
Helgi Sallo on näitleja, kes pole näitlejahari-
dust saanud lavakunstikateedris, vaid tol-
lases Eesti NSV teatriühingu lavakunsti-

stuudios, kus õppis mõnda aega ka Eri Klas. Kui 
lavakunstikateedri 2. lend hakkas kooli lõpeta-
ma ja üheks diplomitööks võeti ka muusika-
lavastus, langes valik Leonard Bernsteini „West 
Side Storyle”.

„Bernsteini muusikat laulda ei ole sama 
mis „Ema viis hälli heinamaale”,” põrutab Hel-
gi Sallo. Kuna lavakooli tudengite hulgas pol-
nud võtta sobivat Maria osatäitjat, kes oleks 
laulnud nii, nagu dirigent Eri Klas ette kujutas, 
meenus talle ühtäkki tüdruk lavakunstistuu-
diost. Sallo ei tea, miks just tema, ega mäleta, et 
oleks Klasiga üldse üheski tunnis koos käinud, 
ometi kutsuti ta „West Side Story” proovidesse.

„Oli ehmatuse ja õnnetunde segu,” meenu-
tab Sallo. „Lavakad olid neli aastat koos õppi-
nud ja äkki tuleb 23-aastane tattnina kuskilt 
stuudiost nende kampa.” Sallo mäletab nii eba-
kindlust kui ka aukartust, mis valdas teda Es-
tonias, kus toimusid proovid. „Liikuda sealse-
tes koridorides ja näha elusast peast tollaseid 
kuulsusi Tiit Kuusikut ja Georg Otsa... Oli tun-
ne, et tahaks end näpistada – kas see toimub 
unes või ilmsi.”

Suurest ärevusest kukkus lava taga maha. 
Prooviperiood käis üle kivide-kändude ja Sallo 
tundis end inetu pardipojana, kes on keset lui-
geparve sattunud. Noorele artistile olid toeks 
kontsertmeister Viive Ernesaks ja tantsuseade-
te autor Helmi Tohvelman. Tema silitas debü-
tandi kätt ja lohutas: „Rahu, kõik läheb õiges-
ti, kuulake ja vaadake partnerit.” Sallo tuletas 
meelde stuudios teatrikorüfeedelt Ants Laute-

rilt ja Ilmar Tammurilt kuuldud õpetus-
sõnad.

Sallo lavapartner ja Tony osatäit-
ja oli Harri Vasar, Estonia teatri tunnus-

tatud laulja, kena välimusega mees. „Tal olid 
nii ilusad suured pruunid silmad,” ohkab Sal-
lo. „Kui neisse vaatasid, siis sinna uppusid. See 
tekitas hirmu, et teised kõrvalt märkavad ja 
naeravad. Mul tõesti on see ebaprofessionaal-
sus, et olen olnud peaaegu kõigisse oma lava-
partneritesse armunud, aga õnneks ei ole see 
armastuseks üle läinud.”

Ebakindlus tükkis aeg-ajalt noorde näitle-
jasse tagasi. Hirm laulda Bernsteini loomingut 
Estonia suurel laval tekitas otsekui halvatu-
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et tema 
peale ei saa 
kadegi olla

Teised „West Side Story” 
lavastused Eestis
Bernsteini kuulsat muusikali 
on Eestis peale 1964. aasta Es-
tonia lavastuse veel etendatud 
ka 1986 Rakvere teatris, 1993 
linnahallis, 2005 Vanemuises 
ja 2019 Estonias.

Rakvere teatri lavastust nä-
hes olin pettunud, nad vist ei 
laulnudki seal kõike ise ja osa 
tuli lindilt. Kui Neeme Kunin-
gas tegi 1993. aastal oma ver-
siooni muusikaakadeemia lõ-
petajate Rauno Elbi ja Lauri 
Vasaraga, siis kutsus ta mind 
enda kõrvale assistendiks. Ku-
ninga lavastuses linnahallis oli 
rollides vähem sügavuti mi-
nekut, see lavastus oli pigem 

vaatemänguline, aga mulle 
hullupööra meeldis Mait Agu 
seatud liikumine. Kui oled ise 
rolli teinud, on kange kiusatus 
suunata näitlejat samale ra-
jale, kus ise käinud oled, aga 
sain endast võitu.

Malviuse lavastuse mitme 
küljega, eriti vägivalla esiletoo-
misega, polnud ma ka nõus. 
Minu meelest kadus kogu ar-
mastuslugu vägivalla sisse ära.

„West Side Story” puhul on 
huvitav mõelda, et see on esi-
etendunud nii ammu, 1957. 
aastal. Aga ta on seniajani vas-
tu pidanud ja ikka leitakse 
põhjus seda jälle lavale tuua!

se. Ühte orkestriproovi ootas dirigent Klas Sal-
lot tükk aega, teda aga ei tulnud ega tulnud. 
Klas hüüdis siis dirigendipuldist: „Kus Maria 
on?” Lavameister vastu, et vaat ei tea, aga üks 
kolks siin lava taga käis. Suurest ärevusest oli 
Sallo lava taha pikali kukkunud, teda turgutati 
nuuskpiiritusega ja lükati siis lavale.

Parajasti algas Eestis muusikalide võidu-
käik: aasta varem oli Voldemar Panso lavasta-
nud Estonias „Minu veetleva leedi”. Kui „West 
Side Story” lõpuks 1964. aasta 30. detsembril la-
vaküpseks sai, võttis publik selle väga soojalt 
vastu. Noorte näitlejate diplomilavastuse met-
sik positiivne energia kandus saali. „Et ma ise 
mustalt laulsin, siis miski pidi kompenseeri-

Helgi Sallo (Maria) ja 
Karin Karm (Anita) 
Estonias 1964. aastal 
lavale jõudnud muu-
sikalis „West Side 
Story”
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