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Märkl ja Brahms
STEN HEINOJA klaver 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Dalia Dėdinskaitė 
Dirigent JUN MÄRKL



kell 18 - eekontsert

Johannes Brahms. Sonaat vioolale ja klaverile op. 120 nr 2, I osa

Esitavad HELENA ALTMANIS vioola ja MAILA LAIDNA klaver

Johannes Brahmsi sümfooniatest räägib ERSO toimetaja Anita Maasalu.

kell 19 - sümfooniakontsert

STEN HEINOJA klaver 
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester 
Orkestri kontsertmeister Dalia Dėdinskaitė 
Dirigent JUN MÄRKL

Johann Strauss noorem (1825–1899)

„Ilusal sinisel Doonaul“ op. 314 (1867)    ~10’

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)

Klaverikontsert nr 23 A-duur KV 488 (1786)   ~25’

     Allegro 

     Adagio 

     Allegro assai 

          vaheaeg

Johannes Brahms (1833–1897)

Sümfoonia nr 3 F-duur op. 90 (1883)      ~35’

     Allegro con brio

     Andante

     Poco allegretto

     Allegro 

Kontserdist teevad otseülekande Klassikaraadio ja ERSO TV (erso.tv), 
salvestised on ka järelkuulatavad ja -vaadatavad.
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Johann Strauss noorem (1825–1899)
„Ilusal sinisel Doonaul“ op. 314 (1867)

Valsikuningaks tituleeritud austria helilooja Johann Strauss noorem on 
end ajalukku kirjutanud üdini „viiniliku“ muusika loojana, kelle juba eluajal 
kodulinnas saavutatud ja üle selle piiride laienenud kuulsus püsib tänini. 
Ehkki tunnustatud ka operettide poolest, neist menukaim „Nahkhiir“ (Die 
Fledermaus), võlgneb Strauss oma tuntuse eelkõige enam kui viiesajale 
tantsumuusika palale, millest üle saja on valsid. 

19. sajandi Viin oli Euroopa metropol, milles muusikaelu tuksus tõeliselt 
intensiivses rütmis. Linnas tegutsesid aktiivselt klassikalise muusika suurkujud 
nagu Brahms, Bruckner ja Mahler, samuti asusid seal prominentsed 
muusikainstitutsioonid ja uhked kontserdisaalid. Mitte vähem dünaamiline 
oli nn „kergemuusika“ maastik, millel tegutsesid amatöörkoorid ning 
sõjaväe- ja tantsuorkestrid, kes varustasid muusikaga kontserdimajadest 
väljapoole jäävat avalikku ruumi, sh tantsusaale. Kui enamik tantsumuusikat 
komponeerinud heliloojatest on tänaseks ammu unustusse vajunud, siis 
Strausside perekond on oma koha klassikalise muusika kaanonis kindlustanud, 
tõendades oma loomingulise pärandi sügavat ja ajastuülest mõju. 
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Strausside muusikalise dünastia esindajana võttis Johann Strauss noorem 
teatepulga üle oma isalt, Johann Strauss vanemalt (1804–1849), kes oli 
1830. aastatel tunnustatud dirigent ning väljapaistev Viini valsside looja. Just 
tänu Strauss vanemale ning tema sõbrale ja ühtlasi komponistist rivaalile 
Joseph Lannerile (1801–1843) muutus valss lihtsast talupojatantsust 
kõrgklassi peeneks meelistegevuseks. Strauss vanem ja Lanner panid aluse 
tantsu uuele vormile (sissejuhatus, 4–5 järjestikust valsiviisi ja kooda) ning ka 
traditsioonile anda valssidele maalilisi pealkirju. Viini valsi edukäiku kinnistas 
Johann Strauss noorem, kelle karjäär dirigendi ja heliloojana hoogustus 
sajandi keskpaigas pärast isa surma. Tuurid Straussi orkestriga tõid talle 
kuulsuse Saksamaal, Itaalias, Venemaal, Prantsusmaal ja USAs ning tema 
elegantsed ja rütmikad valsid võitsid kõikjal jäägitult südameid. Nagu märkis 
üks prantsuse ajakirjanik 1852. aastal:

„Viini igas majas, igal klaveril on Straussi valsid… neid lauldakse, 
trillerdatakse ja mängitakse kogu Euroopas. Lihtrahvas ja aristokraadid 
ümisevad ja vilistavad neid, orkestrid ja väntorelid mängivad neid. Me 
kuuleme neid tänaval, ballisaalis, aias ja teatris.“

Austerlaste jaoks muutusid Straussi valsid rahvusliku identiteedi kujundajaks 
ja omamoodi millegi tõeliselt „austrialiku“ sümboliks. 1925. aastal, Straussi 
100. sünnipäeval, kirjutas tema biograaf Karl Kobald:

„Ja isegi tänapäeval, kui austerlane, viinlane, ükskõik kus laias ilmas 
kuuleb Straussi imelisi, lustlikke viise, tabab teda sügav koduigatsus, 
ta naerab ja nutab ning tema mõtetesse ilmub kaunis pilt armastatud 
linnast Doonau ääres.“

„Ilusal sinisel Doonaul“ (An der schönen Blauen Donau) op. 314 on 
Straussi kõige kuulsam valss, mida on nimetatud isegi mitteametlikuks 
Austria hümniks. Tänapäeval reeglina orkestri esituses kõlav teos valmis 
algselt koorilauluna. Tellijaks oli Viini Meeskoori Ühingu dirigent Johann 
Herbeck, kes soovis Straussilt koorivalssi 1867. aasta karnevalihooajaks. 
Kümnesalmilise laulu üsna satiirilise sisuga tekst pärines luulehuviliselt 
politseiametnikult Joseph Weylilt. 15. veebruaril 1867 tuligi valss meeskoori 
esituses ettekandele iga-aastasel karnevalihooaja komöödia ja farsi õhtul 
(Narrenabend), pälvides vaoshoitud vastuvõtu. Lausa sensatsioonilise edu 
osaliseks sai aga orkestriversioon, mis kõlas mõned kuud hiljem Pariisis 
Austria saatkonnas 1867. aasta maailmanäituse raames. 
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Valsi sissejuhatus, mis kandis tavaliselt vaid funktsionaalset rolli, kutsudes 
tantsulisi tantsupõrandale, on siin laiendatud pikemaks võluvaks prelüüdiks. 
Avataktides loovad maagilise meeleolu õrnad tremolo’s keelpillid ning 
romantiliselt rauge motiiv metsasarve partiis, millele vastavad vaoshoitult ja 
kergelt puupuhkpillid, juhatades sisse valsi esimese teema. Nagu tüüpilisele 
Straussi valsile kohane, koosneb „Ilusal sinisel Doonaul“ viiest järjestikusest 
graatsilisest ja üdini elegantsest valsiviisist, mis on omavahel stilistiliste 
elementide abil oskuslikult põimitud ja mis suubuvad kaunilt suursugusesse 
koodasse. 

ERSO esituses on „Ilusal sinisel Doonaul“ kõlanud teadaolevalt lausa 
nelikümmend korda. Viimati oli see kavas 2021. aasta Eesti Kontserdi aastalõpu- 
ja uusaastakontserdil koos Eesti Rahvusmeeskooriga (dirigent Kristjan Järvi).

Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
Klaverikontsert nr 23 A-duur KV 488 (1786)

Mitme teise instrumentaalmuusika žanri kõrval on Wolfgang Amadeus 
Mozart andnud hindamatu panuse ka klassikalise klaverikontserdi 
kujunemisse. Äärmiselt viljaka heliloojana komponeeris Mozart elu 
jooksul kakskümmend seitse klaverikontserti, mis kuuluvad tema kõige 
väljapaistvamate saavutuste hulka. Ehkki instrumentaalkontserte kirjutati 
juba ammu enne Mozartit, laiendas klaveri tormiline tulek 18. sajandil 
enneolematult žanri väljendusvõimalusi, võimaldades orkestrile klaveri näol 
võrdväärse partneri ja seega ka solisti ja saate vahelise dünaamilise dialoogi. 
Mozarti üheks teeneks oligi orkestri rolli muutmine lihtsalt saatefunktsioonist 
muusikalise draama kaaspeategelaseks. 

Enam kui pooled Mozarti kontsertidest valmisid helilooja elu viimasel 
kümnendil nelja aasta jooksul (1782–1786), peegeldades mitmeid vormilisi 
ja harmoonilisi uuendusi. Nende helitööde hulka kuulub ka klaverikontsert 
nr 23 A-duur, üks Mozarti populaarsemaid selles žanris. Dateeringut  
„2. märts 1786“ kandva teose valmimine langes intensiivsesse loomeperioodi: 
kuu aega varem oli etendunud koomiline ooper „Teatridirektor“ ja kaks 
kuud hiljem leidis aset „Figaro pulma“ esietendus. Klaverikontsertide reas 
moodustab nr 23 mõttelise trio kahe teise oopuse – piduliku ja sügava Es-
duur kontserdiga nr 22 KV 482 ning kolm nädalat hiljem valminud süngelt 
dramaatilise kontserdiga nr 24 c-moll KV 491. 
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Klaverikontserdi nr 23 täpne esiettekande aeg pole teada, aga nähtavasti 
mängis Mozart seda mõned päevad pärast valmimist mõnel paastuaja 
kontserdiõhtul. Teosest on säilinud hulk visandeid, kummutades legendi 
sellest, et geenius komponeeris alati lennult. Visandid osutavad ka tõsiasjale, 
et esimesed ideed kontserdist hakkasid idanema juba 1784. aastal. Üheks 
kontserdi märkimisväärseks eripäraks on klarnetite kasutus, mida Mozarti 
varasemas loomingus ei kohta – tavaliselt olid helilooja teenistuses säravama 
tämbriga oboed, kuid siin loovad klarnetid tumedama ja mahedama koloriidi. 
Partituuris puuduvad trompetid ja trummid, säilitades intiimse atmosfääri 
ning andes kontserdile kohati kammerliku ilme.

Mozart pidas tõenäoliselt kontserti iseäranis õnnestunuks, kuna valis selle 
üheks oopuseks viie teose seast, mille saatis oma kunagisele patroonile, 
Donaueschingeni printsile Joseph Wenzeslaus von Fürstenbergile, kellelt 
lootis saada regulaarseid tellimustöid. Kaaskirjas avaldas Mozart, et need 
helitööd olid loodud „endale ja väikesele muusikaarmastajatest sõprade 
seltskonnale“. 

Päikselise meeleoluga kontserdi esimene osa (Allegro) on traditsioonilises 
sonaadivormis, kuid erinevalt paljudest teistest sama žanri näidetest algab 
see tavapäratult vaikselt ja pehmelt. Temaatilist materjali esitletakse kaks 
korda ehk tegu on topeltekspositsiooniga: algul kõlab muusika orkestri 
esituses ning seejärel kordab seda solist. Kuuleme siin harjumuspäraste 
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kontrastsete teemade asemel kaht lüürilist peateemat. Esimese osa juurde 
kirjutas Mozart solistile välja ka pretensioonitu kadentsi, mis on ühtlasi ainuke 
helilooja noteeritud kadents. 

Teise osa (Adagio) teeb haruldaseks helistiku kasutus. Nimelt on see 
ainuke fis-mollis helitöö Mozarti loomingus ning ühtlasi on see viimane 
Mozarti instrumentaalmuusika oopus, mille aeglases osas esineb minoorne 
helistik. Traagiliselt mõjuva peateemaga osa on kirjutatud ABA-vormis 
ning selles on kohati ooperlikke varjundeid. Võib öelda, et siin on leidnud 
suurepärase väljenduse Mozarti oskus komponeerida sügavalt liigutavat ja 
endassesüvenenud muusikat, mis kannab endas seejuures kammermuusikale 
omast intiimsust.

Adagio traagilise lootusetuse pühib minema nakkavalt lustlik ja vaimukas 
viimane osa (Allegro assai), mis on kirjutatud rondovormis. Mängleva 
kergusega on teemad kord solisti, kord orkestri käes, läbides üllatavaid 
helistiku muutusi, kuni lõpuks jõutakse taas kindlalt koduhelistikku ja 
rõõmsameelsesse lõppu. 

Prantsuse helilooja Olivier Messiaen on öelnud kontserdi kohta: „See on 
kõikide klaverikontsertide tipp, see on kindlasti kõige täiuslikum, kui mitte 
kõige ilusam!“

ERSO esituses kõlas Mozarti 23. klaverikontsert esimest korda 1971. aastal 
(solist Ada Kuuseoks, dirigent Kenneth Klein). Viimati kuulis publik seda 
2017. aastal Neeme Järvi 80. sünnipäeva kontserdil, soleeris Kalle Randalu.

Johannes Brahms (1833–1897)
Sümfoonia nr 3 F-duur op. 90 (1883) 

Saksa romantismiajastu helilooja Johannes Brahms kuulub vaatamata 
vähesele orkestriloomingule 19. sajandi suurimate sümfoonikute hulka. 
Olles ühelt poolt konservatiivne, teisalt novaatorlik, kandis ta enda 
loomingus edasi Viini klassikute pärandit, jäädes truuks klassikalistele 
vormiprintsiipidele, kuid tõi esile ka uusi romantismile omaseid jooni, mis 
väljendusid uudses harmoonia- ja meloodiakasutuses ning isikupärastes 
arendusvõtetes. Brahmsi neli sümfooniat kuuluvad klassikalise muusika 
põhikaanonisse ning on paljude jaoks sümfoonilise muusika parimateks 
näideteks. 
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Brahmsi teekond esimese sümfooniani oli pikk ja ettevaatlik. Veel 
1870. aastal kirjutas helilooja dirigent Hermann Levile, et „sa ei aima, 
mis tähendab kuulda oma selja taga hiiglase sammumist“. Hiiglase all 
pidas ta silmas mõistagi Beethovenit, kelle vari saatis igaüht, kes tahtis 
19. sajandil sümfooniaorkestrile kirjutada. Lisaks Beethovenile takistas 
Brahmsi nähtavasti ka tema kurikuulus enesekriitilisus. Helilooja 43. elu-
aastal esiettekandeni jõudnud esimene sümfoonia võitis aga kohe üldise 
tunnustuse, täites teatud tühimiku, mis oli tekkinud sümfoonilise muusika 
maastikul pärast Robert Schumanni kolmandat sümfooniat. Vähem kui 
aasta pärast oli küps teine sümfoonia ning kuue aasta pärast järgnes kolmas, 
andes tõestust Brahmsi erakordsest meisterlikkusest ka suurvormide alal. 

Kolmanda sümfoonia loomisloost on vähe andmeid peale aja ja koha – 
sümfoonia valmis Reini-äärses kuurortlinnas Wiesbadenis, kus Brahms 
veetis 1883. aasta suve. Teise sümfoonia komponeerimisest oli möödas kuus 
aastat, ent see ei tähenda, et Brahms poleks vahepeal orkestrimuusikaga 
tegelenud. 1878. aastal nägi ilmavalgust viiulikontsert op. 77 ning 1880. aas- 
tal lisandusid kaks kontrastset avamängu – „Akadeemiline avamäng“ op. 80 
ja „Traagiline avamäng“ op. 81. Kõigis nendes mahukates teostes on 
Brahms näidanud end oivalise heliloojana, ometigi ei paista need veel 
andvat märku uudsest ja väga isikupärasest vormikäsitlusest, mis avaldub 
kolmandas sümfoonias. 
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Mõtiskleva loomuga kolmas sümfoonia on neljast kõige lühem, selle 
esitus ei võta üldjuhul kauem kui pool tundi. Kompaktsusest ja tasakaalus 
proportsioonidest räägivad ka osade pikkused, mis on omavahel võrreldes 
üsna sarnased. Mingis mõttes võib teost vaadelda ka justkui kokkuvõttena, 
mille teeb 50-aastaseks saanud Brahms oma senisele teekonnale 
heliloojana ning tagasivaatena oma loomingulistele põhimõtetele. Kui 
rääkida mõjutajatest ja eeskujudest, siis on uurijad leidnud sümfooniast 
vihjeid nii Schumannile – Brahmsi kolmanda algus meenutab temaatiliselt 
materjalilt „Reini sümfooniat“ – kui ka Lisztile ja sama aasta alguses 
lahkunud Wagnerile. 2. detsembril 1883 Viini Filharmoonikute ees 
sümfoonia esiettekannet juhatanud Hans Richter aga nimetas teost 
Brahmsi Eroica’ks, viidates sarnasustele Beethoveni legendaarse kolmanda 
sümfooniaga.

Brahmsi n-ö hilise stiili alla kuuluvat kolmandat sümfooniat iseloomustab 
orgaaniline ühtsus, ökonoomsus motiivilisel arendusel ja tonaalne 
muutlikkus. Helilooja kombineerib siin meisterlikult struktuuri 
kontsentreeritust märkimisväärse muusikalise mõtte rikkalikkuse ja 
vabadusega. Osadevaheline ja sisemine ühtsus on tagatud hoolikalt 
läbimõeldud temaatilise arendusega, mille eredaimaks näiteks on avaosa 
motolaadse motiivi korduv läbiviimine ja kasutamine ning ka teise osa 
muusikalise materjali arendamine finaalis. Võib öelda, et kolmandas 
sümfoonias esinevad temaatilised ja harmoonilised assotsiatsioonid on 
parim näide Brahmsi võimest taolisi seoseid luua ning need muudavad 
selle mõõtmetelt tagasihoidliku suurteose üheks olulisemaks sümfoonia 
etaloniks klassikalis-romantilisel ajastul.

Rõõmsameelse ja meeleoluka esimese osa (Allegro con brio) avab ere 
kujund, millel puudub täpne paralleel Brahmsi ülejäänud loominguga. 
Sümfoonia juhatatakse sisse motole sarnaneva motiiviga (F-As-F) puu- ja 
vaskpuhkpillidel. See kolmenoodiline moto, mis „ähvardab“ oma keskmise 
noodiga üldist tonaalsust, kordub kogu esimese osa vältel põhimõtteliselt 
muutumatul kujul. Mõned Brahmsi uurijad on seejuures oletanud, et 
kolme noodi taga on peidus ka sisuline tähendus – frei aber froh („vaba, 
aga õnnelik“). 

Rahulik teine osa (Andante) algab puupuhkpillidel mängitud rahvalaulu 
meenutava teemaga, mis loob mõtliku ja pastoraalse meeleolu. Osa võiks 
võrrelda vähenõudliku luuletusega, milles on tõsimeelsust ning iseenda 
sisemistesse maastikesse süüvimist.  
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Kolmeosaline kolmas osa on ainuke minoorhelistikus Allegretto Brahmsi 
sümfooniates. Kui sageli on sümfoonia kolmas osa teravmeelne ja tormiline 
skertso, siis siin on Allegretto üdini intiimne ja eleegiline, sarnanedes isegi 
romansile. Muusikateadlane Tiia Järg on öelnud:

„See on hingepihtimus, [see] on lõpuks ettekääne südame 
puistamiseks. Ja mida rohkem on võimalust peituda olustikužanri 
varju, seda avameelsem on pihtimus. Helge puhang jääb unistuseks, 
vaikne ja väsinud lootusetus võtab maad [---] Romantiku ideaalid 
ei ole kättesaadavad siinses ilmas. Kui lähedal, käega puudutuse 
kaugusel nad ka ei tunduks olevat.“

Neljas osa (Allegro) on kirglik ja tumeda ärevusega täidetud finaal, mis 
moodustab kogu sümfoonia keskme ja kulminatsiooni. Alanud süngete 
ja rahutute kujundite tulvaga, rahuneb muusika pikkamisi, jõudes lõpuks 
helge ja vaikse koodani. 

ERSO on Brahmsi kolmandat sümfooniat esitanud arvukatel kordadel, 
seda on juhatanud Olari Elts (2017), Neeme Järvi (2012), Toomas Vavilov 
(2009), Lev Markiz (2005), Nikolai Aleksejev (2001), Arvo Volmer (1996), 
Tõnu Kaljuste (1992), Taavo Virkhaus (1988), Peeter Lilje (1986, 1983), Jüri 
Alperten (1986), David Handžjan (1978), Roman Matsov (1967), Kurt Masur 
(1963), Nikolai Rabinovitš (1962), Sergei Prohhorov (1958, 1945) ja Rudolf 
Schulz-Dornburg (1937).

Meeta Morozov
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STEN HEINOJA on üks Eesti säravamaid muusikuid, rahvusvaheliselt kõrgelt 
tunnustatud pianist, kes esineb regulaarselt kammer- ja sooloartistina 
kõikjal maailmas. Viimaste aastate jooksul on ta üles astunud Indias, 
Hiinas, Ameerika Ühendriikides, Iisraelis, Venemaal, Jaapanis ja paljudes 
Euroopa riikides. Heinoja interpretatsiooni iseloomustab emotsionaalne 
intelligentsus, tervikuhaare ja sügav muusika arenguvõimaluste tunnetus. 
Tema mäng on läbimõeldud ja õhinast pakatav. Just siiras õhin muusikast 
on see, mis lummab ning kutsub kuulama.

Heinoja esineb pidevalt nii soolo- kui ka kammermuusikuna erinevate 
koosseisude ja lavapartneritega ning tema iga-aastane repertuaar on väga 
mitmekülgne. Tema muusikalisele lähenemisele on omane delikaatse kõla 
taotlus. Oluline koht tema repertuaaris on Viini klassikute ja 20. sajandi 
soolo- ja kammermuusikal. Muuhulgas on ta enda soolokavades esitanud 
Mozarti, Beethoveni ja Skrjabini klaveriloomingut. Kammermuusikuna on ta 
ette kandnud erinevate ajastute heliloojate teoseid, nende seas 20. sajandi 
prantsuse kammermuusikat (Poulenc, Debussy jt). Viimastel aastatel on 
ta olulisimaks lavakaaslaseks tšellist Marcel Johannes Kits. Heinoja kuulub 
ka viiuldaja Triin Ruubel-Lillebergi ja tšellist Theodor Singiga klaveritriosse 
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Hämarik. Nende kava hõlmab teoseid klassikalisest klaveritrio repertuaarist 
tänapäeva uusima muusikani.

Lisaks rohkele tegevusele kammermuusika vallas musitseerib Heinoja 
tihti orkestrite ees, kellest olulisimad on Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, 
Kymi Sinfonietta, Tallinna Kammerorkester, Tel Avivi ooperiorkester, Järvi 
Akadeemia noorteorkester, Moskva Kammerorkester, Eesti Sinfonietta, 
FLSO ja Jeruusalemma Sümfooniaorkester. Dirigendid, kelle käe all 
Heinoja on mänginud, on muuhulgas Olari Elts, Aldert Vermuelen, Andres 
Mustonen, Alexey Izmirliev, Eimear Noon, James Feddeck, Arvo Volmer, 
Tõnu Kaljuste ja paljud teised.

Heinojat on saatnud edu kodumaistel ja rahvusvahelistel konkurssidel. 
2014. aastal võitis ta VIII Eesti Pianistide konkursi (lisaks omistati Heinojale 
viis eripreemiat). 2016. aastal pärjati ta klassikalist muusikat populariseeriva 
telesaate Klassikatähed võitjaks, kus ta pälvis rohkelt televaatajate tähelepanu 
vahetu musitseerimisrõõmu ja kõrge kõlakultuuriga. 2018. aastal sai ta 
esimese koha Londonis toimunud Kendall Taylori nimelisel Beethoveni 
konkursil. Samal aastal valiti Heinoja osalema mainekale konkursile Honens 
2018 New Yorgis, kus ta jõudis veerandfinaali. Niisamuti on teda saatnud 
edu kammermuusika konkurssidel, 2020. aastal võitis tema duo viiuldaja 
Roberto Ruisiga maineka Swiss Ambassador Awardi.

Heinoja tundis huvi klaverimängu vastu juba varajases lapsepõlves. Näinud 
emaga poe vitriini taga klaverit, oli vaid kolmeaastane Sten kindel, et ta 
soovib seda pilli mängida. Nii alustas ta klaveriõpinguid juba 4-aastaselt 
Tallinna Muusikakeskkoolis Maie Klesmenti juhendamisel. Tema haridustee 
jätkus samas koolis Marju Rootsi klaveriklassis, teismelisena hakkas Heinojat 
kaasjuhendama Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia professor Ivari Ilja, kelle 
klassis omandas Sten 2015. aastal bakalaureusekraadi cum laude. Heinoja 
õpingud jätkusid Londoni Kuninglikus Muusikakolledžis magistriõppes 
(juhendajad professor Vanessa Latarche ja Sofya Gulyak), mille läbimiseks 
omistati talle täisstipendium. 2017. aastal omandas ta magistrikraadi ja 
2018. aastal artistidiplomi, mõlemad cum laude. 2021. aastast omandab 
Heinoja doktorikraadi Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, uurides Mart 
Saare modernistliku klaveriloomingu põhjal kõlaloomise võimalusi klaveril.
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JUN MÄRKL on pälvinud tunnustuse eelkõige pühendunud saksa 
sümfoonilise ja ooperimuusika edendajana ning Prantsuse impressionistlike 
heliloojate loomingu interpreteerijana. Tema pikaaegne töö Viini Riigiooperis, 
Baieri Riigiooperis (München) ja Dresdeni Semperoperis tõi kaasa muusikajuhi 
ametikohad selliste kollektiivide juures nagu Lyoni Rahvusorkester (2005–
2011), Kesk-Saksamaa Ringhäälingu (MDR) sümfooniaorkester Leipzigis 
(2007–2012) ja Baski Rahvusorkester (2014–2017). 

Alates 2021. aastast oli ta Malaisia Filharmooniaorkestri ja alates möödunud 
aastast Taiwani Rahvusorkestri muusikajuht. Lisaks on ta Indianapolise 
Sümfooniaorkestri kunstiline nõustaja ning Haagi Residentie-orkestri  ja 
Oregoni Sümfooniaorkestri peakülalisdirigent.

Külalisdirigendina teeb ta sageli koostööd selliste maailma juhtivate  
orkestritega nagu Baieri Ringhäälingu sümfooniaorkester, Zürichi 
Tonhalle-orkester, Pariisi, Philadelphia ja Clevelandi orkester, Bostoni ja 
Chicago sümfooniaorkester, NHK sümfooniaorkester Tokyos jpt.

Jun Märkl on juhatanud külalisdirigendina aastaid Viini Riigiooperis ja  
Dresdeni Semperoperis ning töötanud koosseisulise dirigendina Baieri 
Riigiooperis. 1996. aastal debüteeris ta Wagneri „Jumalate hukuga“ Londoni 
Kuninglikus Ooperiteatris Covent Gardenis ning kaks aastat hiljem Verdi 
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„Trubaduuriga“ Metropolitan Operas. Ta on juhatanud tervet Wagneri 
„Nibelungi sõrmuse“ tsüklit nii Berliini Saksa Ooperis kui Tokyo Uues 
Rahvusteatris ning käinud 2007. aastal sellega ka Jaapani turneel.  

Märkl on salvestanud muusikat enam kui 50 heliplaadi jaoks. Üheksast 
CDst koosnev komplekt Debussy kogu orkestrimuusikaga firmale Naxos tõi 
talle 2012. aastal Prantsusmaa kultuuriministeeriumilt maineka Prantsuse 
kunstide ja kirjanduse ordeni. Ta on salvestanud kolmele heliplaadile 
Jaapani helilooja Toshio Hosokawa loomingut, Schumanni sümfooniad 
NHK sümfooniaorkestriga (Tokyo), Mendelssohni ja Wagneri teoseid 
Leipzigi MDRi sümfooniaorkestriga ning Raveli ja Messiaeni muusikat 
Lyoni Rahvusorkestriga. Kuulajateni on jõudnud Saint-Saënsi teosed Lille’i 
Sümfooniaorkestriga ja R. Straussi teosed Grafeneggi Tonkünstler-orkestriga.

Jun Märkl on sündinud Münchenis viiuldajast isa ja soolopianistist ema peres. 
Ta on lõpetanud Hannoveri muusikakõrgkooli ning õppinud dirigeerimist ka 
Münchenis Sergiu Celibidache ja Michiganis Gustav Meieri juhendamisel. 
1986. aastal võitis Jun Märkl Saksa muusikanõukogu dirigentide konkursi  
ning aasta hiljem pälvis Bostoni Sümfooniaorkestri stipendiumi õppimiseks 
Tanglewoodis Leonard Bernsteini ja Seiji Ozawa käe all. Peagi tulid esimesed 
tööpakkumised Euroopa ooperiteatritelt ning siis juba töö muusikajuhina 
algul Saarbrückeni Riigiteatris (1991–94), seejärel Mannheimi Rahvusteatris 
(1994–2000).

ERSO ees on Jun Märkl juba viiendat korda, koostöö sai alguse neli aastat 
tagasi, kui ta juhatas siin Beethoveni, Saint-Saënsi ja Schumanni teoseid.
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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 10. veebruaril 2023:

I VIIUL
Dalia Dėdinskaitė 
Marge Uus   
Elisabeth Härmand       
Kätlin Ivask 
Kristiina Kungla 
Kirti-Kai Loorand 
Astrid Muhel 
Hanna-Liis Nahkur 
Tõnis Pajupuu 
Merje Roomere 
Piret Sandberg 
Andrus Tork 
Tarmo Truuväärt 
Liis-Helena Väljamäe
II VIIUL 
Kaido Välja 
Kadi Vilu 
Kristel Kiik 
Alisa Kuznetsova 
Miina Laanesaar 
Egert Leinsaar 
Maiu Mägi 
Varje Remmel 
Mari-Katrina Suss
Marlis Timpmann
Maaren Vihermäe 
Annelize Vlasenko
VIOOLA
Rain Vilu 
Helena Altmanis 
Mall Help 
Kaja Kiho 
Sandra Klimaitė 
Mairit Mitt-Bronikowska 
Martti Mägi 
Juhan Palm-Peipman 
Kristiina Välja 
Oliver Vilu                             
TŠELLO
Indrek Leivategija 
Riina Erin 
Tõnu Jõesaar 
Andres Alexander 
   Metspalu 
Katrin Oja 
Lauri Toom 

Margus Uus 
Maris Vallsalu
KONTRABASS 
Mati Lukk 
Regina Udod 
Imre Eenma 
Xiaonan Nie 
Kaupo Olt 
Ants Õnnis                                        
FLÖÖT
Mihkel Peäske
Janika Lentsius
OBOE           
Aleksander Hännikäinen 
Tõnis Traksmann
KLARNET 
Soo-Young Lee
Taavi Orro
FAGOTT 
Peeter Sarapuu
Jakob Peäske
Kaido Suss
METSASARV 
Ye Pan  
Kalmer Kiik 
Kalle Koppel 
Tõnu Künnapas
TROMPET
Erki Möller 
Istvàn Baràth
TROMBOON
Andres Kontus
Peeter Margus   
Johannes Kiik   
TUUBA 
Madis Vilgats
TIMPANID 
Maarja Nuut
LÖÖKPILLID
Kaspar Eisel 
Vambola Krigul 
Karl Johann Lattikas
HARF 
Eda Peäske

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
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ERSO solistid Kadriorus XVIII
P, 12. VEEBRUAR KELL 18, KADRIORU KUNSTIMUUSEUM

Johann Friedrich Fasch. Kontsert trompetile D-duur

Frank Bridge. „Sügisel“ H. 162

Tõnu Kõrvits. „In The Shadows“

Benjamin Britten. Tšellosonaat op. 65

ISTVÁN BARÁTH trompet, INDREK LEIVATEGIJA tšello, MAKSIM ŠTŠURA klaver

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!


