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Aleksandr Žedeljov, kunstnikunimega Faershtein, on 
kitarrist, helilooja ja produtsent. Aastatel 2001–2006 õppis 
ta Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis Mart Soo 
käe all jazzkitarri, 2012–2015 Eesti muusika- ja 
teatriakadeemias audiovisuaalset loomingut ning 2014–
2015 Galina Grigorieva juhendamisel komponeerimist, 
lõpetades 2016. aastal bakalaureuseõppe.

Aleksandr Žedeljovi on teinud koostööd erinevate 
ansamblite ja kunstnikega, kirjutanud kammer- ja 
filmimuusikat, muusikat moe- ja teatrietendustele, osalenud 
meedianäitustel ja loonud heliinstallatsioone. Ta on 
Modulshteini, Triophonixi, Audiokinetica ja mitmete 
kunstiprojektide produtsent ning looja. Žedeljov on välja 
andnud kuus albumit: “7nights” (Triophonix, 2009), “
Lightone” (Triophonix, 2011), “Flowerman”, (Triophonix, 
2012), “Porta itineri longissima” (Aleksandr 
Žedeljov alias Faershtein, 2016), “
Modulshtein” (Modulshtein, 2017), “Utopia” (Modulshtein, 
2019). Aleksandr Žedeljovi olulisemad ülesastumised on 
olnud “Jazzkaarel”, Venemaal “Petrojazzil”, 2014. aastal 
festivalil “United Islands of Prague”, 2019. aastal Leedus “
Šiauliai jazzil” ning “Yaga Gathering’il” jpt sündmustel.

Aleksandr Žedeljov on töötanud erinevates teatrites, nt 
Drugoi teater, Sadamateater, Eesti draamateater, NUKU, 
Endla teater, Poznani Poola teatris, Sverdlovski 
Akadeemiline Teater jm. Praegu töötab ta Vene teatris 
helilooja, produtsendi, muusikalise kujundaja, 
rütmikaõpetaja ja muusikuna. 2018. aastal pälvis 

Aleksandr Eesti teatri aastaauhinna sõnalavastuste 
muusikalise kujunduse ja originaalmuusika 
kagegoorias lavastuse “IDEM” originaalmuusika eest. 



Oskused:  

• Helilooming, Muusikaline kujundus, autori muusika, 
atmosfääride loomine, teatri ja filmide helindus. • teatri heli 

foonide loomine, seade, 
• Helisalvestus, partituuride kirjutamine, 

• Muusika Pedagoogika 
• Kunsti projektide töötlemine ja ellu viimine 

Heliinstallatsioonide ja art objektide loomine produtseerimine 

Haridus:  

2012 – 2015 Eesti Muusika ja Teatriakadeemia (Heliloomingu 
osakond, audiovisuaal) pedagog Galina Grigorjeva  

2001 – 2006 Tallinn Music School Georg ots, jazz osakond 
(pedag Mart Soo) 

1998 – 2001 Tallinn Juhkentali Gymnasium, Art class 

Kogemus:  

• Töökogemus mitmendas eestis teatrites, euroopas 
• Venemaal dok. filmideks autorimuusika ja kujundamise tööd 

• Muusikakollektiivide ja performance projektide juhtimine 
• Helisalvestus stuudios, open-air 

• tTatri etenduste loomine 
• Musikaalsete etenduste, kontsertide ja ürituste korraldamine 

Ametlikud töökohad: 

2007 – ... Veneteater (Helilooja, muusika juht, arranžeerija, 
õpetaja, helisalvestus)

2005 – 2007  Veneteater (Valgus kunstnik 
2004 – 2007 “Drugoi theatre” (Valgus kunstnik, muusik)  
2002 – 2005  Vene kultuuri keskus (valgus, helistudia)



Albums and realised 

Modulshtein «UTOPIA» 2019 LP 

Modulshtein «Modulshtein» 2018 LP 

Aleksandr Žedelljov chamber works 
«Porta itineri longissima» 2017 LP 

Triophonix «Flowerman» 2012  
OST animafilm 

Triophonix «Lightone» 2011LP 

Triophonix «7Nights» 2009  

https://soundcloud.com/triophonix/sets/modulshtein-utopia-2019-album
https://soundcloud.com/triophonix/sets/modulshtein
https://soundcloud.com/triophonix/sets/my-first-step-album
https://soundcloud.com/triophonix/sets/flowerman-ost-animated-film
https://soundcloud.com/triophonix/sets/triophonix-lightone-offical
https://soundcloud.com/triophonix/sets/triophonix-album-7nights


        Work experience in theater 

         Compilation of my music works in teater and cinema 

         Compilation of my music works for children's teater 

https://www.youtube.com/watch?v=bzLxA2lRjzQ
https://www.youtube.com/watch?v=ImH4f14oawA


2021  
«Master ja Margarit» Helilooja (Veneteater)
«Alice imedemaal» Helilooja (Veneteater)
«Tarkja» Helilooja (Veneteater)
«Inspector Tuleb» Helilooja (Veneteater)
2020
«Erik ja Anna» Helilooja (Veneteater)
«Hoidke Armastus» Arangeria (Veneteater)

2019 
“Mede ÖÖ eHk mÄnGuasjad ÄrkaVad ellu” Helilooja (Veneteater)
«Ruslan ja Ljudmila” Helilooja (Veneteater) 
“Prozorovite maja” Helilooja (Veneteater) 
“Charoni koor” Helilooja (Veneteater) muusika teatri aasta auhinna 
nominant
“Мomо“ Helilooja (nukuteater) 

2018 
“Кülmunud laulud“ Helilooja (Veneteater) 
«Tuleb/ei tule eestonia 100 aastat pärast“ ev100 teatri sarja (Veneteater), 
Helilooja, producent, muusik laval  
“Richard III” (Veneteater) Helilooja  
“Pipi “ (Veneteater) Helilooja  
“Pardijaht“ (Veneteater, lavastaja k.shahmardan), Helilooja  
“Nastja, Nastja, Nastja“ (Veneteater), Helilooja, muusik laval  
“Tapat ÖÖ jumal“ muusika kujundamine, (Veneteater) 

2017 
“Timm tailer väljamüüdut naer” (nuku teater) 
“Väljast Väiksem kui seest “ Helilooja (endla teater) 

“Idem” Helilooja (Vaba lava) 
2018 aastal oli au saada teatripreemiat parima originaalmuusika eest 
nominatsioonis “sõnalavastuse muusika” idem (Vabalava ja Vene 
teater) etenduse eest. 

“Frenken žuli” Helilooja (Veneteater) 
“Hullu kahele” muusikakujundaja (Veneteater) 

2016 
“Тeisest silmapilgust“ Helilooja (Vene teater ja linna teater koostöö proekt, 
lavastaja mari liis liil) 
“Zoika korter” Helilooja (Vene teater) 
“Мuinasjutt tsaar Сaltanist” Helilooja (Veneteater) 
“Мadu naine” muusikakujundaja (Veneteater, lavastaja a.Bergamo) 



2015 
“Mehaniline klaver” kultuurikatel, ek labor, audiokinetica. Helilooja ja autor
“Alasti kuningas” Vene teater, Helilooja  
“Pidu katku ajal” Vene teater, Helilooja 
“Vaenlane” Veneteater, Heli ja muusikakujundus
Cyclotron in Audiokinetica perfomance peterburis Aleksandra Teatri 
eksperimentaallaval Aleksandrinka-2, Helilooja, autor, muusik 

2014 
“Naisevõtt” Vene teater, muusika kujundaja ja muusik
“Onu Vanja” Vene teater, helilooja  
“Uvertüüre 67le” Vene teater, helilooja, autor ja muusik 
“Armastus ja info” Vene teater, muusika kujundaja 
“Cyclotron” (audiokinetica) helilooja, autor ja esineja 
“Illusioonid” Vene teater, helilooja

2013 
“Bernardi alba maja” Vene teater, helilooja ja muusik 
“Kriket” Veneteater,helilooja  
“Antigona” Vene teater, helilooja (muusika teatri aasta auhinna nominant)
“Cirkus shardam” Vene teater, Helilooja ja muusik 
“Tuhkatriinu” Vene teater, muusik

2012 
“Мalahhiit kuu” Vene teater , helilooja ja aranzerija  
„Кas ma tohiks olla Мozart“, Veneteater, helilooja  
“Blush pealispinna all” no99 tantsutuur eta, helilooja  
„Мeister ja Мargarita“ helilooja, (sverdlovski draamateater, jekaterinburg) 
“Сnargi jaht“ Vene teater, muusikaline juht, arranžeerija 
Heliroom project «Audiokinetica», raaames, autor ja esitaja
„Üks suveöö rootsis“ Vene teater – muusikaline kujundus
„Кoera süda“ Veneteater – helilooja ja muusikaline juhataja
„Мängurid“ Veneteater– muusika kujundus
„Lood siilikesele“ Veneteater- helilooja

2011 
«ALICE» (Veneteater, Tallinn2011) Helilooja, autor ja produtsent
„Jazz Vene teatris“ – projekti autor ja juht 
„Viis õhtut“ Veneteater – muusikaline juht
„XX sajandi hitid“ Veneteater – kaasseade, muusikaline juht, kujundaja 
“Halloo, euroopaliit“ Veneteater- muusikaline kujundaja  
“Kolm paksud” Veneteater- arranžeerija ja muusika kujundaja. 
«Mets» helilooja Veneteater



2010 
„Frederik ehk kuritöö bulvar“ (mus. kujundus)
“Kajakas” Venetester – helilooja, helikunst 
«Equus” Veneteater – helilooja  
„Hõbedane sajand“ muusikaline kujundaja

2009 
“Jõuluvaimu” Veneteater– helilooja  
“Mistrzi maŁGorZata” helilooja ja muusikaline Teatr polski w Poznaniu
“Farjatjevi Fantaasiad” Veneteater – helilooja  
“Cipollino ja tema sõprade seiklused” Veneteater – arranžeerija  
“Mängud tagahoovis ehk Because” (muusik, helilooja ja muusikaline 
kujundaja). (Eesti draamateatris lavastaja V.rizakov) 

2008 
Vene teatris helisalvestamine, helistuudio juhataja, muusikaline kujundaja 
algus ametikus

2007 
“Veidike õrnust” Veneteater – muusikaline kujundaja  
“Shakespeare-süit” Veneteater – muusikaline kujundaja
“Jooksvad kulud” (Vanemuise (sadamateatris) muusikaline kujundaja)



Work experience in cinema 

2021  «Vaga Vesi» Helilooja

ETV+/ETV 8 episodes sari 

2017  «Meie Eesti» Helilooja

ETV+/ETV 8 episodes sari

“Lumi Punasel lagedal” Helilooja 

(documentary fim about estonians in sochi) režisöör A.Surzikova 

2016  “FLY” music video, rezisjoor ja helilooja 

2015  “Экскурсовод” mängu film, helilooja, režesöör N.Alhazov  
“Calligraphia” music video, helilooja, režissöör (eesti top 7 
esimene koht) “rush hour” helilooja 

2014  

“Flowerman” animafilm, helilooja, Grandpri filmi festivali võitja  
“Cyclologic” audiovisual composition, helilooja, camera, montaaž 
“Время сон” documentary film, helilooja, helikujundaja, afterlife 
Cinema, Grandpri filmi festivali võitja, režissöör Nikolai Alhazov 

“Source” animatsioon film, helilooja, animatsioon 

2013  

“Old knight” animatsioon film, helilooja 

“Legend” short film, helilooja 

2011 “Portrait of a Worker” (helilooja). documentary film, err eesti 
lood, GrandPri film festivali võitja, režisöör Aljona Surzikova 

2009  “Miss Robinzon” (helilooja). documentary film, err eesti 
lood, režissöör Aljona Surzikova

https://jupiter.err.ee/1608122050/vaga-vesi
https://etv.err.ee/l/elusaated/meie_eestid


Produced projects  
 
 

all AUDIOKINETICA projects  

Audiokinetica is a group of inventive and versatile multidisciplinary artists 
and musicians, who create ingenious kinetic audio visual installations and 
unusual performances involving music, theatre and visual art.

2019 Neural network models and MODULSHTEIN

First big concert.
Collaboration between neural network models and band – 
MODULSHTEIN

2018 «Tuleb/Ei tule»  
EV100 Sajandi Lugu –Tulevik

Vene Teatri, loomingulise ühenduse AUDIOKINETICA ja 
kooliõpilaste lavastus teatrisarjas “Sajandi lugu”, mille toimumisaeg 
on tulevik – 2020. aastad. 

2017 Neuroshtein

This was a collaboration between two neural network models and 
band – MODULSHTEIN.

IDEM 

Audio visual performance, with chamber music and actors

Aleksandr Eesti teatri aastaauhinna sõnalavastuste 
muusikalise kujunduse ja originaalmuusika kagegoorias 
lavastuse “IDEM” originaalmuusika eest.

http://www.Audiokinetica.com
http://audiokinetica.com/concert-neural-network-models-and-band-modulshtein-2019/
http://www.modulshtein.com/
http://audiokinetica.com/ev100-sajandi-lugu-tulevik-veneteater/
http://audiokinetica.com/neiroshtein/
http://audiokinetica.com/idem-2017/


2015 Mechanical Piano
MECHANICAL PIANO is a groundbreaking 60 minute multi art 
performance that takes contemporary classical music to a whole 
new level.

2014 Cyclotron

Audio visual performance, Sound installation, Sound Attraction in 
VeneTeater

2013 Multitouch Table 

sound installation

2012 Heliroom

Sound Installation in KultuuriKatel

2011 Alice  

Tallinn 2011 Kultuuripealinn programm

Audio visual performance

2009 Izmerenia Gorod 

Audio visual Performance and concert

2007-2008 Triophonix + Arts

Performances with band, dancer and visual artist

http://audiokinetica.com/mechanical-piano-2/
http://audiokinetica.com/cyclotron/
http://audiokinetica.com/multitouch-table/
http://audiokinetica.com/heliroom/
http://audiokinetica.com/alice/
http://audiokinetica.com/izmerenia-gorod/
http://audiokinetica.com/triophonix-arts/

