filmimisi ja 
tantsutreeninguid. Lisaks veel disainin meie kostüümid ja 
organiseerin kõikvõimalikke pisiasju, et projekti edu hoida.

QOQO: Millistest saavutustest me seni rääkida saame?
Aleksandra: Mitmed Lotose muusikavideod on pikalt püsinud 
PBMK (Esimene Baltika Muusikakanal − toim) edetabelis. 
Mõned lood on edu saavutanud ka teistes nii Eesti kui ka Läti 
muusikakanalites. Näiteks Lätis oleme väga populaarsed lauluga 
„Riga”.

QOQO: Kas mõni üllitis on ka kõlanud eesti raadiojaamades?
Aleksandra: Jah, Lotose laulust „Angel” tehti eestikeelne 
versioon „Mu ingel”, mis on väga populaarne raadios Elmar.

QOQO: Teie kollektiivi koosseis on 100% venelased. Kui raske on 
ühel vene artistil üldse Eestis läbi lüüa?
Aleksandra: Meil on kaks uut tantsutüdrukut, kes on eestlased, 
seega ei saa öelda, et koosseis on päris 100% venelased... Jah, ei 
ütleks, et Eestis on kerge läbi lüüa. Siinsetel venelastel puudub 
respekt ja toetus. Inimesed on kadedad, kui sul läheb hästi. Väga 
kurb, aga nii see paraku on. Meie ei võta eeskuju teistest − meie 
ei virise, vaid teeme ja naudime!

QOQO: Kas olete oma esinemistega ka Eestist välja pääsenud?
Aleksandra: Esinemisi on tulnud ette ka Lätis ja Saksamaal.

QOQO: Räägime nüüd ka sinust endast. Oled sa vaba või 
hõivatud?
Aleksandra: Hõivatud.

QOQO: Aga kui oleksid vaba naine ansamblist Lotos, siis millistel 
meestel oleks sinu puhul lootust? 
Aleksandra: Võib-olla esimest korda elus ei ole ma selle peale 
mõelnud! Ma olen oma mehega rahul.

QOQO: Kas eesti mees või vene mees? Põhjenda!
Aleksandra: Vene mees. Mul oli mees teisest rahvusest, me ei 
räägi küll eestlasest, aga tolle mehega ei mõistnud me teineteist 
lõpuni. Raske on suhelda, kui kultuurid on niivõrd erinevad, 
vähemalt minu jaoks.

QOQO: Millega sa tegelesid enne laulmist?
Aleksandra: Ma olen laulnud kogu elu lapsepõlvest saati!

QOQO: On sul veel mõni hobi peale laulmise?
Aleksandra: Lotos võtab põhimõtteliselt kogu aja ära, aga 
hobisid leidub ikka! Mulle meeldib reisida. Jõusaal, kino, sõbrad 
ja peod!

QOQO: Tundud olevat väga sportlik tüdruk. Kas see tähendab, 
et oled ka voodis väga sportlik?
Aleksandra: See on üpriski isiklik küsimus, seega kellel vähegi 
fantaasiat on − andke tuld!

QOQO: Kas pooldad rahulikku ja romantilist seksi või meeldivad 
sulle rohkem rollimängud?
Aleksandra: Olen romantiline naine. Mulle meeldivad küünlad, 
hea romantiline muusika, romantilised õhtusöögid jne. Aga jah, 
tuleb tunnistada, et ei puudu ka rollimängud. Minu arvates peab 
naine olema alati atraktiivne, huvitav, erinev, seksikas, lõbus ja 
lihtne − see on sama tähtis kui borši keetmine!

QOQO: Räägi oma bändist. Mida see endast üldse kujutab?
Aleksandra: See on venekeelne popbänd, millel eelmise aasta 
lõpus ilmus kolmas plaat. Pärast seda oleme jõudnud lindistada 
juba mitu uut lugu ning uue hiti „Tantsuju” („Tantsin”) esmaesitlus 
oli Tallinna klubis Apollo „Tantsuparadiisil”.

QOQO: „Tantsuparadiisi” üritused on suunatud eelkõige vene 
kuulajaskonnale. Olete ehk proovinud kaasa haarata ka eesti 
publikut?
Aleksandra: Suunatud on ta küll vene kuulajaskonnale, aga 
pooled külastajatest on ju eestlased. Eesti publikut eraldi haarata 
veel ei ole proovinud, aga see on väga hea idee…

QOQO: Kust on võimalik Lotose albumit osta ja kas üldse on?
Aleksandra: Meil on leping USA plaadifirmaga WMA, mis müüb 
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Suvi on tulekul − päike, rand ja soojad ilmad. 
Tõesti, nii peaks olema, ent arvestagem tõsiasjaga, et Eestimaa suvi kaldub 
tihti pigem vihmase sügisilma poole. Rannapükse ritta laduda võib igaüks. 
Meie otsisime aga inspiratsiooni puhuks, kui väljas on jahedam ja sajusem. 
Leidsimegi sobiva kollektsiooni jahedateks vabaõhupidudeks või lihtsalt vih-
masel suvepäeval linnapeal asjaajamiseks. See Dsquared2 meeste sügiskol-
lektsioon sobib ideaalselt ka Eestimaa jahedavõitu suvesse. Võta snitti ja ole 
elustiilne.
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