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Rödberg Trio — The Mendelssohn Siblings

Joonas Ahonen — piano 
Antti Tikkanen — violin
Markus Hohti — cello 
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Fanny Mendelssohn ja Felix Mendelssohn saivat lapsina saman, absoluuttisen 
ensiluokkaisen koulutuksen. Tunnetusti sisaruksista miespuolinen saattoi 

tehdä elämäntyönsä musiikin parissa, nainen ei. Niinpä Fanny Mendelssohnin 
teosluettelo on merkittävästi suppeampi kuin veljellään. Tällä levyllä peilaamme 
sisarusten musiikkia toisiinsa tasavertaisina, saman teoslajin kautta. Vaikka 
heidän sävelkielistänsä voi löytää koko joukon yhteneväisyyksiä, pianotrioista käy 
ilmi säveltäjäpersoonallisuuksien omaleimaisuus kiinnostavalla tavalla. 
Iloitsemme erityisesti voidessamme tarjota levytyksen näistä teoksista ajanmukai-
silla instrumenteilla. Sellaisia ei ole tehty vielä liikaa. 

Niin kutsutun taidemusiikin tasa-arvoasetelma laahaa voimakkaasti yhteiskun-
nallisesta kehityksestä jäljessä. Siitä on keskusteltu viime aikoina vilkkaasti niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin. Tämän levyn yhteydessä päätimme jättää 
tavan omaiset säveltäjäbiografiat pois. Sisaruspari Mendessohnin elämänkäänteet, 
hyvät kuulijat, voitte löytää internetistä tai kirjallisuudesta. Niiden sijaan halu-
amme lainata pianisti Matleena Nymanin kirjoitusta, joka havainnoi terävästi 
naisen asemaa musiikkielämässä nyt levyn julkaisuajankohtana.

Joonas, Antti ja Markus
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Musiikkitieteen pioneerit ovat haastaneet pinttynyttä ajatusta musiikin riippu-
mattomasta olemuksesta vuosikymmeniä, valtava on kuilu välillämme.

Taiteentekijöiden sukupuolten välistä kallistumaa perustellaan edelleen laadunval-
vonnalla, jonka asema taidemusiikin kentällä on korostunut ja vääristynyt, 
itsestään itselleen keikaroiva, yleisö- ja taidelähtöiseksi en sitä yhdistäisi. 
Näin kummittelevat oletukset transsendentaaleista tasoista, objektiivisesta arvioin- 
nista, jonka tuloksena sopivin soittaa ansaitusti; homogeeninen kupla voi pullistua 
harkituin puhalluksin. Odotan postmodernia puberteettia, kukin ajallaan, jo viiväs-
tyimme, paetkoon turvattomuutta herättävän subjektiivisuuden järistysten raoista 
fauvistiset karvat, onko tämä se kauhukuva?  Erilaisia, nam!

Viisaita mukaillen, vaikutumme ja vaikutamme jonkinlaisten valtojen ja vinoumien 
sylistä, aina jostain positiosta, järjestämme ja arvotamme jatkuvasti uudestaan. 
Nainenkin on vuosisatojen saatossa siirtynyt roolista ja instrumentista toiseen, 
hyväksytty ja torjuttu kauniiden käsien, häiritsevien kehojen ja vääntyneiden 
naamojen kabinetissa. Rautalankoja kiskoen; nainen on tässä ajassa, näissä raken-
teissa ja teatterissa absurdisti edelleen joissain rooleissa epäilyttävämpi kuin toisissa, 
hyvin harvoin juhlittu, kuin avaruusolentona kodissaan. Puhutaan väistämät-
tömästä kilpailuista ja vertaillaan viitekehyksessä, joka on systemaattisesti siivilöinyt 
naisten synnyttämää musiikkia syvimpiin viemäreihin, joista harvakseltaan 
kaikuvat sävelet todetaan kelvottomiksi, laiskasti ehkä sekunneissa, rakas, kuun-
telitko edes? Eksklusiivisuus myös kannattelee pyramidin päällä keinuvaa toistuvaa 
tryffeliä, se arvotetaan mestariksi, se on monille tärkeä.  
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Tyttöoppilas petetään ja vieraannutetaan yhä kauemmas samalla, kun hän lähenee, 
hän liikkuu akselilla kahteen eri suuntaan, myrskyisän vastatuulen paine puskee ja 
lennättää hänet ilmaan, ihmettelee, miten hän sen ymmärsi, oletuksenahan on, että 
hän ei ymmärtänyt. Kaikki käyvät läpi saman syrjivän putken, pienin litistävin liik-
kein hillitään ja hallitaan. Ja kansa vaatii laatua!  Mitä se laadukkuus on, ehkä 
ajatonta ja kestävää, muutoksia ja mullistuksia aiheuttavaa? Sätkivä koneisto nekin 
pyöräyttää. Ajattomuus kompuroi nauravan auringon mahdottomuudessa, kun 
vaatetamme itsemme legendaan ja huudamme, katso, katso!  Nimiä kohottavat festi-
vaalit ja orkesterit myös luovat sopivia ja sopivuutta. Esittämisessä läsnä oleva 
ruumiillisuus, visuaalinen tunnistusgiljotiini, pakottaa heti kategorioivaan kanna-
nottoon binaarista jakoa korostavassa yhteiskunnassa ja esimerkiksi  musiikkikil-
pailujen voittajat on tunnistettu luotettavammin äänettömän videonauhan kuin 
nauhoituksen perusteella. Auditiiviset todellisuudet ovat vaikeammin erotettavissa, 
kovinkin koira saattaa jolkutella tryffelinsä ohi. Kansa vaatii reflektiivisyyttä.  

Enkä tarkoita suinkaan, etteikö musiikkia pitäisi vaalia; vaan avataan ja tunnustel-
laan enemmän! Mutta koomiset mittasuhteet saava erottava mestaripalvonta, temp-
pelipappien hype ja kopeloivan jumalan kosketus ovat arkaaisia, paikkaansa puolus-
televia raameja, joita tuijottamalla ohitetaan ja laimennetaan sitä substanssia, 
musiikkia, joka onkin moninaisuudessaan aivan ihmeellinen asia. Voisiko se jopa 
riittää ihmisille? Laakeampi voisi olla kenttämme, taide syntyy monesta.

Matleena Nyman
9.7.2019
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Rödberg Trion (Joonas Ahonen, piano - Antti Tikkanen, viulu - Markus 
Hohti, sello) jäseniä yhdistää uteliaisuus ja halu etsiä uusia sävyjä ja tuoreita 

tulkintoja. Trion ohjelmiston pääpaino on klassis-romanttisessa repertuaarissa 
aikalaissoittimin esitettynä. Rödberg Trio debytoi Vantaan musiikkijuhlilla 2010 
ja on sen jälkeen esiintynyt musiikkijuhlilla ja konserttisarjoissa aina kun sen 
jäsenten aikataulut sallivat. Trion jäsenet ovat säännöllisiä vieraita Euroopan 
suurissa konserttisaleissa ja tunnetuilla kamarimusiikkifestivaaleilla.

Pianisti Joonas Ahosen toimintakenttä ulottuu 1700-luvun lopun musiikin esit-
tämisestä fortepianolla aikamme musiikin kantaesityksiin. Hän on uusimpaan 
musiikkiin keskittyvän Klangforum Wien -solistiensemblen jäsen. Ahonen on 
esiintynyt Helsingin kaupunginorkesterin, Radion sinfoniaorkesterin, BBC:n 
sinfoniaorkesterin, Avanti! kamariorkesterin ja Ictuksen solistina. Kamari-
muusikkona häntä on kuultu mm. West Cork Chamber Music -festivaalilla, 
Musiq’3-festivaalilla Brysselissä ja Ensemble Resonanzin vieraana Hampurissa. 
Tärkeitä kamarimusiikkikumppaneita ovat olleet viulistit Pekka Kuusisto ja 
Patricia Kopatchinskaja sekä sopraano Agata Zubel. Ahosen BIS-levymerkille 
tehdyt Ligeti- ja Ives-levytykset ovat saaneet paljon huomiota kansainvälisessä 
musiikkilehdistössä. Ahonen opiskeli Sibelius-Akatemiassa Tuija Hakkilan ja Liisa 
Pohjolan oppilaana.  

joonasahonen.com 



- 6 -

Antti Tikkanen esiintyy kamarimuusikkona, orkesteriliiderinä ja solistina sekä 
on jousikvartetti Meta4in jäsen. Tikkanen toimii lisäksi vierailevana konsertti-
mestarina säännöllisesti mm. Mahler Chamber Orchestran sekä Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremenin kanssa, opettaa Sibelius-Akatemiassa ja 
ihmettelee elämää kahden tyttärensä kasvua katsellessa. Tikkanen opiskeli 
Sibelius-Akatemiassa Mi-Kyung Leen johdolla, ja kamari musiikkioppinsa Antti 
sai Eurooppalaisessa Kamarimusiikkiakatemiassa (ECMA), tärkeimpinä oppai-
naan Hatto Beyerle sekä Johannes Meissl. 

anttitikkanen.fi
 
Markus Hohti on kotonaan niin barokkisellon ääressä, kamarimusiikkifestivaa-
leilla kuin uuden musiikin parissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat romant-
tinen musiikki suolikielillä soitettuna, improvisaatio ja elektroakustinen musiikki. 
Markus esiintyy aktiivisesti niin soolona, kamarimuusikkona kuin yhtyeittensä 
defunensemblen ja Uusinta Ensemblen kanssa. Markus on kantaesittänyt satoja 
teoksia ja tehnyt yhteistyötä aikamme merkittävimpien säveltäjien kanssa. 
Kamarimuusikkona hän on esiintynyt muun muassa Salzburger Biennalessa, 
Lucerne Festivalilla, Meidän festivaalilla, Kuhmon kamarimusiikissa, Zürichin 
Tonhallessa, Amsterdamin Concertgebouwssa ja Berliinin Filharmoniassa. Markus 
Hohti on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Martti Rousin johdolla, Baselissa Thomas 
Demengan johdolla ja barokkiselloa Markku Luolajan-Mikkolan johdolla.

markushohti.fi
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Markus Hohti on kotonaan niin barokkisellon ääressä, kamarimusiikkifestivaa-
leilla kuin uuden musiikin parissa. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat romant-
tinen musiikki suolikielillä soitettuna, improvisaatio ja elektroakustinen musiikki. 
Markus esiintyy aktiivisesti soolona ja kamarimuusikkona, edellämainittujen 
yhtyeiden lisäksi Rödberg Trion (Joonas Ahonen, Antti Tikkanen, Markus Hohti) 
kanssa. Markus on kantaesittänyt satoja teoksia ja tehnyt yhteistyötä aikamme 
merkittävimpien säveltäjien kanssa. Kamarimuusikkona hän on esiintynyt muun 
muassa Salzburger Biennalessa, Lucerne Festivalilla, Meidän festivaalilla, Kuhmon 
kamarimusiikissa, Zürichin Tonhallessa, Amsterdamin Concertgebouwssa ja 
Berliinin Filharmoniassa. Markus Hohti on opiskellut Sibelius-Akatemiassa Martti 
Rousin johdolla, Baselissa Thomas Demengan johdolla ja barokkiselloa Markku 
Luolajan-Mikkolan johdolla.

markushohti.fi 

Joonas Ahonen, Simon Fox-Gál, Markus Hohti, Antti Tikkanen & Pekka Savolainen
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As children, the two composers featured on this disc both received the same, 
first-class education. However, it is widely and lazily accepted that only the 

male sibling dedicated his life to music, while the female sibling did not, and so it 
is hardly surprising that Fanny Mendelssohn’s catalogue of works is much more 
concise than that of her brother. On this disc, we wished to reflect the two 
Mendelssohns through a pair of works written for the same chamber ensemble. 
Though their respective musical languages share many points of similarity, their 
individual artistic personalities shine through in a fascinating manner. We are 
especially thrilled to be able to present a recording of these two works on suitable 
instruments for the period. It’s not as if there is a surplus of such recordings. 

The matter of equality in so-called ‘art music’ lags far behind developments in the 
rest of our society, and in recent months it has been the subject of much debate 
both in Finland and around the world. We have decided to omit the usual 
composer biographies from this recording altogether. Dear listeners, if you wish 
to read more about the lives of the Mendelssohn siblings, there is plenty of infor-
mation to be found in libraries or online. We wish to dedicate this saved space to 
pianist Matleena Nyman’s incisive essay exploring women’s role in the music world 
at the time of the release of this disc.

Joonas, Antti and Markus
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The pioneers of musicology have been challenging the stale notion of the inde-
pendent nature of music for decades. The gulf between men and women in the 

music world is vast, yet the disparity between musical practitioners of different sex 
is still defended as a question of ‘quality control’. The very notion of quality, however, 
has become distorted; in the world of art music today it is lauded and extolled; it 
stands proud and self-serving, almost camp in its snobbishness. It has precious little 
to do with art or audience.

This fetishization of the idea of quality means that lingering assumptions about 
‘transcendental’ musical experience and supposedly ‘objective’ criticism persist. As a 
result, only those performers deemed worthy enough are afforded the opportunity to 
perform – their worthiness being, of course, earned and deserved – and thus the 
homogenous, incestuous bubble of the music world is duly (and deliberately) inflated 
further. It is high time we all experienced a form of post-modern puberty whereby 
we throw off the illusion of objectivity altogether and surrender to the fauvistic 
tremors that cause us such insecurity in the first place. Is individuality really so 
frightening? Vive la différence!

As someone wise once said, we are influenced and exert influence from within the 
confines of a particular set of power structures and biases, always from a given posi-
tion, constantly organising and reorganising. For centuries, women too have shifted 
from one role to another, one instrument to another, they are accepted and rejected 
from within a chamber of horrors full of beautiful hands, disturbing bodies and 
grimacing faces. They pull at their iron shackles. In the absurd theatre of these struc-
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tures and strictures, women today are still considered more dubious in some roles 
than others. They are rarely celebrated; they are almost like alien beings in their own 
homes. Inevitably, there’s always talk of competition, comparison within a frame of 
reference that has systematically filtered music written by women further and further 
down the drain, and on the rare occasions the echoes of these women’s notes reach 
our ears they are deemed worthless, lazily dismissed in a matter of seconds. Darling, 
were you even listening? Exclusivity holds aloft the prized truffle perpetually 
balanced on top of the pyramid, just out of reach; behold, this is a true masterwork. 
For some people, such definitions seem to hold value.

A female student is routinely conned, estranged further and further as she progresses; 
she moves in two directions at once, buffeted by stormy headwinds, thrown into the 
air, and we wonder how on earth she understands what is happening to her – the 
assumption being that she doesn’t understand. After all, we’ve all been through the 
same discriminatory mill, cajoled and controlled in tiny, crushing movements. And 
besides, audiences deserve quality! But what is quality? Timeless, everlasting, causing 
change and upheaval? A thrashing machinery keeps the old systems going in perpe-
tuity. Timelessness stumbles at the impossibility of a laughing sun as we shroud 
ourselves in legend and shout, look, look! Festivals and orchestras that fete certain 
names help create the idea of suitability, of value, of worth. The corporeal nature of 
performance, that most visual of guillotines, immediately forces us to take an 
immutable stance on a binary question in a society that fosters the divide and rejects 
shades of grey. We know, for instance, that music competition winners are more 
easily identified from a video with the sound switched off than from a simple sound 
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recording. Auditive realities are harder to discern; even an experienced dog might 
nonchalantly walk past the most exquisite truffle. Audiences demand a mirror with 
which to reflect themselves.

I don’t mean that musical traditions shouldn’t be nurtured or cared for, only that we 
should open music up and explore it more! But the hero worship of comical propor-
tions, the hype of the high priests of the music press, the unsolicited fumble of a god 
of the podium – these are all everyday things, they are a self-exonerating framework 
that, if we stare at it too much, means we easily bypass and water down the 
substance, the music itself, which in its sheer diversity is a thing of wonder. Could the 
music itself really be enough for people? The field could certainly be more even. After 
all, art is born of many things. 

Matleena Nyman
9.7.2019
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Founded in 2010, the Rödberg Trio (Antti Tikkanen, violin – Markus Hohti, 
cello – Joonas Ahonen, piano) specialises in the performance of Classical and 

Romantic works using period instruments. Our shared love for seeking out the 
individual mode of expression of each piece we play has brought us together from 
very different fields of music-making. The members of the trio are regular guests 
at some of the most prestigious concert halls and chamber-music festivals across 
Europe.

Pianist Joonas Ahonen’s musical interests take him from performing late 
18th-century music on the fortepiano to giving premiere performances of the 
music of our times. He is a member of Klangforum Wien, an ensemble concen-
trating primarily on new directions in contemporary music. Over the years, he has 
performed as a soloist with the Helsinki Philharmonic Orchestra, the Finnish 
Radio Symphony Orchestra, the BBC Symphony Orchestra, Avanti! Chamber 
Orchestra and Ictus. He regularly collaborates with violinists Pekka Kuusisto and 
Patricia Kopatschinskaya and the soprano Agata Zubel. Ahonen’s recordings of the 
music of Ligeti and Ives (BIS) have received critical acclaim in the music press. 
Ahonen attended the Sibelius Academy as a student of Tuija Hakkila and Liisa 
Pohjola.

joonasahonen.com
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In addition to performing as a chamber musician, violinist Antti Tikkanen 
appears regularly as a soloist and orchestra leader and guest concert master with 
ensembles including the Finnish Baroque Orchestra, Mahler Chamber Orchestra 
and the Deutsche Kammerphilharmonie Bremen; He is also a member of the 
Meta4 String Quartet. Antti teaches at the Sibelius Academy and enjoys being a 
dad to his two daughters. Tikkanen studied at the Sibelius Academy with 
Mi-Kyung Lee, as well as at the European Chamber Music Academy (ECMA), 
where his most significant teachers included Hatto Beyerle and Johannes Meissl.

anttitikkanen.fi

Markus Hohti is equally at home on the Baroque cello, appearing at chamber-music 
festivals, and exploring the world of contemporary music. His musical passions 
include playing Romantic music on gut strings, improvisation, and electroacoustic 
music. He performs actively as a soloist, chamber musician and with his own 
ensembles defunensemble, Uusinta Ensemble and Rödberg Trio. He has given 
premiere performances of hundreds of works and collaborated with all the major 
composers of our time. As a chamber musician, he has performed at the Salzburger 
Biennale, the Lucerne Festival, Our Festival, the Kuhmo Chamber Music, at the 
Zürich Tonhalle, the Concertgebouw (Amsterdam) and the Berliner Philharmonie. 
Markus initially studied at the Sibelius Academy with Martti Rousi, in Basel with 
Thomas Demenga, and has studied Baroque cello with Markku Luolajan-Mikkola. 

markushohti.fi
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Piano: Joseph Böhm, Vienna, 1828, kindly on loan from Tuija Hakkila
Violin: Antonio Stradivarius “ex-Berglund”, 1699, kindly on loan from 
the Finnish Cultural Foundation, SKR
Cello: Anonymous, Italy mid–19th century

Piano technician: Pekka Savolainen

Recorded at: Gyllenberg Hall, Sandels Music Institute
Recording producer/Recording engineer: Simon Fox-Gál
 
Cover design: Seppo Laine
English translation: David Hackston
Executive producer: Erkki Nisonen
 
This recording was produced with support from The Finnish Cultural Founda-
tion (SKR) and The Arts Promotion Centre Finland (Taike)
 
We wish to thank the Sandels Music Institute, Tuija Hakkila, Matleena Nyman, 
Anna Grundström




