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li suutnud nautida hetke, milles olen. 
Imeline on olnud olla laval ja teha tööd, 
mida armastan. Samas on olnud imeline 
ka esimene suudlus, esimene koolipäev, 
esimene armastus jne. Igas hetkes tuleb 
leida see erilisus ja seda nautida. Ei oska 
alati, aga õpin iga päev…”

Riina pole Angelika

Erinevate rollide puuduse üle Angelika 
kurta ei saa, ta on kaasa teinud paljudes 
maailmakuulsates ooperites ja operetti-
des ning teleski on teda peale sarja “Pil-
vede all” näha saanud ka teistes hinna-
tud sarjades. “Rolle on laval olnud nii 
erinevaid ja palju ning need on erandi-

tult olnud kõik minu jaoks väljakutsed. 
Aja jooksul on need kujunenud nii minu 
omadeks, olenemata rolli olemusest ja 
vaatamata sellele, et need kõik on olnud 
väga omanäolised. Mõni roll on olnud 
tütarlapselik, teine liiderlik, võimukas 
ja õel, mõni poisilik ja mõni lihtsalt näi-
teks armas põrsake. Kindlasti on mul 
olnud elus rolle, milles olen ebaõnnestu-
nud, kuid alati saab oma ebaõnnestumi-
si parandada. Ma ei klammerdu nende 
külge, vaid püüan nendest õppida.” 

Oma kõige olulisemaks rolliks peab 
Angelika siiski kohta perekonnas − olla 
hea ema oma lastele ja armastav naine 
mehele. Telesarjas “Pilvede all” mängi-
tud armukese ja õnneotsijast Riina roll 

on seega sootuks teistsugune kui Ange-
lika päriselus. “Olemuselt ei ole Riina 
kohe kindlasti minulik. Mulle meeldib 
väga kehastada erilisi tüüpe ja see on 
tore vaheldus. Ega ma elus ka just mal-
be talleke ole, aga kohe kindlasti puudu-
vad mul Riina omadused. Suhtes pean 
ma väga oluliseks just ausust, truudust 
ja austust teineteise vastu. Selliseid suh-
teid, nagu on Riinal, olen näinud küll 
kõrvalt, aga minu lugupidamist need 
inimesed ja paarid ei pälvi.” 

Riina on roll nagu iga teinegi ja erilisi 
pingutusi Angelika selleks valmistudes 
ei tee. “Õpin teksti ära, mõtlen natuke 
stseeni ja situatsiooni üle ja siis olen liht-
salt see Riina, nagu ta selles kontekstis 
olema peaks.” 

Teletööd kirjeldab Angelika kui nau-
dingut, see on lõbus ja stressivaba. Töö 
ooperis pakub tema sõnutsi hingelist 
rahulolu, kuigi on pingelisem – iga eten-
dus on eraldi väljakutse. “Ma nautisin 
väga just seda, kui pika tööperioodi järel 
sündis midagi erakordset ja päris minu 
loodut. Iga etendus on ju kordumatult 
ainulaadne, kõik sõltub su vormist ja 
käesolevast hetkest. Kuna ma olen muu-
sik ja laulja, on teater loomulikult roh-
kem minu keskkond.”

Avatud uutele võimalustele 

Kuigi praegu näeb Angelikat rohkem 
teles, usub ta fatalistina, et kõik, mis 
peab tulema, tuleb inimese juurde nii 
või teisiti. “Seega ootan oma hetke ja kui 
ei tule just see, tuleb midagi uut ja ehk 
siis huvitavamatki. Olen oma elus uute-
le võimalustele avatud,” ütleb Angelika 
rõõmsalt. 

Sellise suhtumisega ei annagi Angeli-
ka raskustele oma elus suurt võimalust. 
“Raskused on alati meie kõrvade vahel. 
Ma imestan tihtilugu, kuidas inimesed 
oma elu keeruliseks mõtlevad ja viri-
sevad tegelikult pisiasjade kallal. Täna 
oskan ma nautida seda, kui olen lastega 
kodus, samas ka seda, kui saan viia nad 
ema juurde ja kodus harjutada, olla laval 
või teles. Ma ei süvene raskustesse. Kui 
on raske, võtan aja maha ja annan lapsed 
hoida, et olla lihtsalt mehega või üksi.”  

Tahtmata kellelegi moraali lugeda, 
soovib Angelika siiski, et inimesed olek-
sid optimistlikumad, heatahtlikumad ja 
rõõmsameelsemad ning püüaksid elada 
just täna, siin ja praegu. “Inimesed peak-
sid olema hoolivamad ja ausamad, seda 
nii iseenda kui ka teiste vastu. Liiga pal-
ju on silmakirjalikkust. Mulle on tihti-
lugu öeldud, et kellele minu ausust vaja 
on, ometigi eeldan pigem olla aus kui 
vaikida.” 

Angelika pere seltsis: vasakult 
Ingel Marlen (15), Ingmar Mattias (5), 
Rein (41) ja Joonas (1).

“Rigoletto” “Viini veri”

Riina sarjas “Pilvede all” jahib 
võõraid mehi, Angelika hindab 
aga truudust kõrgelt. 


