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Jean Sibelius (1865–1957)   
Viiulikontsert d-moll op. 47 (1903, red 1905)
 Allegro moderato

Adagio di molto
Allegro ma non tanto

 vaheaeg

Sümfoonia nr 2 D-duur op. 43 (1901)
 Allegretto

Tempo andante, ma rubato
Vivacissimo
Finale: Allegro moderato



Jean Sibeliust samastatakse nii tugevalt soome rahvuslikkusega, et 
võib tunduda üllatusena, et ta pärines rootsi perekonnast ega kõnelnud 
kuni kooliminekuni sõnagi soome keelt. Ometi kehastab tema muusika 
kõike soomelikku viisil, millist ei leidu ühegi tema varasema kaasmaalase 
loomingus.

1885. aastal astus Sibelius äsja avatud Helsingi muusikakooli, mille 
lõpetas 1889. aastal helilooja diplomiga. Tänu riiklikule stipendiumile sai 
ta end välismaal täiendada, veetes kaks aastat Viinis ja Berliinis. Välismaal 
veedetud õpinguaastatel muutus Sibelius teadlikuks oma rahvuslikust 
identiteedist. See oli aeg, mil ta avastas enda jaoks soome rahvuseepose 
“Kalevala”, mis sai inspiratsiooniallikaks mitmetele teostele. Soomesse 
naasnud, töötas ta mõnda aega kompositsiooni õppejõuna. 1897. aastal 
määrati Sibeliusele alaline riiklik stipendium, mis võimaldas tal loobuda 
pedagoogilisest tööst ja pühenduda loomingule. Üllataval kombel lõpetas 
Sibelius 1920. aastate keskel aktiivse tegevuse heliloojana, elades üsnagi 
tagasitõmbunult Järvenpääle ostetud kodus, mille ta nimetas oma naise 
järgi Ainolaks.

Sibelius leidis tee muusikamaailma viiulimängu kaudu ja varases 
nooruses oli tema suurimaks unistuseks teha karjääri virtuoosse 
kontsertviiuldajana. Suurepärase pillivaldamise tõendusena sündisid 
tema lemmikinstrumendile mitmed kammer- ja orkestriteosed, millest 
tuntuim on kahtlemata sädelev viiulikontsert d-moll op. 47 (1903) – 
autori ainus teos instrumentaalkontserdi žanris. Teose loomise ajaks 
oli autor 38-aastane ning saavutanud soome rahvusliku helilooja maine, 
kelle loominguline pagas sisaldas selliseid tähtteoseid nagu sümfoonilised 
poeemid “Finlandia”, “Lemminkäinen”, “Kullervo” ja kaks sümfooniat. 

Viiulikontsert annab Sibeliuse viiulimänguoskustest ilmeka ettekujutuse. 
Teose esiettekanne toimus 8. veebruaril 1904 Helsingis autori juhatusel. 
Helsingi Filharmooniaorkestri ees soleeris tšehhi päritoluga viiuldaja 
Viktor Nováček, kellele loo soolopartii käis ilmselgelt üle jõu. Pärast 
ebaõnnestunud esiettekannet tegi helilooja teosest uue redaktsiooni, 
mis tuli ettekandele 19. oktoobril 1905 viiulisolist Karel Haliři ja Berliini 
Filharmoonikute esituses Richard Straussi dirigeerimisel Berliinis. Mõlemal 



juhul olid arvustused vastakad: mõne kriitiku meelest lähenes Sibeliuse 
teos viiulikontserdi žanri ideaalile, teiste arvates liialdas autor asjatute 
virtuoossete võtetega. Viiulikontserdi populaarsusele andis tõuke 1935. 
aastal Jascha Heifetzi tehtud suurepärane helisalvestis, millega ta tõendas, 
et seni “mittemängitavaks” peetud kontsert saab oskusliku mängija käes 
täiesti uue ilme. Praeguseks on teosest saanud üks 20. sajandi kõige enam 
salvestatud viiulikontserte. 

Miski ei peegelda nii hästi Sibeliuse loomingulist arengurada kui tema 
veerandsajandi jooksul (1899–1924) kirja pandud seitse sümfooniat. Autor 
tunnetas väga hästi, kuhu suundusid üldeuroopalikud uue muusikalise 
olemuse otsingud ja tema muusikasse on leidnud tee nii hilisromantikutele 
kui ka neoklassitsistidele, impressionistidele ja isegi ekspressionistidele 
omased väljendusvahendid. Helilooja on nimetanud oma sümfooniaid 
pihtimusteks – neis kajastub tema tundemaailm ja sügav loodusetunnetus.

Sümfooniast nr 2 D-duur op. 43 on kujunenud tema kõige populaarsem 
teos antud žanris. Sibelius alustas sümfoonia kirjutamist 1901. aasta 
varakevadel, viibides perega Itaalias ning lõpetas teose Soomes 
järgneva suve jooksul. Teise sümfoonia loomisajal valitsenud poliitiline 
õhustik Soomes andis põhjust interpreteerida teost kui patriootlikku 
manifestatsiooni. Arvati, et see sümfoonia kujutab Soome võitlust oma 
poliitilise vabaduse eest ning et oma uues teoses kehastab Sibelius 
rahvuslikku tulevikulootust, eriti võimsas lõputõusus, mida on peetud 
sümfoonialiteratuuris kõige mõjuvamate hulka kuuluvaks. Helilooja 
lükkas tagasi kõik sellised oletused, väites et erinevalt sümfoonilistest 
poeemidest pole ühelgi tema sümfoonial kindlat programmi. See teos oli 
tema sõnul puhas, abstraktne avaldus ega peitnud endas mingit allteksti. 
Sellele vaatamata on Sibeliuse teine sümfoonia enim esitatud teos Soome 
tähtsatel riiklikel sündmustel.

Teise sümfoonia esiettekanne 8. märtsil 1902 Helsingis helilooja 
dirigeerimisel oli soomlaste jaoks suursündmus. Lehed kirjutasid sellest 
juba ette vaimustusega. Päivälehti konstateeris: “Jean Sibeliuse kontsert 
on täna kell pool kaheksa ülikooli aulas. Õnnelik on see, kes säärasele 



üritusele pääseb.” Publik võttis teose vastu ovatsioonidega ning järgmisel 
hommikul olid ajalehed tulvil ülistusi, mida ei rikkunud ükski dissonants. 
Sibeliuse autorikontserti korrati järgneva nädala jooksul kolm korda ja 
saal oli iga kord vaimustunud publikut täis. Majanduslik tasuvus oli samuti 
erakordne, ning helilooja hakkas kohe plaanitsema uut välisreisi, et nõu 
pidada oma teoste ettekandmise üle Euroopa muusikakeskustes.

Teise sümfoonia helikeel ja atmosfäär on lähedane tema “Kalevala”-
ainelistele sümfoonilistele poeemidele. Teose temaatiline materjal on 
äärmiselt ökonoomne: kogu temaatika kasvab välja ainult kahest motiivist. 
Esimeses osas draama algab, saavutades oma kulminatsiooni juba teises, 
ballaadilaadses osas. Sellele järgneb tormakas skertso, mis suubub 
võidukasse ja pidulikku finaali.

Evelin Kõrvits

Norra viiuldaja Henning Kraggerud on 
loomupärase andega muusik, kelle kõrge-
tasemelises mängus on ühendatud 
ebatavaliselt kaunis toon ja väljenduslikkus 
muljetavaldava virtuoossusega, mis on 
lummanud nii publikut kui ka kriitikuid. 

Kraggerud sündis 1973. aastal Oslos ning 
õppis Camilla Wicksi ja Emanuel Hurwitzi 
juures. Talle on omistatud Norra prestiižne 
Griegi preemia ning 2007. aastal Sibeliuse 
preemia tema muusika interpreteerimise 
ja salvestamise eest. Henning 
Kraggerud on õppejõud Oslo Barratt Due 
Muusikainstituudis, kus ta juhendab Oslo 
Camerata orkestrit. 



2011. aastal sai temast Leif Ove Andsnesi järel Risøri kammermuusikafestivali 
üks kunstilisi juhte ning 2012. aastast on ta Tromsø Kammerorkestri 
kunstiline juht. Sama aasta aprillis oli ta žürii liige Menuhini konkursil 
Pekingis. Hooajal 2013/2014 tegi ta Viinis solistidebüüdi Viini Kammerorkestri 
ees, esinedes ka Halle Orkestri, RTÉ Rahvusliku Sümfooniaorkestri, Taani 
Riikliku Sümfooniaorkestri, Liverpooli Kuningliku Filharmooniaorkestri, 
Gulbenkiani orkestri ja Stuttgardi raadioorkestriga Suurbritannia turneel. 
Lisaks on ta kanda kinnitanud heliloojana, kui tuli esiettekandele tema 
teos “Equinox” (24 pala viiulile ja keelpilliorkestrile), millesse olid kaasatud 
maailmakuulsa norra kirjaniku Jostein Gaarderi tekstid. 

2012. aasta augustis debüteeris Kraggerud Hollywood Bowlis Los Angelese 
Filharmoonikute ees. Sama aasta veebruaris andis ta kaks kontserti Londoni 
Filharmooniaorkestriga Vassili Petrenko dirigeerimisel, saades tohutu menu 
osaliseks.

Tema varasemateks kõrghetkeks võib lugeda veel debüüti BBC Proms’il 
Taani Riikliku Sümfooniaorkestriga 2010. aastal ja esinemist Orpheuse 
Kammerorkestriga Carnegie Hallis 2009. aastal. Kraggerudi koostööaldis 
natuur on toonud talle häid sidemeid juhtivate dirigentidega nagu Stéphane 
Denève, Jukka Pekka Saraste, Kwamé Ryan, Thomas Dausgaard, Osmo 
Vänskä, Paul McCreesh, Nicholas McGegan ja Bjarte Engeset. 

Nagu kuulsad viiuldajad Fritz Kreisler ja Eugène Ysaÿe omal ajal, 
komponeerib ja esitab ta enda teoseid, teeb seadeid ning loob kadentse 
kontsertidele. Lisaks on Henning Kraggerud meisterlik improviseerija, 
millest annab tunnistust tema viimane plaat “Last spring”. See ilmus 2012. 
aasta juunis plaadifirmas ACT ja on salvestatud koostöös norra džässpianisti 
Bugge Wesseltoftiga, sisaldades norra rahvamuusika improvisatsioone. 
Kraggerudi muljetavaldav diskograafia hõlmab mitmeid eripalgelisi 
salvestusi Naxose plaadifirmale. Kõrgeima rahvusvahelise tunnustuse on 
toonud talle Sibeliuse viiulikontserdi plaadistus koostöös Bournemouthi 
Sümfooniaorkestri ja dirigent Bjarte Engesetiga.

Kraggerud mängib 1744. aasta Guarneri del Gesù viiulil, mida rendib talle 
Sparebankstiftelsen DNB panga asutatud Dexter Musica AS. 



Rahvusooper Estonia asutati 1906. aastal. Järgmisel aastal loodi 
teatri juurde orkester, mille esimene muusikajuht oli Otto Herman, kes 
alustas ka sümfooniakontsertide korraldamist. Kutselise Estonia orkestri 
esimene avalik sümfooniakontsert toimus 23. veebruaril (ukj 5. märtsil) 
1907 Otto Hermanni dirigeerimisel. Tema järel on orkestri peadirigendid 
olnud Adalbert Wirkhaus, Raimund Kull, Verner Nerep, Priit Nigula, Kirill 
Raudsepp, Neeme Järvi, Eri Klas, Paul Mägi, Jüri Alperten ja Arvo Volmer. 
Alates 2012. aasta augustist on Rahvusooper Estonia loominguline juht 
ja peadirigent Vello Pähn. Statsionaarse etendustegevuse kõrval on 
aastaid antud erineva kavaga kontserte. Repertuaaris on Mahleri, Richard 
Straussi, Brahmsi, Sibeliuse, Rahmaninovi jt teosed. Koos on musitseeritud 
paljude nimekate solistidega, nagu José Cura, Christian Lindberg, Isabelle 
van Keulen, Montserrat Caballé, Aleksandr Markovitš jt. Arvo Volmer on 
toonud Eesti publiku ette ooperite kontsertettekannete sarja, mille raames 
on kõlanud Wagneri “Tannhäuser” (2003, dirigent Carlos Spierer), Tauno 
Pylkkäneni “Mare ja ta poeg” (koostöös Soome Rahvusooperiga Tallinnas 
2004 ja Helsingis 2005, dirigent Hannu Lintu), Saint-Saëns’i “Simson ja 
Delila” (2005), Mozarti “Tituse halastus” (2006), Bellini “Puritaanid” (2007, 
dirigent Manlio Benzi), “I Capuleti e i Montecchi” (2010, dirigent Risto 
Joost) ja “Norma” (2012, dirigent Alberto Hold-Garrido), Alfredo Catalani 



“La Wally” (2007), Verdi “Simon Boccanegra” (2008), Rossini “Wilhelm 
Tell” (2009), Bizet’ “Pärlipüüdjad” (2010) ja Rimski-Korsakovi “Tsaari 
mõrsja” (2011). 2012. aasta sügisest jätkub edukas kontserdisari Vello 
Pähna dirigeerimisel: Straussi “Roosikavaler” (2012), Gounod’ “Romeo 
ja Julia” (2013) ja Rimski-Korsakovi “Lumivalgeke” (2014). Orkester on 
esinenud Suurbritannias, Taanis, Norras, Rootsis, Saksamaal, Venemaal, 
Valgevenes jm. Koos ooperi- ja balletitrupiga on antud külalisetendusi 
erinevates ooperiteatrites ja festivalidel Soome Rahvusooperis, Savonlinna 
ja Dalhalla ooperifestivalidel jm. Samuti on salvestatud mitmeid plaate, sh 
Tubina “Barbara von Tisenhusen” (Ondine, 1991) ja “Reigi õpetaja” (Ondine, 
1992), Verdi “Nabucco” (Rahvusooper Estonia, 2000), Tambergi “Cyrano de 
Bergerac” (CPO, 2004), Pylkkäneni “Mare ja ta poeg” (Ondine, 2005), Kreegi 
reekviem (Alba Records, 2007), Estonia ooperihääled (ERP, 2009) ning “Verdi 
ja Wagneri kuulsaimad ooperikoorid” (2013, ERP) ning DVD-sid: Ehala 
“Nukitsamees” (Digibox, 2003), Tüüri “Wallenberg” (ERP, 2008), Delibes’i 
“Coppélia” (Rahvusooper Estonia ja ERP, 2012) ja Eduri/Aintsi “Modigliani – 
neetud kunstnik” (Eesti Rahvusballet ja ERP, 2014).

Vello Pähn lõpetas 1981. aastal Tallinna konserva-
tooriumi, õppis samas orkestri dirigeerimist Roman 
Matsovi käe all ning jätkas aastatel 1981–1986 
õpinguid Leningradi konservatooriumis Arvīds 
ja Maris Jansonsi juhendamisel. Aastatel 1982–
1994 oli ta Rahvusooper Estonia dirigent. Alates 
2012. aasta sügisest on Vello Pähn Rahvusooper 
Estonia loominguline juht ja peadirigent. Ta on 
juhatanud arvukalt oopereid, sh Bizet’ “Carmen”, 
Puccini “Madama Butterfly”, Verdi “La traviata”, 
Mussorgski “Hovanštšina”, Donizetti “Armujook”, 
Tšaikovski “Jevgeni Onegin”, Mozarti “Figaro pulm”, 
Wagneri “Lendav Hollandlane”, Gounod’ “Faust” 

jpt, samuti ballette: Prokofjevi “Tuhkatriinu”, “Othello” Pärdi, Schnittke, 
Vasconcelose jt muusikale ning “Kameeliadaam” Chopini muusikale, 
Stravinski “Kevadpühitsus” jpt. 



Ta on juhatanud aastast 1988 Opera National de Paris’, aastast 1992 
Hamburgi Riigiooperi, aastast 1999 Dresdeni Semperoperi ja aastast 2000 
Berliini Riigiooperi etendusi ning töötanud koos legendaarsete tantsijate 
ja koreograafide Rudolf Nurejevi, John Neumeieri, Maurice Bejart’i ja 
paljude teistega. Lisaks eelmainituile on ta dirigeerinud etendusi Stuttgardi 
Riigiooperis, Berliini Saksa Ooperis, Milano La Scalas, Napoli Teatro San 
Carlos, Viini Riigiooperis, Göteborg’i Ooperis, Leipzigi Ooperis jm. Vello Pähn 
on juhatanud orkestreid Itaalias, Prantsusmaal, Venemaal, Jaapanis, USAs, 
Kreekas, Rootsis, Lätis, Soomes, Taanis, Hispaanias jm.

Rahvusooper Estonias on Vello Pähn välja toonud järgmised ooperid: 
Gounod’ “Faust” (2012), Straussi “Roosikavaler” (2012, kontsertettekanne), 
Wagneri “Tannhäuser” (2013), Tõnu Kõrvitsa “Liblikas” (2013), Gounod’ 
“Romeo ja Julia” (2013, kontsertettekanne) ning ballettidest Gianluca 
Schiavoni “Medea” (2014) ja Tšaikovski “Uinuv kaunitar” (2014).

Kontserdi produtsent Tuuli Metsoja
Toimetaja Annegret Leiten



Armastatud helilooja ja soome rahvusliku identiteedi kujundaja 
Jean Sibeliuse sünnist möödub 150 aastat. 

Kontserdisari

N 19. veebruar kell 19 Estonia kontserdisaal
Rahvusooper Estonia sümfooniaorkester
Henning Kraggerud (viiul, Norra)
Dirigent Vello Pähn
Sibelius. Viiulikontsert d-moll op. 47 ja sümfoonia nr 2 D-duur op. 43

P 12. aprill kell 17 Kadrioru loss
Kontsert tutvustab Alvar Cawéni maali “Pime” ja 
Väino Kunnase maali “Punane tants”.
Kunstiajaloolase Kerttu Männiste sissejuhatus
Mikk Murdvee (viiul)
Sten Lassmann (klaver)
Sibelius ja tema kaasaegsed: Eller, Oja, Hindemith, Šostakovitš

Koostöös Eesti Kunstimuuseumiga

N 7. mai kell 19 Pärnu kontserdimaja
R 8. mai kell 19 Estonia kontserdisaal 
Nemanja Radulovic (viiul, Serbia)
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Dirigent Ville Matvejeff (Soome)
Nielsen. Avamäng “Helios” op. 17
Barber. Viiulikontsert op. 14
Sibelius. Sümfoonia nr 5, op. 82

Koostöös Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga



N 24. september kell 19 Peterburi Jaani kirik
T 29. september kell 19 Estonia kontserdisaal
Monika-Evelin Liiv (metsosopran) 
Marje Lohuaru (klaver)
Sibelius, Merikanto, Wagneri “Wesendonck-Lieder”

N 12. november kell 19 Estonia kontserdisaal
R 13. november kell 19 Vanemuise kontserdimaja
Nils-Erik Sparf (viiul, Rootsi)
Vanemuise sümfooniaorkester
Dirigent Paul Mägi 
Sibelius. Sümfoonia nr 1 e-moll op. 39
Berg. Viiulikontsert

Vanemuise teatri ja Eesti Kontserdi koostööprojekt

K 25. november kell 19 Estonia kontserdisaal
N 26. november kell 19 Viljandi Baptistikirik
Eesti Rahvusmeeskoor
Dirigent Pasi Hyökki (Soome)
Sibelius jt

K 9. detsember kell 19 Estonia kontserdisaal
Yefim Bronfman (klaver) ja Soile Isokoski (sopran, Soome)
Helsingi Filharmooniaorkester
Peadirigent ja kunstiline juht John Storgårds (Soome)
Sibelius. “Saaga” op. 9
Tšaikovski. Klaverikontsert nr 1
Sibelius. “Luonnotar” op. 70
Sibelius. Sümfoonia nr 7
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