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RAHVUSOOPER ESTONIA ARHIIV

PIKKSUKA PIPID: Sulev Nõmmiku lavastatud 
lastemuusikalis «Pipi Pikksukk» astus Helgi 
Sallo nimiosalisena lavale aastal 1969. Kaks 
aastat hiljem sai punapatsilise paruka pähe 
ka Katrin Karisma. «Aga me olime väga eri-
nevad Pipid,» tõdeb Karisma. Tõsi, kuid välja 
nägid küll nagu ruugejuukselised kaksikõed.

Katrin: Aga ega see olnud ainult palga pä-
rast, et läksin. See oli huvitav seiklus vaata-
maks, mis saab.

Mõlema puhul oli ju lihtsalt hulljulge ha-
kata tegema asja, milles otsest kooli sel-
jataga ei ole.

Katrin: Noor inimene ju!
Helgi: Mul oli sellepärast hea, et «West 

Side’i lugu» tegid lavakunstikateedri II kursu-
se tudengid ja neist polnud keegi laulja. Läk-
sin omasuguste sekka. Ükskord, kui mulle se-
da minu ja Harry Vasara duetti lindilt lasti, pi-
din ära minestama: paar nooti vist olid puh-
tad, ülejäänud olid kas natuke kõrgemad või 
madalamad. Nootidele pihta sain ma ikka vä-
ga harva ja mind hämmastab, kuidas publik 
selle nii hästi vastu võttis. Seal pidi miski muu 
olema, et noodi puhtus jäi tagaplaanile.

Järgmine oli Straussi «Viini veri», mis on 
ju klassikaline operett. Kui otsiti subrett Pe-
pit, kes pidi tantsima koos tantsijatega, üt-
les dirigent Kirill Raudsepale mu eluaegne 
klaverisaatja Viive Ernesaks, et proovige 

Sallot. Raudsepp ütles: «Seda? Helesinist? 
Õrnukest? Nalja teete?» Viive kostis, et 
proovigu ikka. Kui olid esimesed proovid, 
siis Viive ütles pärast, et nii lavastaja kui ka 
dirigendi näost oli näha: panime kümnesse. 
Tuli välja, et mul siiski oli mingit tantsu- ja 
lauluoskust.

Aga laulmisest: minu ema laulis ja pärisi-
sa laulis isegi Estonia abikooris. Nii et see 
musikaalsus on mulle geenidega antud.

Teil mõlemal, oletan ma, on musikaalsus 
geenidega kaasa tulnud.

Katrin: Mina olen inseneride perest. Ei tea 
geenist midagi.

Helgi: Eks üks neist ikka laulis?
Katrin: Muidugi, lõkke ääres ikka laulsid, 

kes siis lõkke ääres ei laula?

Estonias pidi sel ajal olema ikka väga või-
mas aeg, kui teid, verisulis neide, muusi-
kali- ja operetisolistideks tõugati.

Helgi: Siis hakkasid muusikalid tulema. 
«Minu veetlev leedi» tuli juba 1963, «West 

Side’i lugu» 1964. aastal. Seda oleks veelgi 
mängitud, aga poisid läksid sõjaväkke. Muu-
sikale tuli ja Silva Urb oli kõige noorem so-
list, ehkki juba küps naine. Sellepärast meid 
kutsutigi. Ära ütle, et ei ole saatust – satud 
õigel ajal õigesse kohta.

Aga teil, Katrin, ei tilkunud Estoniale jä-
rele andes süda verd, et suured draama-
rollid jäävad nüüd tegemata?

Katrin: Mina ei osanud üldse niimoodi 
mõelda. Tegin seda, mida mulle ette anti, nii 
hästi, kui suutsin. Tegelikult oli mul vahepeal 
see periood küll, et mind taheti draamateat-
risse ka, sest mängisin seal Estoniaga paral-
leelselt lavastustes «Inimene ja inimene», 
«Lea» ja «Meie nooruse linnud». Mõtlesin, et 
läheks õige draamateatrisse, aga elu tuli va-
hele: olin abielus Hendrik Krummiga, meil 
olid lapsed, ühel ajal puhkused ja otsustasin, 
et põrgusse, jään Estoniasse. Kui draamatea-
ter mind tahab, las siis kutsub mängima. Eks 
tegelikult oli raske kahes teatris korraga töö-
tada ja samal ajal lapsi kasvatada.

Tütar Mari ütles: «Mina kogu aeg ootan, 
et ema koju tuleks!» Sest seda aega oli nii vä-
he. Saatsin lapsed hommikul kooli, lugesin 
neile põrandal maas istudes veel Viplala raa-
matut ja nii kui nad olid kooli läinud, vaata-
sin, et saaks veel enne proovi natuke maga-
da. Koju pääses ju õhtul pärast etendust. Siis 
– mäletad, Helgi – algasid Sulev Nõmmiku-
ga veel väljasõidud. Hool ega hoobil vahet ei 
olnud, see oli ikka metsik, mis sai tehtud.

Ega tütar Liina teidki, Helgi, väga tihti 
kodus näinud?

Helgi: Minu elu ei anna Katriniga võrrel-
da, olen pigem mittetraditsioonilist pereelu 
elanud. Aga olen Liinaga rääkinud nüüd, kui 
ta on juba vana inimene, ja ta ütleb küll, et 
tema ei tundnud mitte millestki puudust. 
Usun, et ta räägib tõtt.

Katrin: Eks nad õpivad kõik väga iseseis-
vaks.

Helgi: Liinal oli väga hea lapsehoidja. Üks 
vanaproua, kes võttis teda kui oma lapselast. 
Eks ma tarisin Liinat teatrisse kaasa – ta oli mul 
seal garderoobis laua peal küll viiekuusena.

Mõneti on teatrilastel tohutu 
eelis, sest elu, mis avaneb ku-
lisside taga, on ütlemata põnev.

Katrin: Mäletan, kui Ivo oli väi-
ke, võtsin ta draamateatrisse kaa-
sa. Panin ta rekvisiitorite juurde, 
mängin laval ning kuulen: laps kar-
jub! Jube õudne tunne! Aga Piret oli 
selline, kes siis, kui ma Astoria va-
rietees Mait Aguga tegin, nuias, et 
võtku ma teda sinna kaasa. Üks 
kord võtsin ta kaasa ja see oli viga! 
Ta tahtis ju jälle kohe tulla, sest tal-
le nii väga meeldis. See on ju põnev!

Sedavõrd põnev, et nii Helgi tü-
tar Liina kui Katrini tütar Piret 
on valinud endale näitlejaameti.

Katrin: Sinna ei ole midagi para-
ta, see käib lihtsalt kaasas.

Helgi: Tore asi, mis ajas mind mui-
gama, oli see, et Liinal oli üks pe-
riood, mil ta tüdis Von Krahli teatrist 
ära ja läks massööriks õppima. Otsus-
tas, et näitleja ta enam ei ole. Kui nad 
aga Piretiga koos näosaadet tegid, 
said seal hästi sõbraks, rääkis Piret 
talle, et on teatrist nii tüdinud, et ta-
haks ära tulla ning mitte enam näitle-
ja olla. Hakkasin nii naerma: ütle 
nüüd, isegi lapsed on meil sarnased, 
ehkki Liina võiks vanuse poolest Pire-
tile ema olla. Vaatamata sellele jookse-
vad neil kogu aeg samad asjad.

Katrin: Mina aga arvan seda, et kui 
neil oleksid kogu aeg olnud suured-
võimsad rollid, siis nad sihukest juttu 
ei räägiks. Ma Pireti puhul kohe näen, 
et tal on seda vaja! (Pöördub järsku Hel-

gi poole, kes põrnitseb tohutut koogilõiku.) 
Sul on ju etendus õhtul!

Helgi: Seda minagi vaatan, et ehk sa aitad 
mind!

Vastu etendust ei tohi näitlejannad en-
dale koogitükkigi lubada?

Helgi: Kostüümid on sellised, et paistab 
väga välja päevane söömine. Eile mulle nii 
meeldis, kui lõpus oma kostüümiga välja tu-
lin – see on nagu tort! Publik naeris süda-
mest! Jumal, kui hea meel mul oli!

Katrin: Kas keegi kujutab ette, Helgi Sal-
lo riietab end laval lahti, võtab pesuväele? Ta 
teeb seda ja see on väga ilus!

Helgi: Nädal aega kodus harjutasin peegli 
ees, kuidas välja näha ja mis nurga all küljega 
olla. Selles eas vajab see enesekindlust ning 
kui sa tunned end laval kindlalt, siis on publi-
kul hea olla, aga kui ma ebalen, siis tunneb 
publik ka piinlikkust. Kui ma Liinale ütlesin, 
et kui muud vaadata ei ole, siis näete vähemalt, 
kuidas ma punases kombinees olen! Liina 
hüüatas: ema, sa oled 76, mida sa teed!

Katrin: Öelnud, et surmani!
Helgi (naerdes): Täpselt nii ma ütlesingi, 

et vanus ei loe siin midagi! Kui on, mida näi-
data, siis palun!

Silkasite oma parimatel aastatel ka neg-
ližee väel laval ringi? Kahtlustan, et mit-
te.

Helgi: Ei ole sellist tempu tõesti varem tei-
nud!

Katrin: Ikka lõpuks jõuame sinna välja.
Helgi: Et kui millegi muuga enam ei löö, 

siis punase kombineega!

Tundub, et mida küpsem näitlejanna, se-
da pöörasemaks läheb?

Katrin: Tundub jah! Helgil küll, mina veel 
ei julge seda teha!

Helgi (naerab): Kati, iial ära ütle iial!

« Ausalt öeldes 
olen ma päris 

õnnelik, et saan 
olla laval, vahepeal 
on pausid jupiti 
vahel olnud, aga 
ma pean ennast 
sinna lavale jälle 
tagasi viima. Olen 
tõesti praegu rahul, 
mul on nii hea!»
Katrin Karisma

PRIMADONNA JA SUBRETT: Aasta oli 1982, kui Ago-Endrik Kerge 
tõi Estonia lavale menuopereti «Savoy ball». «Operetis oli meil nii, 
et Kati oli subrett ja mina niinimetatud primadonna,» poetab Hel-
gi Sallo, kes kehastas selles lavaloos Madeleine’i. Katrin Karisma 
mängis särtsakat Daisy Darlingtoni.
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Helgi juhendab laulutudengeid, Katrin teeb raadiosaadetNeil päevil, kui Joani-Bette lugu on puhkehetkel, toimetavad Sallo ja Karisma muudes sfäärides. «Estonia «Minu veetlevas leedis» mängin professor Higginsi majapidajannat missis Pearce’i ja nüüd tuleb uus ooper, kus dubleerin Ita Everit – see on mu karjääri lõpp!» ütleb Hel-gi. Katrini silmi ilmub kaval pilk ning ta korrutab nagu Kalevipoega põõsast nõustanud siil: «Ei ole! Ei ole! Never say never!»Uues ooperis Helgil laulurolli ei ole. «Kõik ju teavad, et aastast 1999 ma enam ei laula!» Tõsi, Helgigi tavatseb teatrigarderoobis laulu lasta, aga ainult enda tarvis. «Siis, kui ma lähen noortega tööd tegema ja teine-kord ei suuda ma vait olla, vaid pean ette näitama.» Katringi tõdeb, et vä-ga ta enam ei laula: «Kui aga ikka vaja, küll ma siis laulan. Viimase kuu jooksul pole ma kontserte küll teinud. Ja minu meelest teeb Helgi väga õi-gesti, et ta ei laula enam praegu. Väga tark tegu, ta jääb legendiks!»Küll aga tegeleb lavalegend Sallo muusikaakadeemia ooperiklassi tu-dengitega, kes toovad rahvusooperi lavale Eino Tambergi ooperi «Cyrano de Bergerac». «Nüüd käin nendega igal nädalal tööd tegemas. Mulle see nii pööraselt meeldib, isegi rohkem kui ise laval olla! Ma ei teadnud, et ma nii edev olen – nad nii naeravad mu jutu peale ja siis ma lähen nii puhevile ning imestan, kuidas üks kild tuleb teise otsa. Kõigil on nii hea tuju ja tões-ti mulle meeldib panna inimesi mõtlema, nad hakkavad proovima ning mõttega laulma.»
Katringi ei veeda päevi niisama kodus passides, vaid on andnud oma hin-ge raadiosaate tegemisele. «Mulle tehti ettepanek, et ma hakkaksin interne-tis tegema «Terviseraadiot»,» kõneleb ta. «Sellest on juba aasta möödas, igal nädalal teen tunniajase saate terviseteemadel: tohtritega, alternatiiv-meditsiini esindajatega ja kõigiga. See on nii huvitav, sest enne intervjuud tuleb kõik materjalid läbi töötada – kodutöö tuleb ära teha. Kui huvitav see meditsiinimaailm on ja ma olen nii targaks saanud!» Tänaseks on Katrin tei-nud Terviseraadio.ee egiidi all üle 40 saate ning tõdeb, et see on ta elu pöö-raselt põnevaks muutnud. «Mõtlesin, et proovin, kas saan hakkama! Läksin sesse maailma sisse ja see on tõesti huvitav! Igal nädalal saade!»


