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Marcel Kits

MARCEL JOHANNES KITS tšello 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Robert Traksmann 
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kell 19 - sümfooniakontsert

MARCEL JOHANNES KITS tšello 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Robert Traksmann 
Dirigent ANTONI WIT

Richard Wagner (1813–1883)

Avamäng „Polonia“, WWV 39 (1836)     ~12’

Edward Elgar (1857–1934)

Tšellokontsert e-moll, op. 85 (1919)     ~30’

     Adagio – Moderato

     Lento – Allegro molto

     Adagio

     Allegro – Moderato – Allegro, ma non troppo – Poco più lento – Adagio

          vaheaeg

Witold Lutosławski (1913–1994)

Orkestrikontsert (1954)     ~30’

     Intrada. Allegro maestoso

     Capriccio notturno ed Arioso. Vivace

     Passacaglia, Toccata e Corale. Andante con moto – Allegro giusto

Kontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja ERSO TV (erso.tv), 
salvestised on ka järelkuulatavad ja -vaadatavad.
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Richard Wagner (1813–1883)
Avamäng „Polonia“, WWV 39 (1836)

Richard Wagner on üks mitmekülgsemaid ja vastuolulisemaid figuure 
muusikaajaloos: helilooja, dirigent, lavastaja, muusikakirjanik, filosoof, 
poliitiline opositsionäär. Ka on ta ooperižanri üks julgemaid uuendajaid. 
Wagnerist võib kõnelda kui 19. sajandi ühest olulisemast orkestrikõla 
avardajast ning heliloojast, kes sümfoniseeris ooperi. 

Omamata erilist muusikalist ettevalmistust, jõudis Wagner orkestrimuusika 
juurde iseõppijana, süüvides Beethoveni sümfooniate ja hiliste 
keelpillikvartettide partituuridesse. Tema olulisemad eeskujud pärinesid 
siiski ooperi vallast: Carl Maria von Weberi „Nõidküti“ kõlaefektidest rikas 
orkester ja Christoph Willibald Glucki Pariisi-aegsed ooperid, mis olid 
peagi Wagneri kui ooperidirigendi repertuaaris. Eeskuju väärivat leidis ta 
ka Felix Mendelssohnilt. Wagnerit peeti koguni Mendelssohni epigooniks 
ja ta on seda eneseirooniaga ka tunnistanud: „Ma ei osanud tollal teha 
midagi paremat kui teda jäljendada ja temalt oli palju õppida.“ Wagneri 
orkestristiili rikkusest saab haarava ülevaate, kuulates üksnes tema 
ooperite eelmänge või tetraloogia „Nibelungi sõrmus“ orkestrinumbreid 
(tetraloogias on ühtekokku 20 eel- ja vahemängu). 13 ooperi kõrval leiame 
tema loomingu loetelust 21 eraldi nummerdatud orkestrioopust, mis on 
loodud ajavahemikul 1830–1876, sealhulgas sümfoonia C-duur aastast 
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1832, avamäng „Faust“ d-moll aastast 1840 ning muusikat mitmetele 
näidenditele ja pidulikku marsimuusikat. Kummatigi ei ole need kinnistunud 
orkestrite repertuaari, erandiks on vaid väga tuntuks saanud „Siegfried-
idüll“ aastast 1870. 

Avamängu „Polonia“ (Polonia on Poola ladinakeelne allegooriline nimetus) 
kavandas 19-aastane helilooja ilmselt juba 1832. aasta mais pärast üht 
mälestusväärset õhtut Leipzigis, mil patriootiliselt häälestatud seltskond 
oli kogunenud poola rahvalaule lauldes meenutama 1830.–1831. aasta 
revolutsioonisündmusi Varssavis ning revolutsiooni mahasurumisele järgnenud 
aega, mil paljud poola vaimuinimesed, nende hulgas ka Fryderyk Chopin, olid 
sunnitud kodumaalt lahkuma. 

Avamängu loomiseks andis tõuke Wagneri kirjanikust ja teatrijuhist sõber 
Heinrich Laube, kes oli teda ärgitanud kirjutama koguni ooperit Vene-
Poola sõja aegsest rahvuskangelasest Tadeusz Kosciuszkost. Poola saatus 
ja revolutsiooniline liikumine kogu Euroopas pakkus Wagnerile suurt huvi. 
Meenutagem, et mõni aeg hiljem, 1849. aasta revolutsioonipäevil Dresdenis, 
saavutas Wagner poliitilise opositsionääri kuulsuse ning ta pagendati 
Saksamaalt. Samal aastal ilmus tema artikkel „Kunst ja revolutsioon“. 

Avamäng „Polonia“ valmis Berliinis, kuhu 23-aastane helilooja oli tulnud 
pärast oma teise, Shakespeare’i-ainelise ooperi „Armukeeld“ (Liebesverbot) 
läbikukkumist Magdeburgis. Berliinis luhtusid nii tema lootused leida siin 
võimalus ooperi lavastamiseks kui ka saada kuninglikus õukonnateatris 
abikapellmeistri koht. Wagneri teatridirigendi karjäär jätkus Königsbergis. 
1837. aasta talvel kõlas seal esmakordselt ka avamäng „Polonia“. Königsbergist 
siirdus Wagner tööle Riiga ja sealt edasi Pariisi, reisikotis ka „Polonia“ 
noodimaterjal, mis autori arvates siin kaduma läks. Aastaid hiljem leidis selle 
oma materjalide hulgast prantsuse dirigent Jules Pasdeloup, kes kallihinnalise 
käsikirja 1881. aastal Wagnerile tagastas. Cosima Wagner on oma päevikus 
meenutanud avamänguga seotud vestlust, kus Wagner oli arutlenud, et 
suure militaarorkestriga, nagu ta seda algselt mõelnud oli, saavutanuks teos 
suurepärase mõju. Ilmselt oli ta kujutanud ette veelgi suuremat koosseisu just 
puhkpillide osas, kui on teose originaalpartituuris kirjas. Laiema publiku ette 
jõudis teos Londoni Queen´s Hallis alles 1905. aasta jaanuaris. 

Sonaadivormis loodud teos algab dramaatilise sissejuhatusega, milles 
kõlavad kujundid viitavad ka tulevastele muusikalistele sündmustele. Helilooja 
kasutas siin motiive poola rahvalauludest, mida ta oli Leipzigis kuulnud ning 
patriootilisest laulust „Mazurek Dąbrowskiego“, mis kinnitati ametlikult 
Poola hümniks 1926. aastal. Wagneri biograaf Ernest Newman leidis noore 
helilooja muusikat kriitiliselt hinnates, et avamängus on kummaline segu 
pseudopoolalikest intonatsioonidest ja „Rienzi“ odavapoolsetest meloodiatest, 
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viidates Wagneri kolmandale ooperile, kust võib leida sarnasusi Verdi-eelse 
itaalia ooperimuusikaga. 

ERSO esituses on Wagneri „Polonia“ kõlanud 2019. aastal Neeme Järvi juhatusel.

Edward Elgar (1857–1934)
Tšellokontsert e-moll, op. 85 (1919)

Briti Orfeuseks nimetatud inglise barokkmuusika suurima meistri Henry 
Purcelli (1659–1695) lahkumise järel ei tõusnud paari sajandi jooksul 
Inglismaal esile ühtki silmapaistvat rahvuslikku heliloojat. Alles 19. sajandi 
lõpukümnel loometeele asunud Edward Elgari kohta on öeldud, et ta taastas 
oma rahva kaotsi läinud muusikalise eneseväärikuse ju uhkuse. Vaatama 
mõjutustele saksa heliloojate Mendelssohni, Brahmsi, Wagneri ja Richard 
Straussi väljenduslaadist, oli Elgari muusika läbinisti inglaslik. 

Edward Elgar sündis Worcestershire’is klaverihäälestaja, organisti ja 
muusikakaupmehe perre. Peale viiulitundide ei saanud ta regulaarset 
muusikaõpetust ning ka helilooajana oli ta autodidakt. Ometi pakkus 
provintsliku sünnilinna vilgas muusikaelu talle piisavalt võimalusi viiuldaja, 
koormeistri ja orkestrijuhina ning võimaldas tal tuua publikuni ka oma 
varasemad teosed. 1884. aastal osales Elgar kohaliku orkestri esiviiuldajana 
Antonín Dvořáki „Stabat materi“ ja kuuenda sümfoonia ettekannetel autori 
enda juhatusel.
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Elgari unistus õppida Saksamaal ei realiseerunud. Küll aga ammutas ta 
aastail 1892–1893 muusikaelamusi Leipzigis, Münchenis ning Bayreuthis, 
kus vaimustus Wagneri ooperitest. Tema hilisemas muusikas peegelduvad 
selgesti Mendelssohni ja Wagneri mõjud. 

Esimene ametlik tunnustus saabus 1897. aastal, mil kuninganna Victoria 
teemantjuubeli pidustustel kõlas Elgari „Kuninglik marss“ (Imperial March) 
ning marss „Pomp and Circumstance“ (1901), millest sai Arthur Christopher 
Bensoni sõnadega brittide rahvushümn „Lootuse ja hiilguse maa“ (Land of 
Hope and Glory). 1902. aastal telliti temalt ood Edward VII kroonimispidusteks 
ning aastal 1904 omistati talle aadlitiitel. Laiemalt pälvisid tähelepanu tema 
tänaseni tuntuim orkestriteos „Enigma variatsioonid“ op. 36 (1899) ning 
oratoorium „Gerontiuse unenägu“ (1900), mis kõlasid  esmakordselt tollal 
nimekaima saksa dirigendi Hans Richteri juhatusel Birminghamis ja Londonis. 
Elgari viljakaimad loomeaastad jäid 20. sajandi esikümnesse, mil sündisid 
avamäng „Cockaigne“ op. 40 (1901), kaks sümfooniat aastaist 1908 ja 1911 
ning viiulikontsert (1910). Tema loomingu hulgas on vokaalsümfoonilisi 
teoseid, sh neli oratooriumi ja meilgi tuntud vokaaltsükkel „Merepildid“ 
(1894).

Aasta pärast esimese maailmasõja lõppu loodud tšellokontsert op. 85 on 
eleegiline, kohati traagilinegi teos, mille loomisprotsessi mõjutasid mitmed 
sündmused helilooja isiklikus elus: mure surmhaige naise Alice’i ja enesegi 
tervise pärast, arvukate sõprade leinamine ning ka esimese maailmasõja 
kohutavad sündmused. Elgar kirjutas kunstiajaloolasest sõbrale Sidney 
Colvinile: „Ma ei saa teha ühtegi reaalset tööd, kui meie kohal on kohutav 
vari.“ On tähelepanuväärne, et Elgar valas oma sügavaimad tunded kahte 
kontsertlikku teosesse viiulile (1910) ja tšellole (1919). Need on palju isiklikumad, 
loomult intiimsemad kui tema arvukad kammerteosed. Kui viiulikontserdi 
poeesiale annab tiivad armastatud naise hing (viide helilooja teosele lisatud 
motost), siis tšellokontsert pole mitte ainult luigelaul talle enesele, vaid ka 
hääbuvale ajastule. See on hüvastijätt esimese maailmasõjaga lõppenud 
viktoriaanliku ajastuga.

Vähesed tšellokontserdid on nõnda tihedalt seotud nende 
interpretatsioonilooga kui Elgari kontsert. Pikka aega peeti parimaks Pablo 
Casalsi, Paul Tortelier’ ning Mstislav Rostropovitši õpilase Jacqueline du Pré’ 
salvestist aastast 1965 koos Sir John Barbirolli ja Londoni sümfooniaorkestriga 
firmale EMI. Muide, Barbirolli oli noore tšellistina osalenud orkestris teose 
esiettekandel Londonis autori juhatusel. Rostropovitš olevat pärast salvestise 
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kuulamist vastanud küsimusele, miks ta Elgari kontserti ei mängi: „Minu 
õpilane Jacqueline du Pré mängib seda palju paremini kui mina.“ 

Teose esiettekanne toimus Queen’s Hallis 27. oktoobril 1919. Programm oli 
koostatud nii, et Elgar juhatas Felix Salmondi soleerimisel oma tšellokontserti, 
ülejäänud teoseid dirigeeris aga Londoni sümfooniaorkesteri vastne 
peadirigent Albert Coates, kes kasutas kurjasti ära ka Elgarile proovideks 
ette nähtud aja. Inglise ajalehe The Observer kriitik Ernest Newman kirjutas: 

„Nädala jooksul on olnud kuuldusi ebapiisavast prooviajast. Mis iganes 
oli põhjuseks, ei muuda see kurba tõsiasja, et kunagi varem pole nii 
suurepärane orkester teinud nii kahetsusväärset etteastet. Teos ise 
on meeldiv, väga lihtne – see sisukas lihtsus on Elgari loomingusse 
tulnud just viimaste aastatega. Selle lihtsuse taga peitub sügav tarkus 
ja ilu.“

Kontserdi esimene, lühema versiooni salvestis on pärit aastast 1920 
Beatrice Harrisoni soleerimisel ja autori dirigeerimisel. Koos Londoni 
sümfooniaorkestriga salvestasid nad selle tervikuna aastal 1928. 

Kontsert algab ebatraditsiooniliselt solisti eleegilise sissejuhatusega, millele 
järgneb laialt kaarduv peateema. Nobilmente – õilsalt, kirjutab helilooja 
partituuri. Muusikas on nukrust ja romantilist ülevustunnet. Seda teemat 
kandis helilooja oma hinges, kinnitades aastaid hiljem: „Kui kuulete kunagi 
Malverni mägedes kedagi seda meloodiat vilistamas, siis teadke – see olen 
mina.“ Avaretsitatiivi kadentsilaadne laiendus kujundab ülemineku virtoossele 
skertsole Allegro molto. Selles on nii kirge kui ka Mendelssohnile omast 
unenäoliselt salapärast kergust. Muusika viib kuulaja sõjaeelsesse aega 
Elgarite suvekodus, kus helilooja teost ka komponeeris. Kolmas osa (Adagio) 
on kontserdi hinge sööbivaim, omalaadne lamento – luigelaul kadunud 
õnneajale. Rondolaadses finaalis vahelduvad jõuliselt marsilike kujunditega 
pikad ja kirglikud meloodialiinid. Aeglases keskosas kõlab meenutusena 
teema traagilisest Adagio-osast ning jõuab enne lõppu tagasi retsitatiivini, 
millest kogu muusikaline teekond algas. 

Edward Elgari tšellokontsert on ERSO esituses kõlanud teadaolevalt viiel 
korral, aastatel 1992 (solist Teet Järvi ja dirigent Andrei Boreiko), 1994 (solist 
Thorleif Thedéen, dirigent Mika Eichenholz), 1997 (solist Pärt Tarvas, dirigent 
Jüri Alperten), 1999 (solist Pärt Tarvas, dirigent Aleksandr Dmitrijev) ning 
2013 (solist Marcel Johannes Kits, dirigent Arvo Volmer).
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Witold Lutosławski (1913–1994)
Orkestrikontsert (1954)

Witold Lutosławski on üks 20. sajandi nimekamaid poola heliloojaid, 
kes alustas oma loometeed 1930. aastate lõpus ja tegi muusikalisel 
arenguteel läbi mitmeid stiilipöördeid, kasutades olulisemaid kaasaegseid 
kompositsioonitehnikaid.

Lutosławski lõpetas Varssavi konservatooriumi klaveri- ja 
kompositsioonierialal (1936/1937). Mõnda aega õppis ta Varssavi ülikoolis 
matemaatikat. Teise maailmasõja puhkedes luhtus tema soov täiendada 
end Pariisis. Saksa okupatsiooni aastail töötas ta Varssavis pianistina 
meelelahutusmuusikat mängides ja seda ka komponeerides. Tema 
sõjaeelsed neoklassitsistlikud teosed – sh „Sümfoonilised variatsioonid“ 
(1938) – toitusid poola rahvamuusikast. Sõja ajal alustatud esimene 
sümfoonia keelustati pärast esiettekannet 1948. aastal ning sarnaselt 
paljudele heliloojatele Nõukogude Liidus ja Eestis süüdistati Lutosławskit 
formalismis. Seejärel teenis ta elatist lastelaulude ja filmimuusika 
kirjutamisega, kuni ideoloogilisi piiranguid 1950. aastate keskel leevendati. 
1954. aastal valmis tema orkestrikontsert ning Lutosławski pälvis esimese 
oma paljudest riiklikest preemiatest.
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Stiilipöörde tõi Ungari helilooja Béla Bartóki mälestusele pühendatud 
„Leinamuusika“ (Muzyka żałobna) keelpilliorkestrile (1958), kus ta kasutas 
esmakordselt dodekafoonilist tehnikat. Järgnes Lutosławski kõige 
eksperimentaalsem teos, Krakówi Filharmoonikute tellimusel kirjutatud 
„Veneetsia mängud“ (Jeux vénitiens) suurele orkestrikoosseisule, milles 
ta kasutas John Cage’i eeskujul aleatoorikat ehk juhusel põhinevat 
kompositsioonitehnikat. Suurt rahvusvahelist tähelepanu leidnud teos kõlas 
esmakordselt Veneetsia biennaalil 1961. aasta aprillis ja peagi ka festivalil 
„Varssavi sügis“.

Lutosławski loomingus tõusevad esile orkestriteosed, sh „Orkestriraamat“ 
(Livre pour orchestre, 1971), neli sümfooniat, klaveri-, viiuli- ja 
tšellokontserdid ning topeltkontsert oboele ja harfile. Ta on komponeerinud 
hulgaliselt vokaal- ja kammermuusikat. Viimane suurteos, aastal 1992 
valminud neljas sümfoonia on omalaadne tagasivaade, kokkuvõte 
varasematest stiiliotsingutest. Lutosławski on kirjutanud muusikat sellistele 
nimekatele interpreetidele nagu Peter Pears, Dietrich Fischer-Dieskau, 
Mstislav Rostropoviš, Anne-Sophie Mutter ja Krystian Zimerman. 
Hinnatud dirigendina juhatas ta alates 1963. aastast oma teoseid maailma 
kõige tähtsamates kontserdisaalides.

Lutosławski orkestrikontsert valmis 1954. aastal Witold Rowicki tellimusel 
Varssavi Filharmooniaorkestri jaoks. Teos sai inspiratsiooni Béla Bartóki 
samanimelisest kompositsioonist aastast 1943. Lutosławski leidis 
materjali poola etnograafi Oskar Kolbergi 1880. aastal ilmunud mahukast 
kogumikust, mis koosnes Mazowsze piirkonna rahvamuusikast. Folkoor on 
heliloojale siin pelgalt tooraine teemade radikaalseks ümberkujundamiseks 
ja keerukaiks orkestritekstuurideks. See oli uus lähenemine: muusika sisu on 
selgelt rahvuslik, kuid samas piisavalt kaasaegne ja isikupärane, et lõhkuda 
noid ideoloogilisi piire, mida nimetati tollal sotsialistlikuks realismiks. 
Lutosławski biograaf Andrzej Chłopecki on leidnud: „Kontsert on kunstiline 
kulminatsioon sellele, mis võis üldse olla mõeldav 1950. aastate alguse 
Poola muusikas, maksmata seejuures lõivu süsteemi poolt muusikale 
seatud ettekirjutustele.“ Püüdes keeruliste aegade ja muutuvate režiimide 
kiuste säilitada tõde ja lojaalsust iseendale, kinnitas helilooja: „Ma mõistan 
tõde muusikas kui siirast ja ausat väljendust sellest, mida pean inimestele 
enda kohta rääkima.“

Orkestrikontsert on efektne, virtuoosne ja kaasahaarav teos. See koosneb 
kolmest osast. Neist esimene (Intrada) on põiming mitmetest rahvaviisidest, 
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moodustades tihedaid kontrapunktilisi seoseid. Ometi – muutumata 
sealjuures eklektiliseks – võib siin kuulda peegeldusi Brahmsi, Stravinski, 
Debussy ja Raveli teostest. Teine osa (Capriccio notturno ed Arioso) on öise 
müsteeriumi skertso, mis annab ainet võrdluseks Mendelssohni „Suveöö 
unenäo“ või Berliozi skertsoga „Kuninganna Mab“. Skertsoosse atmosfääri 
katkestab Arioso dramaatiline trompetiteema, millesse sekkuvad orkestri 
teravad „vahelehüüded“. Ekspansiivne finaal (Passacaglia, Toccata e 
Corale) on kontserdi pikim osa ja kulminatsioonipunkt, mis kätkeb endas 
barokiajastu tüüpilisi vorme ja žanre. Helilooja toob siia muusikalise materjali 
transformatsioonid varasematest osadest, tagades kogu teose terviklikkuse 
ning seda ühtsustunnet suurendab Intrada motiivide kasutamine koodas. 
Variatsioonidena kujundatud Passcagalia loob assotsiatsioone Raveli 
„Boleroga“. Teose orkestratsioon, kus keelpillidele ja suurele puhkpillide 
koosseisule lisanduvad ksülofon, kellad, tšelesta, kaks harfi ja klaver, loob 
väga värvirikka kõlamaailma.

Lutosławski orkestrikontsert kõlas esmakordselt 1954. aastal Varssavi 
Filharmoonia sümfooniaorkestri esituses Stanisław Skrowaczewski 
juhatusel. Järgmine ettekanne, Viini Sümfoonikute esitus esimesel 
nüüdismuusika festivalil „Varssavi sügis“ (1956) köitis rahvusvahelise publiku 
ja kriitikute tähelepanu ning ajendas nii poola kui ka maailma nimekaid 
dirigente teost oma repertuaari võtma. Tänapäeval on orkestrikontsert üks 
Lutosławski enim esitatud teoseid.

ERSO esituses on Lutosławski orkestrikontsert kõlanud 1988. aastal, 
dirigeeris Andrei Boreiko.

Maia Lilje
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MARCEL JOHANNES KITS on üks oma põlvkonna lootustandvamaid 
noori tšelliste. Ta on pälvinud III preemia kuninganna Elisabethi konkursil, I 
preemia George Enescu konkursil Rumeenias, I preemia Johannes Brahmsi 
konkursil Austrias ning on Eesti telekonkursi „Klassikatähed“ võitja.

Tema viimase aja tippsaavutusteks võib lugeda Belgia tuuri Belgia 
Rahvusorkestriga, mida juhatas dirigent Eivind Aadland, samuti osales 
ta Eesti Festivaliorkestriga Eesti ja Lõuna-Korea kontserdireisil, mida 
juhatas dirigent Paavo Järvi. Käesoleva aasta jaanuaris pälvis Kits Eesti 
Rahvusringhäälingu aasta muusiku tiitli.

Marcel Johannes Kits on soleerinud paljude orkestrite ees, näiteks Brüsseli 
Filharmooniaorkester, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Läti Rahvuslik 
Sümfooniaorkester, Leedu Rahvuslik Sümfooniaorkester, Peterburi 
Filharmooniaorkester, Jeruusalemma Sümfooniaorkester,  Kymi Sinfonietta, 
Jyväskylä Sümfooniaorkester, Valloonia Rahvuslik Kammerorkester, Tallinna 
Kammerorkester, Moskva Kammerorkester, Novosibirski Kammerorkester, 
Müncheni Kammerorkester, Reutlingeni Württembergi Filharmoonia, 
George Enescu Filharmooniaorkester, Jena Filharmooniaorkester, Iisraeli 
Sümfooniaorkester Rishon LeZion, Orchestra Ensemble Kanazawa jne. 
Ta on töötanud paljude nimekate dirigentidega nagu Stéphane Denève, 
Vahan Mardirossian, Vassili Sinaiski, Olari Elts, Andres Mustonen, Risto 
Joost, Gintaras Rinkevičius, Yuwon Kim, Tõnu Kaljuste, Ville Matvejeff, 
Arvo Volmer ja Mihkel Kütson.

M
ar

ce
l J

o
ha

nn
es

 K
its

. ©
 K

au
p
o
 K

ik
ka

s.



14

Marcel on mänginud külalisena esimest tšellot Münchenis Baieri Raadio 
Sümfooniaorkestris ning esineb tihti ka Eesti Festivaliorkestri koosseisus. 

Ta on andnud kontserte ka Hiinas ja Jaapanis ning esinenud näiteks 
Brüsseli Flageyl ja Bozaris, Peterburi Filharmooniaorkestri saalis, 
Moskva Konservatooriumis, Hamburgi Elbe Filharmoonia saalis, Berliini 
Kontserdimaja saalis, Berliini Filharmooniaorkestris, Boulezi saalis, Hamburgi 
Laeiszhalles, Müncheni Prinzregententheateris, Rumeenia Ateneumis, Tel 
Avivi ooperimajas ja Jeruusalemma teatris. 

Teda on kutsutud esinema festivalidele nagu Pärnu Muusikafestival, Young 
Euro Classic, Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Musical Olympus 
Festival, MustonenFest Tel Aviv jne.

Kits on ka kirglik kammermuusik ning on 9-aastasest saadik mänginud 
koos Robert Traksmanni (viiul) ja Rasmus Andreas Raidega (klaver), kellega 
koos esinetakse klaveritrio Trio ’95 nime all.

Tšello vastu hakkas Marcel huvi tundma juba nelja-aastaselt 
ning viieaastaselt alustas ta selle õppimist. Ta on õppinud Tallinna 
Muusikakeskkoolis Laine Leichteri ja Mart Laasi käe all. 2014. aastal alustas 
ta õpinguid Trossingeni Muusikaülikoolis professor Francis Goutoni käe all 
ning alates 2018. aastast jätkab ta õpinguid Berliini Kunstiülikoolis professor 
Jens Peter Maintzi juhendamisel. 

Ta on osalenud Steven Isserlisi, professor Ivan Monighetti, professor 
David Geringase, professor Maria Kliegeli, professor Wolfgang Emanuel 
Schmidti, professor Wen-Sinn Yangi, professor Jan-Erik Gustafssoni, 
professor Marko Ylöneni ning paljude teiste õppejõudude meistriklassides. 

Marcel Johannes Kits on Liechtensteini Rahvusvahelise Muusikaakadeemia 
stipendiaat ja võtab sageli osa akadeemia pakutud intensiivsetest 
muusikanädalatest. Teda toetavad ka Deutsche Stiftung Musikleben, Eesti 
Kultuurkapital ning Eesti Interpreetide Liit. Viimane tunnustas teda 2019. 
aastal ka aasta muusiku tiitliga.

Marcel mängib Francesco Ruggeri (Cremona, 1674) valmistatud Itaalia 
tšellol, tema poogna on valmistanud Victor Fetique. Nii instrumendi kui ka 
poogna on talle laenanud Deutsche Stiftung Musikleben.
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ANTONI WIT on üks hinnatumaid poola dirigente ning poola muusika 
suurkuju. 1971. aastal võitis ta Herbert von Karajani rahvusvahelisel 
dirigeerimisvõistlusel peaauhinna, samuti oli ta Salzburgi lihavõttefestivalil 
Herbert von Karajani assistent. Ta on juhatanud kõiki Poola juhtivaid 
orkestreid, 2001. aastast alates töötas ta Varssavi Filharmooniaorkestri 
kunstilise juhina. Aastail 2013–2018 oli ta Hispaanias Navarra 
Sümfooniaorkestri muusikaline juht, samuti on ta Poola Krakówi 
Filharmoonia peadirigent. 2015. aastal tunnustati Antoni Witi Prantsuse 
Auleegioni ordeniga.

Ta on oma rahvusvahelise karjääri vältel teinud koostööd paljude oluliste 
orkestritega nii Euroopas, Ameerikas kui Kaug-Idas. Mainimisväärsemad 
neist on Dresdeni Filharmoonia, Lääne-Saksa Ringhäälingu Sümfoonia-
orkester, Zürichi Tonhalle orkester, La Scala Filharmooniaorkester, 
Montréali Sümfooniaorkester, Hiina Filharmooniaorkester, Kuninglik 
Filharmooniaorkester, Filharmoonia ning BBC Sümfooniaorkestrid. 

Antoni Wit on seitsmekordne Grammy auhinna kandidaat ning teinud 
EMI-le, Sonyle ja Naxosele üle kahesaja salvestuse. Naxosega on ta 
müünud üle viie miljoni plaadi, sealhulgas on eriti tunnustatud tema 
juhatatud Prokofjevi klaverikontsertide salvestis Kun Woo Paikiga, mis 
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pälvis Diapason d’Or’ ning Nouvelle Académie du Disque’i grand prix’. 
2002. aasta jaanuaris tunnustati teda Messiaeni „Turangalîla-Symphonie“ 
plaadi eest Cannes’i klassikalise muusika auhinnaga. Hiljuti tunnustas tema 
Szymanowski teoste seeria kaht esimest plaati väljaanne Gramophone, 
samuti andis seeria kahele järgmisele plaadile tunnustuse väljaanne BBC 
Music Magazine. Gramophone tunnustas tema esimest ICA Classicsi 
all ilmunud DVD-d Editor’s Choice / DVD of the Month tiitlitega; sel 
plaadil juhatab Antoni Wit Varssavi Filharmooniaorkestrit, esitatakse 
Szymanowski kolmandat ja neljandat sümfooniat. 2012. aastal võitis Antoni 
Witi ja Varssavi Filharmoonia kontserdisalvestis auhinna Choc de Classica. 
Naxose alt ilmunud Witi salvestis, millel kõlab Penderecki „Fonogrammit“, 
metsasarvekontsert, „Partita“, „Jaakobi ärkamine“ ja „Anaklasis“, võitis 
2013. aastal Grammy auhinna.

Mainimisväärsemaiks võib pidada Witi kontserdialast koostööd orkestritega 
nagu Berliini Filharmoonikud, Stuttgarti Raadio Sümfooniaorkester, 
Weimari Riigikapell, Poola Rahvuslik Katowice Raadio Sümfooniaorkester, 
Budapesti Festivaliorkester, Kuninglik Filharmooniaorkester, Helsingi 
Filharmooniaorkester, Malaisia Filharmooniaorkester, Rooma Püha 
Cecilia Rahvusakadeemia, Berliini Saksa Sümfooniaorkester, Praha 
Raadio Sümfooniaorkester, Lyoni Rahvusorkester, Barcelona 
Sümfooniaorkester, Puerto Rico Sümfooniaorkester, Porto Muusikamaja, 
Peterburi Filharmooniaorkester, Nagoya Filharmooniaorkester, Jaapani 
Uus Filharmooniaorkester, Buenos Airese Teatro Colón, Hongkongi 
Filharmooniaorkester, Strasbourgi Filharmooniaorkester, Hannoveri NDR 
Raadio Filharmooniaorkester, Taani Raadio Sümfooniaorkester, Hispaania 
Rahvusorkester, Poola Rahvuslik Katowice Raadio Sümfooniaorkester, BBC 
Sümfooniaorkester, Dresdeni Riigikapell ning Clevelandi orkester.

Viimastel hooaegadel on Antoni Wit teinud koostööd Varssavi 
Filharmooniaorkestri, Poola Rahvusliku Katowice Raadio Sümfooniaorkestri, 
Praha Sümfooniaorkestri, Strasbourgi Filharmooniaorkestri, Barcelona 
Sümfooniaorkestri, Sofia Filharmooniaorkestri, Makedoonia 
Filharmooniaorkestri, Peterburi Filharmooniaorkestri ning Jaapani Uue 
Filharmooniaorkestriga. Samuti debüteeris ta Tokyo Metropolitani 
Sümfooniaorkestri ning Sloveenia Filharmooniaorkestri juures. Hiljutised ja 
tulevased plaanid hõlmavad kontserte Pays de la Loire’i Rahvusorkestri, 
Navarra Sümfooniaorkestri, Nagoya Filharmooniaorkestri, Dortmundi 
Filharmoonikute ning Norrköpingi Sümfooniaorkestriga.
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER (ERSO) on elav ja mitmekülgne 
orkester, kes püüdleb alati tipptaseme poole. Eesti vanimal ja mainekaimal 
regulaarselt tegutseval sümfooniaorkestril täitub sel hooajal 96. tegevusaasta. 
ERSO ajalugu ulatub aastasse 1926 ning sarnaselt paljude omataolistega 
maailmas on see seotud rahvusliku ringhäälingu sünni ja arenguga. Alates 
hooajast 2020/2021 on enam kui 100-liikmelise orkestri peadirigent ja 
kunstiline juht Olari Elts. Neeme Järvi jätkab koostööd ERSOga eluaegse 
aupeadirigendina, orkestri kunstiline nõustaja on Paavo Järvi, varasemad 
peadirigendid on olnud Olav Roots, Paul Karp, Roman Matsov, Neeme Järvi, 
Peeter Lilje, Leo Krämer, Arvo Volmer, Nikolai Aleksejev ja taas Neeme Järvi.

ERSO on käinud arvukatel turneedel ning osalenud mainekatel rahvusvahelistel 
muusikafestivalidel. 2021. aasta novembri lõpus osalesid ERSO ja Olari Elts 
Poolas rahvusvahelisel Kesk- ja Ida-Euroopa muusikafestivalil „Eufonie“. 2019. 
aastal avasid ERSO ja Neeme Järvi Prantsuse Raadio maineka Montpellier’ 
muusikafestivali ning orkester käis Kesk-Euroopa turneel, kus Neeme Järvi 
juhatusel esineti Viini Musikvereini kuldses saalis, Linzi Brucknerhausi suures 
saalis, Praha Rudolfinumi Dvořáki saalis ja Bregenzi Bodensee saalis ning 
Mihhail Gertsi juhatusel Saksamaal Erlangenis ja Viersenis. Veel on esinetud 
sellistel maailmalavadel nagu Berliini Konzerthaus, New Yorgi Avery Fisher 
Hall (praeguse nimetusega David Geffen Hall), Peterburi filharmoonia suur 
saal ja Maria Teatri kontserdisaal, Kölni filharmoonia, Helsingi Musiikkitalo, 
Stockholmi Berwaldhallen jt. Sel hooajal toimuvad kontserdireisid 
Prantsusmaale, Saksamaale ning Inglismaale.

ERSO plaadistuste kõrget kvaliteeti on esile tõstetud mainekates klassikalise 
muusika ajakirjades ning sellega on kaasnenud mitmed tunnustused, millest 
olulisim on Eesti esimene Grammy (2004, dirigent Paavo Järvi), värskeimad 
aga aasta klassikaalbumi tiitel 2020. aastal Eesti muusikaauhindade 
jagamisel Elleri sümfooniliste poeemide teise plaadi eest (dirigent Olari 
Elts) ning kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali aastapreemia ERSO-le ja 
Olari Eltsile seniste Elleri muusika salvestiste eest. Suurepärane koostöö 
on ERSO-l selliste mainekate  plaadifirmadega nagu Chandos, BIS, Onyx, 
samuti Ondine, ERP jt.

Lisaks kohalikele raadio- ja telekanalitele on ERSO kontserte üle kandnud 
Mezzo ja medici.tv ning EBU vahendusel on need jõudnud paljudesse 
Euroopa raadiojaamadesse. 2020. aastal alustas tegevust ERSO TV (erso.tv), 
kus saab vaadata kõiki orkestri live-kontserte ning juba toimunud esinemisi.
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EESTI RIIKLIK SÜMFOONIAORKESTER 
Peadirigent ja kunstiline juht Olari Elts 
Eluaegne aupeadirigent Neeme Järvi, kunstiline nõustaja Paavo Järvi
Koosseis 3. veebruaril 2023:

I VIIUL
Robert Traksmann 
Marge Uus   
Elisabeth Härmand       
Kätlin Ivask 
Nina Kawaguchi 
Kristiina Kungla 
Kirti-Kai Loorand 
Kaija Lukas 
Tõnis Pajupuu 
Merje Roomere 
Piret Sandberg 
Kaiu Talve    
Andrus Tork 
Liis-Helena Väljamäe
II VIIUL 
Kaido Välja 
Kadi Vilu 
Alisa Kuznetsova 
Miina Laanesaar 
Maiu Mägi 
Mari-Katrina Suss
Marlis Timpmann
Maaren Vihermäe 
Annelize Vlasenko 
Laura Klesment
VIOOLA
Liina Žigurs 
Helena Altmanis 
Mall Help 
Kaja Kiho 
Mairit Mitt-Bronikowska 
Martti Mägi 
Juhan Palm-Peipman 
Liisi Rusnak 
Karin Sarv 
Kristiina Välja                             
TŠELLO
Indrek Leivategija 
Riina Erin 
Tõnu Jõesaar 
Andres Alexander 
   Metspalu 
Levi-Danel Mägila 
Katrin Oja 
Lauri Toom 
Margus Uus

KONTRABASS 
Mati Lukk 
Janel Altroff 
Madis Jürgens 
Xiaonan Nie 
Kaupo Olt 
Ants Õnnis                                        
FLÖÖT
Mari-Liis Vind 
Linda Vood
Janika Lentsius
OBOE           
Aleksander Hännikäinen
Heli Ernits 
Tõnis Traksmann
KLARNET 
Soo-Young Lee
José Carlos Domínguez  
   Almela 
Meelis Vind
FAGOTT 
Peeter Sarapuu
Jakob Peäske
Kristjan Kungla
METSASARV 
Ye Pan 
Mattias Vihmann 
Kalmer Kiik 
Jürnas Rähni
TROMPET
Indrek Vau
Erki Möller 
Istvàn Baràth 
Ivar Tillemann
TROMBOON
Andres Kontus
Peeter Margus 
Väino Põllu      
Johannes Kiik   
TUUBA 
Madis Vilgats

TIMPANID 
Maarja Nuut
LÖÖKPILLID 
Helgi Thorleiksson 
Kaspar Eisel
Vambola Krigul 
Karl Johann Lattikas 
Terje Terasmaa
HARF 
Saale Kivimaker-Rull  
Lisanne Rull
TŠELESTA 
Kadri-Ann Sumera
KLAVER 
Kärt Ruubel

SA ERSO juhatuse liige 
Kristjan Hallik
Produtsent 
Daily Trippel
Orkestri mänedžer 
Marko Metsaru
Partnersuhete ja 
müügijuht 
Kaire Taberland
Maine- ja 
kommunikatsioonijuht
Kärt Ruubel
Toimetaja
Anita Maasalu
Noodikoguhoidja
Mariell Aren
Disainer 
Norman Orro
Personalijuht 
Piret Veensalu
Pillilao juhataja 
Egert Leinsaar
Lavameistrid 
Jüri Korjus 
Kristjan Lume

TÕELINE  MAITSEHARMOONIA
Unustamatu meistriteos sünnib armastusest oma töö vastu.

www.epiim.ee

.
Epiim on ERSO hooaja peasponsor

ning Maestro sarja esitleja.
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Estonia pst 4 
10148 Tallinn
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MÄRKL JA BRAHMS
N, 9. VEEBRUAR KELL 13 (SÜMFOONILINE LÕUNA) JA R, 10. VEEB-
RUAR KELL 18 (EELKONTSERT) JA KELL 19, ESTONIA KONTSERDISAAL

Johann Strauss jr. „Ilusal sinisel Doonaul“

Wolfgang Amadeus Mozart. Klaverikontsert nr 23 KV 488

Johannes Brahms. Sümfoonia nr 3

STEN HEINOJA klaver, ERSO, dirigent JUN MÄRKL

SHORT RIDE IN A FAST MACHINE
R, 17. VEEBRUAR KELL 20 (EELKONTSERT) JA KELL 21, 
ESTONIA KONTSERDISAAL

John Adams. „Short Ride in a Fast Machine“

John Adams. „Gnarly Buttons“

Jean Sibelius. Sümfoonia nr 6

Jean Sibelius. Sümfoonia nr 7

MAXIMILIANO MARTIN klarnet, ERSO, dirigent JOSEPH SWENSEN

PETJA JA HUNT
E, 20. VEEBRUAR KELL 12.30, ESTONIA KONTSERDISAAL

T, 21. VEEBRUAR KELL 10 JA KELL 12.30, ESTONIA KONTSERDISAAL

K, 22. VEEBRUAR KELL 10 JA KELL 12.30, ESTONIA KONTSERDISAAL

Sergei Prokofjev. Muusikaline muinasjutt „Petja ja hunt“

ERSO

Kuula ja vaata uuesti!


