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Jean Philippe Rameau (1683–1764) was 
in his fi fties before he began writing works for the 
stage, having previously won himself a reputation 
as a music theorist and harpsichord composer. 
From the 1730s onwards he wrote some 30 operas, 
mostly for the court of Louis XV.
 In his early works for the harpsichord Rameau 
perfected the “reunion of tastes” set in motion by 
François Couperin – the synthesis of the Italian 
and French styles. The descriptive titles of the works 
by Rameau in the French Baroque style belied his 
unfailing command of musical organisation and 
the conformity to the laws of musical language 
he had propounded in his Treatise on Harmony 
published in 1722.
 “I try to conceal art with art,” he wrote of 
the relationship between theory and practice. His 
individual miniatures and stylised dances for the 
harpsichord spoke of a classical aesthetic in which 
the music primarily obeys its own rules – the 
subjects and genres come second.
 In the early 1740s Rameau took a break of a 
few years from composing operas and published 
a collection of fi ve sets of Pièces de clavecin en 
concerts (1741); in this case “en concerts” meant 
“in an ensemble”. He got the idea, he said, from 
some very successful keyboard sonatas with violin 

of French viol art that also marked the golden years 
of that nation’s cultural hegemony.
 Nostalgia is rampant in the titles of the pieces, 
which echo the enigmatic names chosen by 
Couperin, Marais and Forqueray a generation 
before. The music is descended mostly from the 
world of the dance and the stage, but at the same 
time Rameau, who shunned life at court, freed the 
music from the shackles of etiquette in favour of a 
more mundane life. His works are richly people by 
colleagues and acquaintances, suggesting a dense 
social network, yet almost every concert also has a 
movement hinting at anti-social behaviour.
 La Coulicam with which the Premier Concert 
begins alludes to the greatly-feared Persian con-
queror Thamas Kuli Khan, better known as Nadir 
Shah, murdered in 1747, whose reputation as the 
Second Alexander had winged its way to distant 
France. La Livri is possibly dedicated to the 
Comte de Livri, his son, or a place of that name. 
Le Vézinet may well be the village near Paris, but 
all in all the titles pose more questions than they 
provide answers.
 “Several persons of taste and skill have done 
me the honour of naming some of these pieces,” 
Rameau reported, making the interpretation of 
the names an intellectual exercise reminiscent of a 

accompaniment, most probably by Mondonville 
and La Guerre, but he took the instrumental 
demands even further. His model here was pos-
sibly also Couperin’s Concerts royaux or Royal 
Concertos.
 Rameau published his concerts – which 
resemble the Italian concerto only in their three-
movement format – as scores; this was unusual. 
“Not only must the three instruments blend but,” 
he wrote, “… the violin and viol must above all 
adapt themselves to the harpsichord, distinguish-
ing what is merely accompaniment from what is 
thematic, in order to play still more softly in the 
former case.”
 All the instruments in the Pièces de clavecin en 
concerts are given individual, virtuoso treatment. 
The harpsichord – Rameau’s own instrument – is 
relieved of its typical Baroque role of accompanist 
and draws the music along with whirling bravura. 
The viol part is in a challengingly high register; 
this meant it could also be played on a second 
violin.
 Rameau prescribed several instrumental 
options for his Pièces. They could, he said, be played 
as harpsichord solos, but the specifi ed ensemble is 
in many senses the most effective. The inclusion of 
a viol signifi ed a sort of fi nal bow to the golden age 

crossword puzzle. Thus the leaping intervals of La 
Coulicam seem to express some primitive threat, 
the Comte de Livri to bear a modishness that calls 
pop music to mind, while some hear children 
romping outside St. Germain de Paris in Vézinet.
 Harpsichordists feature in the Deuxième Con-
cert. Jean-Benjamin de La Borde (Rondement), 
whose name appears in connection with works by 
Forqueray, was a promising pupil of Rameau’s and 
a man of many talents. Another of Rameau’s pupils 
was Anne-Jeanne Boucon (Air gracieux), who 
represented the feminist, sentimental and sophis-
ticated side of the French harpsichord school. The 
artiste captured in the charmingly melancholy 
Sarabande became the wife of violinist-composer 
Mondonville in 1747. L’Agaçante (The Provoking 
One, Rondement) is a nuisance who gets on 
people’s nerves and whose good intentions only 
make matters worse. The only concert in the 
collection with four movements ends with two 
Minuets performed without a break.
 The Troisième Concert likewise combines real 
characters and stereotypes. Alexandre-Jean-Joseph 
le Riche de La Pouplinière was a magnate inter-
ested in contemporary art to whom the Crown 
granted the right to levy taxes. He was Rameau’s 
greatest patron and had a private orchestra which 
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Rameau conducted for many years. Rameau 
also taught this patron’s musical wife, Thérèse 
Boutinon des Hayes, who had written a commen-
tary on his Treatise on Harmony. La Lapoplinière 
may refer specifi cally to Mme Pouplinière, who 
also maintained the leading cultural salon at that 
time. She was a woman of many lovers, a “grande 
horizontale” whose favourites included Voltaire 
and Casanova.
 The tradition of crafty miniatures begun by 
Couperin continues in the broad La Timide, 
who seems to hesitate before taking every halting 
step. If the outer movements of the concert are 
characterised by bold initiative, Rameau seems 
in the slow movement to favour more innocent, 
modest femininity. The Tambourin was a quick, 
folk-like dance from southern France favoured 
by Rameau. The brisk, rhythmic country spirit 
banishes all traces not only of timidity but also of 
courtly refi nement.
 In La Pantomime (Loure un peu vive) of the 
Quatrième Concert the stringed instruments 
chuff along apace with the steaming harpsichord 
and the fanfare motifs are steeped in autumnal 
hunting and harvest moods. L’Indiscrète expresses 
his/her indiscretion with a constant hustle and 
bustle that, recurring in a rondo, interrupts the 

length of the Forqueray movement, but it is full of 
the courteous fl oridness and sovereign command 
of social etiquette so characteristic of French viol 
art. Marin Marais had died in 1728, but his son 
Roland continued the family viol tradition.
 In order to enjoy the Rameau concerts the 
listener does not need to know a thing about the 
musicians of 1740s France, their interrelationships 
or the topics of their conversations. It is, however, 
from them that the delicate, detailed nuances 
spring, and the chamber music-like sociability 
in which each instrument is an individual and 
each motif is presented with an ear for the others. 
Rameau strikes in his concerts to the very heart of 
ensemble playing and Western intercourse: the art 
of making one’s own voice heard while at the same 
time constantly heeding that of others.

Antti Häyrynen
Translation Susan Sinisalo

Aapo Häkkinen began his musical education 
as a chorister at Helsinki Cathedral. He took up the 
harpsichord at the age of 13, studying with Elina 
Mustonen at the Sibelius Academy in his native city. 
From 1995 to 1998 he studied at the Amsterdam 
Sweelinck Conservatory with Bob van Asperen, and 
from 1996 to 2000 with Pierre Hantaï in Paris. He 

polite conversation. Rameau chooses scales and 
arpeggios for the self-portrait (La Rameau) 
that ends the Quatrième Concert; perhaps he is 
practising them at home.
 Cast in the leading role of the last, Cinquième 
Concert are the great masters of the viol. La 
Forqueray is introduced in a fugue that seems 
to be constantly disrupted by temperamental out-
bursts but that impressively manages to avoid all 
the stumbling blocks. This “diffi cult” character 
may be the great violist Antoine Forqueray (1671–
1745), but his son Jean-Baptiste (1699–1782) was 
also a celebrated violist and composer. Forqueray 
Jr. got to know Rameau through his fi rst wife, 
who was the aunt of the harpsichordist Anne-
Jeanne Boucon already mentioned. When Jeanne 
died in 1740, Jean-Baptiste married again, this 
time another harpsichordist, Marie-Rose Dubois, 
in March 1741, so this piece could have been 
Rameau’s wedding gift to them.
 The broad and nostalgically elegant middle 
movement – one of the many musicians in the 
Cupis family, possibly the ballerina ‘La Camargo’ 
or her violinist brother Jean-Baptiste (1711–1788) 
– stands in contrast to the various portraits of 
viol maestros. Certain musical features suggest a 
violinist. The Gavotte La Marais is only half the 

was also fortunate to enjoy the generous guid-
ance and encouragement of Gustav Leonhardt. 
Immediately after obtaining his soloist’s diploma 
in 1998, he won second prize at the Bruges 
Harpsichord Competition. He was also awarded 
the Norddeutscher Rundfunk’s special Musikpreis 
1997 for his interpretations of Italian music. Aapo 
Häkkinen has appeared as soloist and conductor 
in most European countries, in the United States 
and in Mexico, in collaboration with distinguished 
colleagues including Reinhard Goebel, Monica 
Groop, Erich Höbarth, María Cristina Kiehr and 
Riccardo Minasi. He has recorded for several labels, 
teaches at the Sibelius Academy and international 
masterclasses and since 2003 has been Artistic 
Director of the Helsinki Baroque Orchestra.

Petri Tapio Mattson studied at the Sibelius 
Academy 1992–1999 with Grazyna Gebert (mo d -
ern violin), Kreeta-Maria Kentala and Jaap 
Schrö der (Baroque violin). In 1999 he was 
awarded his diploma on the Baroque violin - the 
fi rst of its kind at the Academy. He has also attended 
numerous masterclasses with Gottfried Schneider, 
David Kim, Zoria Shikmurzaeva (modern violin), 
Sigiswald Kuijken, Charles Toed, Konrad Hünteler 
(early music ensemble playing) and others. He 
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has become known to early music audiences as 
the leader of the Sixth Floor Orchestra1) (1999–
2006), principal violist with the Helsinki Baroque 
Orchestra, and founder and Artistic Director of the 
Opus X ensemble. With these groups and various 
chamber music partners he has performed all 
over Finland and in most countries of Central and 
Western Europe. He has made several internation-
ally acclaimed recordings for various labels.

Mikko Perkola studied music at the Päijät-
Häme Conservatory, at the Sibelius Academy and 
at the Royal Conservatory in The Hague. His teach-
ers were Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola 
and Wieland Kuijken. Perkola has given concerts 
and recorded chamber music in Europe together 
with the Norwegian Baroque Orchestra, Icelandic 
Chamber Orchestra, Concerto Palatino, Helsinki 
Baroque Orchestra, Battalia, Retrover, Ensemble 
Severin, Wieland Kuijken, Laurence Dreyfus, Topi 
Lehtipuu, Hans-Ola Ericsson, Anna Lindal, and 
Markku Luolajan-Mikkola. In 2006 he recorded 
the Bach gamba sonatas with harpsichordist 
Aapo Häkkinen. Perkola regularly plays with the 
Gramophone-award winning Phantasm quartet 
and has recorded several albums with them. He has 

tai tyyliteltyjen tanssinumeroiden takaa kuulsi 
klassistinen estetiikka, jossa musiikki noudattaa 
ensisijaisesti omia sääntöjään – aiheet ja lajityypit 
seuraavat perässä.
 1740-luvun alussa Rameau piti muutaman 
vuoden ajan taukoa oopperasävellyksestä ja jul-
kaisi viiden teoksen kokoelman Pièces de clavecin 
en concerts (1741) – ”en concerts” viittasi tässä 
tapauksessa yhtyemusisointiin. Rameau kertoo 
saaneensa idean eräistä hyvin menestyneistä kla-
veerisonaateista viulun säestyksellä, luultavim-
min Mondonvillelta ja La Guerrelta, mutta vei 
soittimelliset vaatimukset vielä pidemmälle. Siinä 
esikuvana lienevät toimineet myös Couperinin 
”Kuninkaalliset konsertot”, Concerts royaux.
 Rameau julkaisi ”konserttinsa” – jotka muis-
tuttavat italialaista konserttoa vain kolmiosai-
sella jäsentelyllään – epätavallisesti partituuri-
muodossa. Näin viulun ja gamban ”ei ole vain 
sulauduttava yhteen, vaan joustettava cembaloon 
nähden ja erotettava mikä on säestystä ja mikä on 
teemankuljetusta, voidakseen soittaa hiljaisem-
min ensin mainitussa tapauksessa”.
 Pièces de clavecin en concertsissa kaikkia 
soittimia on käsitelty yksilöllisesti ja virtuoosisesti. 
Cembalo – Rameaun oma soitin – on irrotettu 
barokkimusiikille tyypillisestä säestävästä roolista 

also made radio recordings for YLE (the Finnish 
Broadcasting Company). Mikko Perkola is both 
a singer and a composer in the Finnish group 
Tekijä Tuntematon, which interprets poems and 
has received considerable positive feedback for its 
concerts and albums. Perkola teaches the viol and 
early music in Lahti.

Jean Philippe Rameau (1683–1764) loi 
maineensa musiikin teoreetikkona ja cembalo-
teoksilla ennen kuin noin viisikymmenvuotiaana 
aloitti uuden uran näyttämöteosten säveltäjänä. 
1730-luvulta eteenpäin Rameau sävelsi kolmisen-
kymmentä oopperaa, pääasiassa Ludvig XV:n 
ho via varten.
 Varhaisissa cembalosävellyksissään Rameau 
vei päätökseen François Couperinin aloittaman 
”makujen yhdistämisen”, italialaisen ja rans-
kalaisen tyylin synteesin. Rameaun teoksissa 
ranskalaiseen barokkiin kuuluvien kuvailevien 
otsikoiden takaa erottui järkkymätön musiikilli-
nen organisaatio, musiikillisen kielen lainalai-
suudet, joita hän vuonna 1722 julkaisemassaan 
Harmoniaopissa oli hahmottanut.
 ”On yritettävä kätkeä taito taiteelta”, kirjoitti 
Rameau teorian ja käytännön suhteesta. Hänen 
cembalosävellyksiensä yksittäisten pienoiskuvien 

ja se vetää musiikkia pyörteisellä bravuurilla. 
Gambaosuus on kirjoitettu haastavan korkealle, 
mikä mahdollisti sen osuuden soittamisen myös 
toisella viululla.
 Rameau ilmoitti teokseensa useita soitinvaihto-
ehtoja ja sanoi sen onnistuvan myös cembalosoo-
lona, mutta ensimmäiseksi kirjattu kokoonpano on 
monessa mielessä tehokkain. Gamban mukanaolo 
merkitsi eräänlaista viimeistä silmäystä ranskalai-
sen gambataiteen kulta-aikaan, jotka oli vat myös 
kulttuurisen hegemonian kultaisia vuosia.
 Nostalgia pulppuaa myös kappaleiden otsi-
koinnissa, joka tuo mieleen Couperinin, Marais’n 
ja Forquerayn arvoitukselliset kappalenimet suku-
polvea aiemmin sävelletyissä teoksissa. Musiikki 
polveutuu enimmäkseen tanssien ja näyttämö-
teosten maailmasta, mutta samalla hovielämää 
vieroksunut Rameau vie musiikin intiimejä huo-
mioita etikettien kahleista kohti tavallista elämää. 
Teoksissa vilisee kollegoja ja tuttuja ja musiikin 
takaa kuultaa tiuha sosiaalinen verkosto, mutta 
miltei joka konsertossa on myös epäsosiaalisesta 
käytöksestä kertova osa.
 Ensimmäisessä konsertossa (Premier Concert) 
avaus, La Coulicam, viittaa pelättyyn persialais-
valloittajaan Tamas Kuli-kaaniin eli vuonna 1747 
murhattuun shaahi Nadiriin, jonka maine ”toi-

1) since 2010 the Finnish Baroque Orchestra
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sena Aleksanterina” oli kiirinyt Ranskaan saakka. 
La Livri on ehkä omistettu Livrin kreiville, hänen 
pojalleen tai samannimiselle paikkakunnalle. Le 
Vézinet lienee kylä Pariisin lähettyvillä, mutta kai-
kissa tapauksissa otsikoiden vihjeet jättävät jälkeen 
enemmän kysymyksiä kuin antavat vastauksia. 
 ”Monet lahjakkaat ja hyvän maun omaavat 
henkilöt ovat tehneet minulle kunniaa nimeä-
mällä joitakin kappaleita”, kertoo Rameau ja 
tekee otsikoiden tulkinnasta ristisanatehtävää 
muistuttavaa henkevää arvailua. Niinpä La 
Coulicamin loikkiviin intervalleihin tuntuu kät-
keytyvän jokin primitiivinen uhka, Livrin kreivistä 
erottuu pop-musiikkia muistuttavaa muodinmu-
kaisuutta, kun taas jotkut kuulevat lasten telmi-
mistä Vézinetissä St. Germain de Paris’n vieressä.
 Rameaun toisesta konsertosta (Deuxième 
Concert) löytyy cembalisteja. Forquerayn teok-
sien yhteydessä esiintynyt Jean-Benjamin de La 
Borde (Rondement) oli Rameaun oppilas ja 
monitaitoinen lupaus. Rameaun oppilas oli myös 
Anne-Jeanne Boucon (Air gracieux), joka edusti 
ranskalaisen cembalokoulun feminiinistä, tunne-
herkkää ja aistikasta suuntausta. Viehkeän alaku-
loiseksi sarabandeksi kuvatusta taiteilijattaresta 
tuli vuonna 1747 viulisti ja säveltäjä Mondonvillen 
puoliso. L’Agaçante (”Ärsyttäjä”, Rondement) on 

tanssi. Reipas ja rytmikäs pelimannihenki karkot-
taa arkuuden lisäksi myös hovityylisen hienostelun.
 Neljännen konserton (Quatrième Concert) 
Pantomiimissa (Loure un peu vive) jousisoittimet 
myötäilevät hyörivää cembaloa ja fanfaariaiheista 
tulvahtelee syksyistä metsästys- ja sadonkorjuu-
tunnelmaa. L’Indiscrète (Epäkohtelias) ilmaisee 
epäsosiaalisuutensa jatkuvalla touhulla, joka ron-
domuotoisesti toistuen keskeyttää sivistyneen repli-
koinnin. Neljännen konsertin päättävässä omaku-
vassa (La Rameau) soivat asteikot ja arpeggiot – 
ehkä säveltäjä on siinä kotonaan harjoittelemassa.
 Viimeisessä konsertossa (Cinquième Concert) 
ovat pääosassa suuret gambistit. La Forqueray 
esittäytyy fuugassa, jonka eteneminen ei ole help-
poa temperamenttisten pyrskähdysten kamme-
tessa liikettä, joka silti selvittää näyttävästi kaikki 
karikot. Tämän ”vaikean” luonteen takana saat-
toi olla suuri gambisti Antoine Forqueray (1671–
1745), mutta myös hänen poikansa Jean-Baptiste 
(1699–1782) oli arvostettu gambisti ja säveltäjä. 
Forqueray jr. tutustui Rameau’hon ensimmäisen 
vaimonsa Jeanne Nolsonin – joka oli aiemmin 
esiintyneen cembalisti Anne-Jeanne Bouconin 
täti – kautta. Jeannen kuoltua vuonna 1740 Jean-
Baptiste avioitui uudelleen cembalisti Marie-Rose 
Dubois’n kanssa maaliskuussa 1741, ja yksi mah-

hermoille käyvä häirikkö, jonka hyvät tarkoitukset 
vain pahentavat asiaa. Kokoelman ainoan neli-
osaisen teoksen viimeistelee kaksi yhdessä soitet-
tavaa menuettia.
 Myös kolmas konsertto (Troisième Concert) 
yhdistelee todellisia ja tyypiteltyjä henkilöitä. 
Alexandre-Jean-Joseph le Riche de La Pouplinière 
oli nykytaiteesta kiinnostunut pohatta, jolle 
kruu nu vuokrasi veronkanto-oikeuksia. Hän oli 
Rameaun tärkein mesenaatti, jonka yksityistä 
orkesteria Rameau johti pitkään. Rameau opetti 
myös La Pouplinièren musikaalista vaimoa, 
Thérèse Boutinon des Hayesia, joka oli kirjoitta-
nut kommentaarin hänen Harmoniaoppiinsa. 
On mahdollista, että La Lapoplinière viittaa juuri 
Mme Pouplinièreen, joka ylläpiti myös aikansa 
johtavaa kulttuurisalonkia. Hän oli monia rakas-
tajia pitänyt ”grande horizontale”, jonka suosik-
keihin lukeutuivat mm. Voltaire ja Casanova.
 Couperinin viekkaiden miniatyyrien perinne 
jatkuu laajassa La Timidessä (Ujo), joka tuntuu 
empivän jokaista viehkeää askeltaan. Jos konser-
ton ääriosia luonnehtii arkailematon aloitteel-
li suus, niin laajassa hitaassa osassa Rameau 
tuntuu kannattavan viattomampaa ja vetäytyväm-
pää naisellisuutta. Tamburiini oli Rameaun suo-
sima nopea ja kansanomainen eteläranskalainen 

dollisuus on, että tämä osa oli Rameaun häälahja 
heille.
 Laaja ja kaihoisan tyylikäs väliosa – joku 
Cupis-perheen monista muusikoista, mahdolli-
sesti ballerina ’La Camargo’ tai hänen viulistivel-
jensä Jean-Baptiste (1711–1788) – on tasapainot-
tamassa gambamestarien erilaisia muotokuvia. 
Eräät musiikilliset piirteet viittaavat viulistisiin 
lähtökohtiin. Gavotti La Marais on Forqueray-
osaa puolta lyhyempi, mutta sitä täyttävät huo-
maavainen koristeellisuus ja suvereeni sosiaali-
suus, joista kumpusi ranskalaisen gambataiteen 
voima. Marin Marais oli kuollut vuonna 1728, 
mutta hänen poikansa Roland jatkoi suvun gam-
baperinnettä.
 Rameaun ”konserteista” nauttiakseen kuu-
lijan ei tarvitse tietää tuon taivaallista Ranskan 
1740-luvun muusikkokunnasta, heidän keski-
näisistä suhteistaan tai puheenaiheistaan. Niistä 
kuitenkin kumpuavat musiikin herkät ja tarkat 
nyanssit, sekä kamarimusiikillinen sosiaalisuus, 
jossa jokainen soitin on yksilö ja jokainen aihe 
esitetään muita kuunnellen. Rameau on concer-
teissaan yhtyesoiton ja länsimaisen seurustelu-
kulttuurin ytimessä: miten säilyttää oma äänensä 
ja samalla ottaa jatkuvasti huomioon muut?

Antti Häyrynen
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Aapo Häkkinen on opiskellut cembalonsoit-
toa Elina Mustosen, Bob van Asperenin ja Pierre 
Hantaïn johdolla. Solistidiplominsa hän suoritti 
Amsterdamissa vuonna 1998, pian tämän jälkeen 
hän sai toisen palkinnon sekä Belgian radion ja 
television erikoispalkinnon Brüggen cembalokil-
pailussa. Häkkinen piti ensikonserttinsa vuonna 
2000. Hän on esiintynyt monien merkittävien 
orkestereiden solistina ja johtajana useimmissa 
Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa. 
Häkkinen toimi vuosina 2002–04 Christophe 
Rousset’n assistenttina Ambronayn ja Leipzigin 
oopperoissa ja vuonna 2004 hän debytoi ooppe-
rakapellimestarina Kroatian Kansallisoopperassa. 
Häkkinen on tehnyt lukuisia levytyksiä eri 
le vy merkeille, hänen Frescobaldi-levynsä sai 
Yleisradion Vuoden levy 2004 -tunnustuksen ja 
lisäksi hän on saanut Pohjois-Saksan radion 
Musikpreis-erikoispalkinnon italialaisen musii-
kin tulkinnoistaan. Häkkinen opettaa Sibelius-
Akatemiassa ja kansainvälisillä mestarikursseilla. 
Hän on toiminut Helsingin Barokkiorkesterin tai-
teellisena johtajana vuodesta 2003 lähtien.

Petri Tapio Mattson opiskeli Sibelius-
Akatemiassa vuosina 1992–1999 opettajinaan 
Grazyna Gebert (moderni viulu), Kreeta-Maria 

te miassa sekä Haagin kuninkaallisessa konser-
vatoriossa. Hänen ohjaajinaan ovat toimineet 
Arvo Haasma, Markku Luolajan-Mikkola sekä 
Wieland Kuijken. Perkola on konsertoinut ja levyt-
tänyt kamarimuusikkona eri puolilla Eurooppaa. 
Vuonna 2005 hän levytti Laurence Dreyfusin 
johtaman, Gramophone-palkitun Phantasm-
kvartetin kanssa John Jenkinsin kuusiäänisen 
gambatuotannon ja 2006 he levyttivät viisiäänisen 
tuotannon. Vuonna 2007 julkaistiin Perkolan ja 
Aapo Häkkisen levytys J.S. Bachin gambasonaa-
teista. Perkola on laulaja ja säveltäjä runoutta 
tulkitsevassa Tekijä Tuntematon -yhtyeessä, jonka 
konsertit ja esikoislevy Rakkauden ovi ovat saa-
neet ylistäviä arvosteluja. Lokakuussa 2008 Tekijä 
Tuntematon julkaisi toisen levynsä Syksyllä 
minäkin.

Instruments • Soittimet

Harpsichord • Cembalo  
Keith Hill, Manchester, Michigan, 2008, 
after Taskin (1769) courtesy of Anna-Maaria Oramo
Violin • Viulu  
Petri Tapio Mattson & co. Helsinki, 2009
Viola da gamba  
Guy Harrison, Toronto, 1998, after Colichon (1691)

A = 407 Hz, near-equal temperament

Kentala ja Jaap Schröder (barokkiviulu), Timo 
Juntura (viola da gamba, vanhan musiikin yhtye-
soitto) sekä Rabbe Forsman ja Kati Hämäläinen 
(vanhan musiikin yhtyesoitto ja esityskäytän-
nöt). Vuonna 1999 valmistui hänen diplomitut-
kintonsa barokkiviulun soitossa professori Jaap 
Schröderin ohjauksessa ja se oli ensimmäinen 
laatuaan Sibelius-Akatemiassa. Lisäksi Mattson on 
vuosi na 1989–1996 ottanut osaa mestarikurssei-
hin opettajinaan Gottfried Schneider, David Kim, 
Zoria Shikmurzajeva (moderni viulu), Sigiswald 
Kuijken, Charles Toet ja Konrad Hünteler (vanhan 
musiikin yhtyesoitto). Mattson on tullut tutuksi 
vanhaa musiikkia kuuntelevalle yleisölle perus-
tamansa Opus X -yhtyeen taiteellisena johtajana 
(1995–2005, 2009–), Kuudennen kerroksen 
orkesterin konserttimestarina vuosina 1999–2006 
ja Helsingin Barokkiorkesterin alttoviulujen 
äänenjohtajana vuodesta 2006 lähtien. Näiden 
kokoonpanojen ja useiden kamarimusiikkipart-
nereiden kanssa hän on esiintynyt eri puolella 
Suomea ja useimmissa Länsi- ja Keski-Euroopan 
maissa, ja tehnyt useita kansainvälisesti huomat-
tuja levytyksiä eri levymerkeille.
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