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Katrin Karisma: ma lihtsalt pean tegutsema!
„Elu on elamiseks, leib teenimiseks!" on Katrin Karisma kirjutanud
ühte oma 2008. aastal ilmunud elulooraamatusse „Minu ilus elu“
pühenduseks. Oma elu peab ta ilusaks ja elamisväärseks nüüdki,
12 aastat hiljem. 
Katrin Karismast sai koroonakriisi ajal tõeline kaanestaar ja
positiivne eeskuju kogu Eesti rahvale. Paljud väljaanded kirjutasid
esikaanel, kuidas tema, 72aastane naisterahvas, kriisi tõttu
näitleja- ja lauljatööst mõneks ajaks ilma, ei jäänud koju nelja seina
vahele nukrutsema, vaid otsustas leivateenimiseks hoopis oma
Kloogaranna kodus kohviku avada. 
„Peamine põhjus oli küll koroona, kõik tööd ja tegemised jäid
pausile, aga mina lihtsalt pean tegutsema. Ma ei taha istuda
tegevusetult, käed rüpes,” ütleb Katrin. 
Kohvik tuli Katrini juurde. Kui kohvikupidamise kogemusega
sõbranna talle sellise ettepaneku tegi, ei kõhelnud ta hetkegi.
„Küpsetamine on mulle terve elu meeldinud. Varem lapsed ohkasid
- jälle sa küpsetad! Nüüd rõõmustavad - jess, sa oled küpsetanud!”
muigab Katrin. „Aga ma pole mingi pagar, olen lihtsalt naine!” 

Katrin naudib naiseks olemist. „Naise roll on väga-väga oluline,
aga naine peab olema naine, ta peab enda eest hoolitsema, käima
ajaga kaasas ja olema enesekindel ning õpihimuline. Kõige
olulisem on rongist mitte maha jääda. Ei tohi end käest lasta. Ikka
peab ilus olema!” 

Üle võlli unistus 
Kodukohvik on üllatavalt hästi käima läinud ja Katrin peab plaani
seda septembri lõpuni avatuna hoida. „Midagi keerulist meil pole,
mina teen pirukaid, kaneelisaiu, keekse, rullbiskviiti, sõbranna teeb
juustukooki. Tavalised kodused küpsetised, aga inimesed, kes on
teinud Kloogal pika jalutuskäigu, ei soovigi udupeeni hõrgutisi.
Pigem head kohvi, midagi maitsvat ja jalgu puhata. Oleme
pulmapeogi kohvikus maha pidanud.”„Mu tütar Piret on meil abiks
ja erilist tööjaotust polegi, teeme kõike ühiselt,” ütleb Katrin.
Pagariamet pole kerge: kolmel päeval nädalas tõuseb Katrin
hommikul kell kuus, hakkab tainast segama ja lülitab ahjud sisse,
seejärel töötab paar tundi arvuti taga. Kella kolmeks peab kõik
valmis olema ja siis tuleb püstijalu rabada õhtul kella üheksani
välja. Ometi õhkab Katrin: „Nii tore on!” 
Katrin elab neljateistkümnendat aastat Kloogarannas. „Müüsin oma
Tallinnas Virmalise tänaval asunud kodu maha ja saadud raha eest
ehitasin vanaisale kuulunud ja päranduseks saadud krundile maja,”
selgitab ta. 
„Mu poeg ütles: ema, mõtle ikka järele, sa oled üksi ja kas sul on
seda vaja! Ehitamine nullist pole lihtne. Ootamatult kujunes sellest
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aga väga äge projekt. Mulle meeldis kõige selle keskel olla.” 
Katrin Karisma lapsepõlv möödus Kloogarannas. „Minu parimad
mälestused on siin. 
Jah, see oli üle võlli unistus, kuid kui sellised unistused täituvad, on
see ütlemata hea tunne. Praegu ma naljalt oma kodust välja ei
lähe. Kui tõesti hilissügisel kaamos peale tuleb, olen linna teatrisse
sõitnud. Käingi vähemalt kolm korda nädalas linnas, kas teatris,
tuttavatega kohtumas või tööde pärast.” 

Lahja lehm pole veel hirv 
Ehkki Katrin end pagariks ei pea, uurib ta hoolega külluslikku
kookide väljapanekut Peeter Rebase uues kohvikus Komeet. 
„Kas te koogitüki pooleks ka lõikate, ma ehk nii suurt ei jaksa ära
süüa?” 
„Mis siis ikka,” otsustab ta eitavat vastust kuuldes kiiresti. „Ilmselt
pean jala Kloogale kõndima, et kõik need kalorid ära põletada. Aga
vahel ju võib? Ja pealegi, ega iga lahja lehm ole veel hirv!” 
Katrin kordab seda lauset Laulasmaal mängitavas suveetenduses
„Metsas ei kuule su karjumist keegi” juba teist aastat ja on ikka
üllatunud, kui hästi see rahvale peale läheb. 
„Ju meil on selle dieedikultusega pisut liiale mindud,” arvab ta.
„Ometi on see ju kõigest pisike nauding siin elus. Nii nagu kohvikus
istumine võiks olla palju suurem nauding kui meie praegusel kiirel
ja ratsionaalsel ajastul, ja ettekandja võiks astuda ligi kohe, kui
kohvitass tühjaks saab,” mõtiskleb Katrin. Et kas midagi soovitakse
veel, aga kõik saavad aru, et klient, kes lihtsalt tahaks istuda, lehte
lugeda või inimesi vaadata, pole oodatud. 

Lahtunud kohvikukultuur 
„Mul on nii kahju, et kohvikukultuur, mis veel nõukogude ajal siiski
eksisteeris, rääkimata esimesest Eesti Vabariigist, on selles
lõputus kiirustamises kuidagi lahtunud. Kuulasin raadiointervjuud
Nikolai Kultasega. Millise kirega see mees suhtus
kohvikupidamisse! Et kõik oleks ikka kõige parem. Tõi pagarid-
kondiitrid Šveitsist, tema kohvikus pressiti vajadusel koguni
klientide ülikondi, rääkimata kingade viksimisest ja värskete
ajalehtede pakkumisest! 
Katrin ise mäletab tänini kunagise legendaarse kohviku Tallinn
kohvilõhnu. „Ja seda, et kohvi ei pakutud seal mitte tassidest, vaid
erilistest ümmargustest klaasidest. Nii tahaksin, et head
kohvikupidamise traditsioonid tagasi tuleksid. Aga võib-olla me ei
oskagi enam aega maha võtta ja elu nautida, oleme nii harjunud
tööd rabama.” 
Samas võib ju töötegeminegi naudingut pakkuda, mõtiskleb Katrin.
„Isegi kõige väiksem töö. Ka siis, kui on tunne, et ei taha, ei huvita,
ei jaksa, olen end tagant sundinud. Mitte kõik tööd ja tegemised
siin elus pole ju meeldivad, kuid need lihtsalt tuleb ära teha. Muuta
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endale meeldivaks. Kasvõi mõeldes sellele, kui hea tunne pärast
on ja kui rahul saad endaga olla, kui need kord tehtud saavad,”
filosofeerib ta. 
Sama kehtib Katrin Karisma meelest treeningu kohta. „Olin kunagi
tõeline jõusaalifanaatik, vahepeal käisin seal lausa iga päev. Aga
ega ainult jõusaalis pea treenima. Metsas kõndimine, jalgrattasõit,
ujumine - mulle sobib kõik. Just enne eriolukorra väljakuulutamist
soetasin endale Keila ujula kuukaardi. Aga siis ei saanud seal
ujumas käia ja pidin enda liigutamiseks midagi muud välja
mõtlema. Tegin iga päev metsas ühe suure ringi. Kõik jalgrattateed
käisin läbi. Panen klapid pähe, kuulan raadiot ja vaatan loodust.
See on nii hea.”Kui kepikõnd meieni jõudis, ei uskunud Katrin, et
see võiks päris treeningut asendada. „Aga see on suurepärane
trenn! Organism läheb tööle, vererõhk on normaalne ja peale selle
näed aastaaegade vahetumist, märkad loodust. Kuid ometi ei
kohanud ma koroonakriisi ajal hommikuti välja kõndima minnes
mitte ühtegi inimest!” 

Suur šokk tipus olles 
Järjepanu 30 aastat rahvusooperi lavalaudadel, rollide nimistus nii
Daisy operetist „Savoy ball”, Aldonza muusikalist „Mees La
Manchast” kui ka nimiosa muusikalis „Pipi Pikksukk” - ometi kutsuti
Katrin Karisma 1997. aasta ühel päeval direktori kabinetti ja teatati:
„Kevadest me teie teeneid koosseisulise artistina enam ei vaja.” 

„Šokk oli toona muidugi suur. Olin siis ju tipus. Tagantjärele olen
isegi tänulik, et mind toona nii julmalt vallandati. Kui oleksin
Estoniasse jäänud, kopitanuks ma seal aastaid. Aasta-aastalt üha
kõrvalisemates rollides. Jah, see oli minu jaoks kriis. Kuid ma
leidsin väljapääsu,” kirjeldab Katrin. 
„Olen endaga rahul. Eriti veel siis, kui mõtlen oma sünniaastale.
Olen näinud omavanuseid, kes pensionile jäädes sõna otseses
mõttes kustuvad. Arvan, et pensioniikka jõudmist ei pea kartma.
Kahjuks on nooremad enamiku pensioniealistest tugitooli tolmu
koguma mõistnud. Vanemate inimeste kogemusi ja elutarkust ei
osata ära kasutada ja hinnata. Miks tuua sisse tööjõudu, kui meil
on küllalt spetsialiste, kes võiksid need kohad täita? Ja seeniore,
kellel on väga hea haridus, kogemustest rääkimata, miks me neid
ära ei kasuta? See on raiskamine!” 

Tigudiivan ja tugitool aitasid 
Ühest mustast august on Katrin oma elus veel välja tulnud -
seljatanud hingelise tühimiku pärast oma teise abikaasa Hendrik
Krummi ootamatut surma 1989. aasta aprillis. 
„Kui kellegi tuttava või lähedase elus juhtub midagi traagilist, siis
enamasti mõtleme, et jumala eest, ärme hakkame teda tema leinas
segama. Las ta olla omaette. Aga tegutseda tuleks hoopis
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vastupidi. Üksindaon nii raske kõike üle elada. Tuleb olla mõistev
ja delikaatne, aga jääda murtud inimese lähedusse. Tunne, et
keegi tuleb ja jääb su kõrvale, ei jäta sind üksinda, on hea.
Kohutavalt hea,” teab Katrin Karisma. 
„Mu ema ütles mulle: kui tunned, et sul on raske ja sa ei suuda
kontsentreeruda mingile tegevusele, siis võta kätte ja hakka nõusid
pesema,” räägib naine. „Tegelikult tähendab see seda, et kui sul on
raske, tuleb tegutsema hakata, et see kogu su tähelepanu
haaraks. Üks on selge: iga pilve taga paistab päike. Elu on
vaheldusrikas. Kui oled kolm last üles kasvatanud, oled elanud
kogu aeg teistele, on nüüd aeg õppida elama iseendale.” 
Katrin mäletab, kuidas ta Hendriku surma järel ema õpetust järgis.
„Oli juuli. Hendriku lahkumisest oli möödunud kolm kuud. Puhkasin
lastega Saaremaal ning ühel päeval tirisin puukuurist välja vana
tigudiivani ja tugitooli. Olin pähe võtnud neil katteriided ära
vahetada, ehkki kunagi varem polnud sellist tööd teinud. Esmalt
võtsin käsile tugitooli, seejärel diivani. Seda tööd tehes taipasin
ühel hetkel - olen taas endine. Suudan jälle mõelda ja tegutseda,
saan teha, mida tahan. Hirmu ja masendust enam polnud.” 
Rasked katsumused seljataga, ei karda Katrin enam midagi.
„Mõnikord päritakse, kas pimedatel sügisõhtutel Kloogaranna
majas üksinda kõhe ei hakka. Mul on elus palju traagilisi sündmusi
olnud ja nüüd ma ei karda midagi. Pimedal õhtul teen elutoa ahju
tule ja tunnen end hästi. Mind pimedus ei hirmuta, tõmban
kardinad ette, istun sooja ahju ees ja loen midagi.” 

Iga amet kulub ära 
Katrin Karisma on aastaid lugenud sisse audioraamatuid
vaegnägijatele. „Ega ma praeguste tööde kõrvalt eriti raamatuid
lugeda jõua, kuid üks autor köitis mind jäägitult. Pauliina Simons ja
tema „Vaskratsaniku” raamatusari. Viis raamatut: „Bellagrand”,
„Vaskratsaniku” kaks raamatut, „Leningrad” ja „Kuldne uks”, ning
„Tatjana ja Aleksandri” kaks raamatut. Ma lihtsalt ei suutnud neid
käest panna, ühe jutiga lugesin läbi. See on liigutav lugu ühest
Ameerika perekonnast, kes loobus kogu oma varast ja sõitis
Venemaale kommunismi ehitama. Venelanna Tatjana ja Ameerika
päritolu Aleksandri armastusest teise maailmasõja aegses
Nõukogude Liidus,” jutustab Katrin. 
Ta eelistab lugemist iga kell telerivaatamisele. „Uudiseidki vaatan
vaid kord päevas. Siiski on üks teleseriaal, mida väga kiidan -
soomlaste „Pulss”. Hea süžee, head karakterid. Sagedamini
korraldame tütrega filmiõhtuid vastavalt meeleolule. ERRi Jupiterist
oleme kõik huvipakkuvad filmid juba ära vaadanud. Häid filme on
seal ikka vähe. Kuid samas tuleb Jupiteri tunnustada - sealt saab
filme vaadata jupikaupa, just niipalju, kui parasjagu jaksu on.” 
Ühtegi konkreetset teatrietendust Katrin Karisma soovitada ei
oskagi. „Teatris lihtsalt peab käima. Teater on ju elus asi. Suvel
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eriti. Suvelavastuse vaatamine on nagu oma rahvaga koos
olemine,” arvab ta. 
„Kui kena ja üksteisega arvestav on meie Laulasmaa
suveetenduste publik! Kui hoolikalt järgitakse kaks pluss kaks
reeglit!” 
Ka Katrin Karisma ise järgis väga hoolsalt koroonakriisiaegseid
väljaskäimise reegleid („Ma kuulun ju riskigruppi!”). Pesi hoolikalt
käsi, pidas teiste inimestega distantsi. „Ainult maski ma kanda ei
suuda.” 
Katrin meenutab, et kui ta teatrist ära tuli, otsustas õppida arvutiga
paremini ümber käima. „Mõtlesin, et mingi töö ma ikka leian.” Ta on
kogenud, et iga omandatud amet kulub kunagi ära. „Iga oskus on
oluline.” 
Nii on ta töötanud kirjastuses projektijuhina ja müünud arhiivikarpe,
loeb veel nüüdki vaegnägijatele audioraamatuid ning teeb
Terviseraadiot. „Meil on salvestatud üle saja saate. Oleme päris
populaarsed, mõnda saadet on kuulanud üle 25 000 inimese.” 
Eakaaslastest osavama arvutikasutajana kuluvad kunagi
omandatud oskused nüüd marjaks ära. „Mulle pole internetis
surfamine mitte niivõrd meelelahutus, kuivõrd lahenduse otsimine
mõnele igapäevaelus kerkinud probleemile. Ja mida rohkem ma
netist oma probleemi kohta loen, seda selgemaks pilt saab. Eri
vaatenurgad, erinevad teooriad - soovitan küll kõikidele
seenioridele arvutiga sinasõbraks saada!” 

Kevadised piibelehed Setomaal 
„Ma tahaksin Kloogale veel ehitada, roose tahaks kasvatada ja
muidugi reisida! Igal aastal võiks üks reis olla, paika, kus ma
kunagi käinud pole. Kohemaid läheksin Norrasse ja Islandile.
Ooperid on jätnud mulle elus ikka väga sügava mulje. Suur soov
on sõita tulevikuski mõnele ooperireisile, vaadata, mida ise tahan.
Näha ja kuulata head ooperit. Mugav hotellituba või täispakitud
reisikohver, kus ilus õhtukleit, on selle juures kõrvaline. Tähtsam
kõigest on muusikaelamus, mida sellest saan,” unistab naine.
„Olen näinud Läti Rahvusooperi „Jevgeni Oneginit” ja „La traviatat”
ja need olid suurepärased.” 
Aga Eestiski on nii palju kauneid paiku, mida vaatama sõita. Eriti
veel nüüd, mil piirid kinni. „Saaremaad olen terve elu kalliks
pidanud, aga olen avastanud näiteks Peipsi ilusad rannad. Imeline
avastus oli kevadine Setomaa. Seal saabub kevad ju keskeltläbi
paar-kolm nädalat varem kui Põhja-Eestis. Kõik need piibelehti täis
metsaalused, kevade lõhnad - see oli vaimustav!” 

Suunamudija 40 aastat tagasi 
Tegelikult võinuks Katrin suunamudijaks ehk positiivseks eeskujuks
saada juba aastakümneid tagasi. Sügaval nõukogude ajal, mil
heaks tooniks peeti kõik peresisesed probleemid enda teada jätta
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ja naised pidid toime tulema töö, majapidamise ja tihtipeale ka
üleliia napsutava mehega, otsustas tema kõigest 24aastasena,
väikelapse emana sellise kurnava abielu lõpetada. 
„Oli aegu, mil mul polnud üldse raha ja olin kohutavalt väsinud.
Seisin Valdeku poes taarajärjekorras ja magasin püstijalu. Laps,
töö ja Peetri (Rakvere Teatri kauaaegne näitleja Peeter Jakobi -
toim) alkoholiprobleem - seda oli liiga palju. Võtsin poja ja jätsin
kõik muu maha. Läksin ema juurde. Teadsin, et ta aitab ja toetab
mind,” meenutab Katrin Karisma. 
Lahutus Peeter Jakobist, armastatud Hendrik Krummi ootamatu
surm ja sunnitud lahkuminek Tõnu Kilgasest on olnud Katrini elu
kolm kõige rängemat katsumust. Samas on needkolm suhet
andnud kolm last, keda ta peab oma kõige suuremaks
varanduseks. Samasugune armastav ja toetav ema, nagu ema
Niina oli kunagi noorele Katrinile, soovib naine nüüd olla oma
lastele. 
„Vahel küsin mina hoopis nende käest nõu. Näiteks kui mõnest
uuemast arvutialasest arengust aru ei saa. On ju selge, et noored
tunnevad seda valdkonda paremini. Tehnikaga on aga nii, et kui sa
ühest uuendusest maha jääd, ongi rong läinud. Kogu aeg tuleb
valvas ja tähelepanelik olla,” naerab ta. „Eks mõne asja puhul
küsivad ka nemad minult nõu. See on vastastikune ja meil on koos
mõnus olla. Elu pole asfalttee, et jooksed ja varvast ära ei löö. Ikka
läheb vahel mõni asi viltu. Kui on perekonna tugi, on lainepõhjad
kergemalt läbitavad.” 
„Vanemaealised võiksid vajadusel kasvõi teist ametit õppida, mitte
koju kuduma ja heegeldama jääda. Sellest on palju räägitud.
Peaksime võtma endale suuremaid eesmärke, mida me veel
tahaksime või saaksime teha. Öeldakse, et liikumine on ilu ja elu
pant. Nii ka edasiliikumine. Kui inimene millestki ei unista, ei tule
keegi teda koju otsima. Kõik on peas ja pealehakkamises kinni.
Aga unistustel on kalduvus täituda,” lisab ta. 
„Noored inimesed otsivad oma rada, mida mööda käia, ja meie
oleme vahendajad. Ma mõtlen siinkohal vanema inimese oskust
nooremat ära kuulata. Pole tähtis, kui kiiresti liigud, vaid kui õigesti
liigud. Sageli ei saagi noorele midagi öelda, ta ise otsib, sina oled
kogenud ja heasoovlik kuulaja,” mõtiskleb Katrin Karisma. 
„Estonia kunagine operetidirigent Ülo Raudmäe kordas alati: „Ära
püüa kunagi teisi inimesi oma retsepti järgi õnnelikuks teha!” Olen
seda soovitust järginud. Noored õpivad ju vaid omaenese
elukogemusest.” 

Ema, vanaema ja puruvana 
„Vanematel inimestel on oluline, et oleks tegevust, et ei tekiks
tunnet, et sind pole kellelegi tarvis. On küll! Sulle endale on sind
tarvis. Laste kodust lahkumine on kohutavalt raske. Aga siis tuleb
teistmoodi mõelda ja mõista, et see ongi ju normaalne. Ei tohi
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endale sisendada tunnet, et järjest kistakse sinu käest midagi ära
ja sa tahad meeleheitlikult neid kinni hoida. Aga seda ei tohi teha,
neil on oma elu ja nad peavad ise hakkama saama.”
Mullune 3. august oli Katrin Karismale üks väga ilus päev - tema
poja Ivo vanim laps Timo sai tütre, kellele pandi nimeks Mila. Katrin
ütleb, et nüüd on ta puruvana - kolmekordne ema, kuuekordne
vanaema ja ühekordne vanavanaema! „Olen oma uue staatuse üle
väga õnnelik,” ütleb ta. Puruvanadeks kutsutavat peale putukate
Lõuna-Eestis ka vanavanaemasid. 

Pühapäevad Pipi Pikksukaga 
„„Pipi Pikksukaga” seostuvad mulle ennekõike pühapäevad.Pipi roll
tähendas mulle, et 20 aastat järjest ei eksisteerinud minu jaoks
pühapäeva. Pühapäev on ju keskmisele eestlasele mõnus
puhkepäev, mis veedetakse koos perega. Aga mina tõusin ja läksin
tööle.” 
20 aastat Pipi Pikksukka mänginud Katrin arvab tänini, et toimis
õigesti, võttes vastu rolli, mida ükski teine näitleja toona ei tahtnud,
kuna lasteetendusi peeti vähem tähtsateks. „Kui tuleb roll, siis tuleb
vastu võtta, mängida nagu Judi Dench, mängida nagu viimast rolli.
Pipi roll nõuab näitlejalt-lauljalt palju. Igal Pipi etendusel tantsisin
läbi kolm paari kingi.” 
Kindlasti peab ühes Pipis olema sarmi ja suurt vastupidavust,
arutleb Katrin. „Nii kurb, et Pipi Pikksukka praegu nii palju
kritiseeritakse - üleannetu tüdruk, kelle isa on neegrikuningas ja
lapse hooletusse jätnud. Aga minu meelest on Pipi tubli ja hakkaja
ning suure südame ja seiklejahingega tüdruk. Iga põlvkonna laste
iidol,” räägib Katrin. 
„Pipi aura oli nii võimas, et etenduse järel oli lastel raske end
sellest lummusest välja rebida, nad tahtsid vembutamise
maailmameistrit, kellele miski polnud võimatu, veel näha! Üsna
sageli ootasid teatri töötajate lapsed mind pärast etenduse lõppu
lava taga. Siiani on meeles üks kindlameelne väikemees. Ootas
mind garderoobi juures, vaatas silma ja sõnas: „Tule mulle
naiseks!” 
„Kas sa emale-isale oled rääkinud?” pärisin mina. 
„Jah, nad on nõus,” kostis poiss. 
„Mida me tegema hakkame?” küsisin. 
„Mul on toas üks kapp. Ronime sinna otsa ja siis hüppame
üheskoos kapi otsast alla!” meenutab Katrin muigelsui. 
„Üht lustlikku ning südamlikku muusikali on meil just nüüd ja
praegu väga vaja. Meil jääb hoolivusest puudu ja Pipis on seda
väga palju.” 
„Ärge minu pärast muretsege! Mina saan alati hakkama,” on Pipi
Pikksukk öelnud. „Kui süda on soe ja lööb nagu vaja, ei siis ära
külmu.” 
Pipi põhimõtteid järgib Katrin Karisma igapäevaeluski. „Minu
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pension on 501 eurot. Püüan arved ära maksta, oma lapsi veel ei
tülita, et andke emale natuke raha. Ma ei põe sellepärast, et
soomlannast eakaaslane saab riigilt kolm korda enam. Ma hoopis
austan ja imetlen neid Eesti kuldses eas inimesi, kes 500 euroga
kuus toime tulevad. Ja ei virise! Mina saan ka hakkama. Kui usud
endasse, et saad, siis saadki!” O 

"Aga ma pole mingi pagar, olen lihtsalt naine!" 

"Elu pole asfalttee, et jooksed ja varvast ära ei löö. Ikka läheb
vahel mõni asi viltu." 

"Olen näinud omavanuseid, kes pensionile jäädes sõna otseses
mõttes lihtsalt kustuvad." 

"Tuleb olla mõistev ja delikaatne, aga jääda murtud inimese
lähedusse." 

"Ma hoopis austan ja imetlen neid Eesti kuldses eas inimesi, kes
500 euroga kuus toime tulevad. Ja ei virise!" 

ELUKÄIK 
Katrin Karisma-Krumm on sündinud 21. augustil 1947. aastal
Tallinnas. 
„Karisma on minu neiupõlvenimi. Pärineb isapoolsest suguvõsast,
ajast, mil käis suur nimede eestistamine. Meie saksapärane nimi
oli Keiserman ja kuna vanaisal oli Kullamaal Karjamaa talu, tuli
sellest Karisma," on Katrin Karisma rääkinud. „USA ringreisi ajal
peeti seda nime näitleja pseudonüümiks. Hõigati suurelt välja:
Cathrin Charizma! Ilmselt minu vanavanemad ei teadnud selle
nime ingliskeelset tähendust." 
Lõpetas 1965. a Tallinna 21. Keskkooli. „Mina oleksin tegelikult
hambaarstiks tahtnud õppida, oleksin praegu pururikas. Aga ega
ma kahetse. Olen Järvakandist pärit. 1965. aasta suvel oli
lavakunstikateedrisse täiendav vastuvõtt, üks tütarlapse ja üks
poisslapse koht. Mu ema ütles, et mine konkursile, las Panso
vaatab, mis frukt sa oled. Ühe koha peale oli kaheksa tahtjat. Kuid
see pole praegusega võrreldes midagi. Avaldusi oli tookord
viiesaja ringis, aga koos dramaturgide ja lavastajatega võeti
kateedrisse vastu vaid 19 õpilast. Enamik nendest tütarlapsed.
Seega nendele oli konkurss palju suurem kui poistele. Lõpetasin
keskkooli 17aastaselt. Minu kursusel olid ees juba Kalju
Komissarov, Raivo Trass, Jaan Tooming, Hele-Reet Helenurm,
Mari Lill, Tiiu Randviir, Ago Saller, Enn Klooren, Peeter Jakobi,
Andres Ots. Mind võeti väga hästi vastu. Kõik olid väga
omanäolised ja on siiamaani. Aga ega ma eriti koolis jalga maha
saanud." 
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Lõpetas lavakunstikateedri kolmanda lennu 1968. aastal. „Meie
kursuse juhendaja Voldemar Panso andis kõigile mingid sõnad
kaasa. Mulle ütles: „Teile, Katrin, ei oska me öelda mitte midagi. Te
olete nagu lapse tagumik - kunagi ei või teada, mis sealt tuleb,
paksu või vedelat." 
Õppinud ka filharmoonia estraadistuudios. 1968.-1997. a RAT
Estonia solist. „Asusin tööle ja tänu oma kontsertmeistritele Ülla
Milistverile ja Jaanus Juulile omandasin rollid ning need hakkasid
oma elu elama." Peab oma parimateks rollideks klassikalisest
operetist Lisat Imre Kalmani „Krahvinna Marizas" ja Stasit „Silvas".
„Minu armastus on olnud muusikal. Seda olen mänginud tunduvalt
rohkem kui klassikalist operetti. Esimesena meenub Bacharachi
„Tõotused, tõotused", siis „Kabaree", Tallinna Linnahalli muusikalid.
„Pipi Pikksukk" on muidugi ka muusikal. 
Laulmise õppimisel oli suureks toeks abikaasa Hendrik Krumm,
Eesti kõigi aegade üks andekamaid tenoreid. „Hendrik oli väga
range, aga samas andis tuge ja lootust. Ta käis kõiki mu rolle
vaatamas. Ta oli väga suur töötegija ja teadis, mida tähendab töö
häälega. Ta oli mitmekülgne, loov. Kui ta millegi kätte võttis, siis
tegi selle ära. Hendrik ütles, et mitte inimene ei pea kartma tööd,
vaid töö inimest." 
Katrin Karisma on mänginud telelavastustes („Meteoor", 1969;
„Kõrvaline isik", 1972), kuuldemängudes, esinenud raadios,
televisioonis (aastal 2007 populaarses telesaates „Tantsud
tähtedega") ja kontserdilaval (ka välismaal). Lugenud sisse
audioraamatuid vaegnägijatele. 
Mänginud kokku kümnes eesti dokumentaal-, muusika- ja
mängufilmis, dokfilmist „Nad töötavad RAI-s" menufilmini
„Klassikokkutulek 3: Ristiisad". Mängis Eesti kõigi aegade
menukaimas mängufilmis „Viimne reliikvia" Hans von Risbiteri
teenijatüdrukut, kandideeris ka Agnes von Mönnikhuseni rolli. 
Alates 2000. aastast osalenud poliitikas. Olnud Tallinna
linnavolikogu ja Tallinna kesklinna halduskogu liige. Aastatel 2009-
2010 oli XI riigikogu koosseisu liige. 
Katrin Karisma-Krumm on kolmekordne ema, kuuekordne
vanaema ja ühekordne vanavanaema. 

ELUMÕTE 
KARISMA MOTO 
„Olen elus alati õnnelik olla püüdnud. Mõni inimene on juba selline,
kes lööb käed tööle külge ja püüab probleemidest üle saada, sest
probleeme on ju kõigil. Eriti praegu on olukord nii hull selles
mõttes, et kui hommikul lehe lahti lööd, hakkab peale: üks asi on
ühes kohas pahasti, teine on teises kohas pahasti. Samas elame
ja tuleme sellest välja. Kui oleme üksteise vastu hoolivad ja lahked,
lahendame probleeme ühiselt ja paneme seljad kokku, saame
kõigest üle." 
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Maja ehitamist vanaisa krundile peab Katrin Karisma kahtlemata
oma elutööks. Abikaasa Hendrikuga Soomes 1974. aastal
pulmareisil. "Hendik viis mind turismi viisaga Soome, sest mina
polnud toona veel kordagi elus üle lahe käinud."Näitleja Katrin
Karisma koos tütre Piret Krummiga draamateatri jõuluturul
Haapsalu salli ilu näitamas. Katrin Karisma mängis Pipit
kakskümmend aastat, peaaegu igal pühapäeval, etendus algas kell
12. "Kui Pipi elaks praeguses ühiskonnas, siis ma sooviksin talle
seda, et tema hingesoojus ja hoolivus ei kaoks." ERAKOGU 

Kaire Kenk 
  


