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N|teine plaan

Kümme aastat tagasi Eesti Muusikaaka-
deemia lõpetanud ja seejärel aastaid jär-
jest ooperilavadel säranud Angelika tun-

nistab, et tõdemus, et sellisel moel ta oma 
erialal enam jätkata ei saa ega jaksa, 
oli tema elu üks raskemaid koge-
musi. “Kui oled kümme aas-
tat muusikat õppinud, olnud 
kaheksa aastat laval ja siis 
mõistad ühel hetkel, et see 
pole enam päris see, mida sa 
ootasid, kukub kaardimaja 
sinu sees kokku. See on kee-
ruline, kui saad aru, et oled 
vaimselt läbi põlenud ja tunned, 
et oled milleski enda jaoks väga 
olulises ebaõnnestunud. Aja maha-
võtmine on meie erialal suur otsus, aga kui 
sa mõistad, et ei naudi enam lavale minekut, 
oled väsinud ja nurka surutud, siis tuleb astu-
da kõrvale.” 

Angelika astuski hetkeks kõrvale ja ütleb 
nüüd, et see oli väga vajalik ja õige otsus. “Alles 
siis sain aru, mida ma pean elus kõige oluli-
semaks. Selleks on rahulolu ja vajadus olla 
õnnelik. Õnnelik olemise kõrvalt ei kadunud 
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Eesti populaarseimas telesarjas “Pilvede 
all” teist hooaega kaasa tegev Angelika 
Mikk (41) ei sarnane päriselus mitte 
kübetki oma õnneotsijast tegelaskuju 
Riinaga. Endine rahvusooperi sopran 
võttis aja maha ja lahkus Estoniast, kui 
mõistis, et pole seal enam õnnelik. Ent 
raskustesse takerdumise asemel on 
naine leidnud uue sära ja naasnud ka 
lavadele. 

ka kusagile armastus 
muusika ja laulmise 
vastu.” See keeruline 
periood ei murdnud 

Angelikat, vaid andis 
uut indu lavadele naas-

miseks. Angelika annabki 
muude tegevuste kõrval prae-

gu ka lauljana kontserte.

Kolmas laps viis väsimuse

Keerulised ajad aitas Angelikal üle 
elada perekond – Angelika on abi-
elus samuti Estonias töötava Rein 
Mikuga ja nende peres on kasva-
mas kolm last, kellest noorim sai 

septembris aastaseks. Just kolman-
da lapse sünd muutis Angelika elus 
palju. “Pärast kolmanda lapse sün-
di ununes kogu raskus, mis eelne-
valt oli tekkinud, kadus väsimus ja 
sain uue innuga taas kord laulmise-
le pühenduda. Täna hoian enda ligi 
rõõmsaid ja positiivseid inimesi ning 
püüan elada hetkes, nüüd ja praegu.”

Küsimuse peale, millised on olnud 
Angelika elu kõige imelisemad sünd-
mused, tõdeb naine, et loomulikult 
on laste sünnid midagi imelist ja kor-
dumatut, kuid elus on palju teisigi 
hetki, mida väärtustada. “Olen pal-
ju mõelnud asjade üle, mis on möö-
das, ja mul on kahju, et ma pole sage-

Angelika 
Mikk: 
raskused on inimese 
kõrvade vahel

Mulle 
on öeldud, 

et kellele minu 
ausust vaja on, 
aga olen pigem 

aus kui 
vaikin.


