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Helgi Sallo 80! ERR pidas Helgi Sallole
kingiks teleri ostmist keeruliseks, appi
tõttas Raivo Suviste
Helgi Sallo tänase 80. juubeli eel tekkis temaga
sünnipäevaintervjuu teinud Vahur Kersnal (59) idee, et Eesti
Rahvusringhääling võiks 62 aastat meie ekraanidel säranud ning
ETV läbi aegade populaarseima seriaali "Õnne 13" ühele
peategelasele ümmarguseks tähtpäevaks uue teleri kinkida.
Vahur oli nimelt kursis, et tänaseni vaatas Helgi oma Mustamäe
kodus saateid pisikesest, ajast ja arust kineskooptelekast!

ERR pidas Kersna mõtet küll asjakohaseks, kuid teleriostu liiaks.
"Öeldi, et kollased roosid on ok, ent teleriostuks
raamatupidamises vastavat rida ei ole," muigab Kersna.

Seepeale haaras initsiatiivi "Õnne 13" produtsent Raivo Suviste
– pole probleemi, leiame lahenduse! Nii saabuski Suviste täna
kell 11 Rahvusooper Estonia proovisaali Helgit tervitama,
kaenlas uhkelt pakitud 50 tollise ekraaniga Sony teler.
Sünnipäevalapsel olid pisarad silmis. Ühena esimestest
saadetest saab Helgi täna õhtul uuest telerist vaadata oma
Vahur Kersnale antud juubeliintervjuud. Täna kell 22.00 nimelt
teleesilinastub kersnalikult põhjalik sünnipäevasaade "Helgi
Sallo. Jumala puudutus".

Proovisaalis käisid täna hommikul Eesti lavade pikaaegset
supertähte ja diivat õnnitlemas lisaks Estonia kolleegidele veel
Õnne 13 meeskond ning ERR`i juht Erik Roose, ETV
peatoimetaja Marje Tõemäe ning ETV elamussaadete pealik
Karmel Killandi.

Valitsust esindas ainsana haridus- ja teadusminister Liina
Kersna.
Pea- ja kultuuriminister jäid tulemata ilmselt seetõttu, et samal
ajal käis Stenbocki majas väga tähtis valitsuse nõupidamine.

"Ütlesin Liinale, et kui sa ei tule, siis ei jõua sa seda pärast ära
kahetseda," avab Vahur tagamaid. "Arvestades seda, kui palju
tema kunst on meie rahvale andnud ning kui kõrgelt sa ise Helgit
hindad ning väärtustad. Ja Liina tuli!"
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Liina Kersna kinkis Helgile lisaks ministeeriumi lilledele veel
omalt poolt Birgit Skolimowski Jewellery kaunid ehted. Helgi oli
õnnitlejaid tervitades äärmiselt liigutatud ning andis kohapeal
isegi väiksemat sorti etenduse, mida loodetavasti võib täna näha
ka kaameraga kohapeal olnud Aktuaalse Kaamera
uudistelõigust.

Helgi Sallo on laval publikut rõõmustanud juba kaugelt üle poole
sajandi. Aastal 1964 kutsus kursusekaaslane Eri Klas, kes
debüteeris parajasti Estonia teatris dirigendina, Helgi Sallo
muusikalilavastusse "West Side'i lugu" (Tallinna Riikliku
Konservatooriumi lavakunstikateedri 2. lennu diplomilavastusse)
Maria ossa. Pärast õppestuudio lõpetamist 1965. aastal sai
temast Estonia teatri koosseisuline solist. Helgi Sallol on olnud
üle viiekümne rolli ooperites, operettides ja muusikalides. Nende
hulgas on Denise "Mam'zelle Nitouche'is", Pipi "Pipi Pikksukas",
Aldonza "Mees La Manchast", Nikitina/Šatrova "Kahes
kevadpäevas", Frasquita "Carmenis", Lõbus Naisterahvas
"Ohvris", Madeleine "Savoy ballis", Sally Bowles ja Fräulein
Schneider "Kabarees", Mařenka "Müüdud mõrsjas", Ilona "Krahv
Luxemburgis", Notsu "Puhhis" jpt. Suurematest rollidest loobus
ta aastal 1998. Aastast 1997 on ta töötanud Estonias ka
näitejuhina.
Teleekraanilt on Helgi tuntud juba aastakümneid veidi käreda ja
toimeka Alam rollis seriaalist "Õnne 13".

"See on tunnustus, kui oled nii eluliselt mõjunud, et inimene ei
eristagi enam näitlejat ja tema rolli," sõnab Helgi hiljutises Eesti
Naisele antud intervjuus.

Kumb on teravam, tugevama karakteri ja egoga naine – Alma või
Helgi?
"Ilmselt olen jätnud paljudele käreda otseütleja mulje, aga ma
pole kindel, kas see mu pärismina on," märgib ta.
Almat kaitsma käänates lisab Helgi ägedalt: "Ja pole sel Almal
viga midagi, mina olen tema karakteriga väga rahul! Inimesed on
öelnud, et muudkui riidles Johannesega. Aga kui sul mees iga
päev haiseb alkoholi järele, ega see pole meeldiv asi!"

 



01.09.2021, 17:13Station

Page 3 of 3https://station.ee/#40377798


