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Bagatelles Op. 34
1 Valse (No. 1) 1:45

2 Air de danse (No. 2) 0:43

3 Mazurka (No. 3) 1:18

4 Couplet (No. 4) 1:23

5 Boutade (No. 5) 1:36

6 Rêverie (No. 6) 1:58

7 Danse pastorale (No. 7) 0:46

8 Reconnaissance (No. 9) 0:42

9 Souvenir (No. 10)  1:41

10 Joueur de harpe (No. 8) 1:37

Olli Mustonen, piano

11 Våren flyktar hastigt, Op. 13/4 1:36

12 Den första kyssen, Op. 37/1 2:04

13 Men min fågel märks dock icke, Op. 36/2 2:32

14 Var det en dröm?, Op. 37/4 2:09

15 Demanten på marssnön, Op. 36/6 3:21

16 Flickan kom ifrån sin älsklings möte, Op. 37/5 3:04

Karita Mattila, soprano
Ilmo Ranta, piano

inner section: 1 color BLACK
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Two Serenades for violin and orchestra, Op. 69
17 Serenade I in D major 5:15

18 Serenade II in G minor 6:07

Pekka Kuusisto, violin
Tapiola Sinfonietta

19 Ariel’s 1st song* (Kom herhid paa gule Sand) 2:08

20 Ariel’s 2nd song (Fem Favne dybt) 1:49

21 Ariel’s 3rd song (Medens trygt I snorke her) 1:07

22 Ariel’s 4th song (Før du drage kand dit Vejr) 0:46

23 Ariel’s 5th song (Med Bien drikker jeg af Krus) 1:06

from The Tempest, Op. 109

Monica Groop, mezzo-soprano
Opera Festival Chorus*
Finnish Radio Symphony Orchestra
Jukka-Pekka Saraste

24 Säv, säv susa, Op. 36/4 (arr. Ivar Hellman) 2:32

25 Svarta rosor, Op. 36/1 (arr. Ivar Hellman 1:49

26 Illalle, Op. 17/6 (arr. Jussi Jalas) 1:27

27 Lastu lainehilla, Op. 17/7 (arr. Jussi Jalas) 1:14

28 Souda, souda sinisorsa (arr. Jussi Jalas) 1:16

29 Kaiutar, Op. 72/4 (arr. Jussi Jalas) 2:58

30 Laulu ristilukista, Op. 27/4 4:09

Jorma Hynninen, baritone
Tampere Philharmonic Orchestra
Leif Segerstam

[63:27]
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Jean Sibelius (1865–1957) dreamed of a career as a violin virtuoso when he was a young man,
and in fact he performed publicly on the violin both as a soloist and as a chamber musician. In
later years, he maintained contact with practical music-making by conducting his own works and
by playing the piano at home. Many of Sibelius’s solo songs were customized for specific singers,
and he could vary his stylistic range from Lied-like detail to a voluptuously Romantic, almost
operatic idiom.

Sibelius acknowledged the necessity of writing in different styles. Bagatelles op. 34 for piano was
written during the First World War, at a time when it was not possible to make money with large-
scale works. It was also something of an escape from the dark times to write elegant salon dances
such as Valse, Air de danse, Mazurka or Danse pastorale, or humorous whimsies such as Boutade
and Reconnaissance. The French-language titles place these bagatelles in an international context,
and their witty music harks back to bygone, happier times.

Pianist Olli Mustonen has demonstrated that Sibelius’s miniature keyboard pieces are not just
frivolities for the salon. His original and innovative performances show just how much invention
and character is concealed in these tiny gems. In describing Mustonen’s playing, reference is often
made to his ‘style’, but it is even more important to note how well he captures the living, unique
moment of inspiration of the composer in each piece.

Karita Mattila is a great Finnish diva, and as such a direct descendant in spirit of Aino Ackté, for
whom Sibelius wrote some of his most brilliant songs, taking into account the soaring silvery voice,
considerable powers of expression and fiery temperament of the great Finnish soprano. Karita
Mattila has relied on her similar gifts to take her to the greatest opera venues in the world, making
herself equally at home in Italian, German, Slavic and modern repertoire.
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There is a palpable Romantic feel in the early Runeberg setting Våren flykter hastigt (Spring is
flying): a woman laments the swift passing of the springtime of life, while a man exhorts her to
seize the moment. Op. 37 (1904) is perhaps the most operatic of Sibelius’s song collections. Den
första kyssen op. 37/1 (The first kiss), another Runeberg setting, is a description of a first kiss
whose passion seems to burst all bounds. The collection ends with Flickan kom ifrån sin älsklings
möte (The girl came from her lover’s tryst), which is revealed step by step to be a tragedy, a tale
of betrayal followed by death.

Var det en dröm (Was it a dream, J.J. Wecksell) is an elevated recollection of a lost love, calling for
true operatic pathos from the singer. Demanten på marssnön (Diamond on the snow, J.J.
Wecksell) is another grandiose number where snow crystals in spring fall in love with the glaring
sun and are finally consumed by its burning kiss. In Men min fågel märks dock icke (But my bird
is long in homing, Runeberg), we find yet another girl waiting for her lover to return like migrating
birds in spring; but among all the swans, teals, larks and curlews she cannot find her beloved.

Sibelius’s Two Serenades op. 69 for violin and orchestra were written with relatively little effort in
1912-1913. The composer’s relaxed mood following the Fourth Symphony is audible in the
gossamer orchestration, and the light-hearted format prompts an atmospheric approach. The title
may lead the listener to expect a moment of harmless entertainment, but there are surprising
hidden depths in these pieces.

The first Serenade, in D major (Andante assai), is dominated by the lucid summer night and a
lyrical, Romantic mood (the composer initially intended to call this piece a Romance). The
orchestra spins the musical material into a murmur of the forest, propelling the violin solo into a
soaring arc. The second Serenade, in G minor (Allegro assai), is more in tune with Finnish
melancholy. Here too, the solo part has a seemingly spontaneous and wayward air.

The Serenades call for a first-class violin virtuoso like Pekka Kuusisto who is adept at capturing
not only the brilliance but also the fleeting, half-glimpsed images in the music. Kuusisto is known
for his unprejudiced approach and his inspired performances; he is exactly the right violinist for
Sibelius’s Serenade. Also, Kuusisto is the first Finnish violinist in a long time capable of doing full
justice to all the challenges of Sibelius’s Violin Concerto.

5

Booklet_B_12P_ODE1108  4/03/07  9:02  Page 5



6

In Sibelius’s incidental music for The Tempest (1928), the musical tension emerges between
Prospero and Ariel. For this pair of opposites — rational will versus spontaneous creativity, a shaper
of new worlds versus scarcely controllable inspiration, the controlling superego versus the
unconscious, and so on — Sibelius wrote some of the most enchanting music he ever wrote for
the stage.

Ariel’s songs embody the fairy-tale atmosphere of The Tempest, and their lucid orchestration recalls
Mendelssohn’s music for A Midsummer Night’s Dream. The first song (Come unto these yellow
sands) is a dance against a counterpoint of the sea played by the harp and brass. The melancholy
and undulating second song (Full fathom five) displays the shimmering treasures of the sea,
sunken deep under exotic brass chords and harp glissandos.

Ariel longs for freedom but is Prospero’s faithful messenger. In the third song (While you here do
snoring lie), Ariel wakes up the play’s sleeping wrongdoers. In the fourth song, Ariel bemoans
Prospero’s numerous tasks but also asks him: Do you love me, master? No? In the final song
(Where the bee sucks, there suck I), Ariel rejoices in imminent freedom, and the harvest of
autumn heralds the breaking of the spell: Merrily, merrily shall I live now, under the blossom that
hangs on the bough.

Mezzo-soprano Monica Groop has managed to capture the elusive Ariel in her performances. An
internationally acclaimed artist, she is known for her performances of opera and solo songs and
with orchestras. She commands a repertoire of notable historical and stylistic breadth, and her
performances are always characterized by her radiant and captivating stage presence.

Jorma Hynninen is one of the great authorities in Finnish vocal music. For Finnish listeners, his
performances quite simply embody truth, and his capacity for bringing the text alive forges the final
link in the unbroken chain that extends from the poet through the composer and the performer
to the listener. Hynninen has created a fine career as an opera singer and concert soloist, as a
teacher and as a director of art institutions and festivals.

In some of his songs, Sibelius captures the magical simplicity of a folk ballad. In Säv, säv, susa op.
36/4 (Sigh, sedges, sigh, 1904), a setting of Gustav Fröding, the sedges rustling in the wind tell
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the tale of the unhappy Ingalill. By contrast, Svarta rosor op. 36 (Black roses) is one of his most
dramatic songs: a rose grows in the heart and tears it with its thorns, blossoming in flowers of
death-white, blood-red and sorrow-black.

Illalle (To Evening, 1898), a setting of A.W. Forsman (later Koskimies), was Sibelius’s first song to
a text in Finnish, and he paid considerable attention to the sonority of the language. In his Finnish-
language songs, Sibelius often expressed austere folk sentimentalities. In Lastu lainehilla
(Driftwood, 1898), Sibelius makes much use of the alliteration in the text and sketches an idyllic
view of life in the Finnish wilderness. Souda, souda sinisorsa (Paddle, paddle, little duckling, 1899)
is a melodically similar setting of a poem by A.W. Forsman; this too is about building a nest.

In Kaiutar (The echo-nymph, 1914-15), Sibelius returned after a pause to Finnish lyrics (in this
case, Larin-Kyösti) and to the archaic and mythical idiom of the Kullervo Symphony. In this song,
the nymph travels through woodland and bog searching for her lost fiancé. Laulu ristilukista op. 27
(Song of the spider, 1898) was written as one of the numbers in the incidental music for the play
Kuningas Kristian II (King Christian II) by Adolf Paul.

The song became popular as a separate number, not least because of the symbolism of its subject.
The spider embodying evil, spinning its web to snare people, was identified at the time with the
Tsar’s Government, which was tightening its grip on autonomous Finland, and after independence
too with the perceived threat of Finland’s great easterly neighbour.

Antti Häyrynen
Translation: Jaakko Mäntyjärvi 
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Jean Sibelius (1865–1957) haaveili nuoruudessaan viuluvirtuoosin urasta ja ennätti soittaa niin
solistina kuin kamarimuusikkonakin. Myöhemmin hän piti muusikkouttaan yllä esiintymällä omien
teostensa kapellimestarina ja kotioloissa myös pianistina. Myös monet Sibeliuksen lauluista ovat
räätälintyötä tiettyjä laulajia varten ja hän oli valmis muuntelemaan laulujensa tyyliä liedmäisestä
detaljoinnista uhkean romanttiseen ja jopa oopperamaiseen ilmaisuun.

Sibelius ymmärsi hyvin eri tyylilajien tarpeellisuuden. Bagatellit pianolle op. 34, syntyi ensimmäisen
maailmansodan aikana, jolloin ei ollut mahdollista tienata leipää suurimuotoisilla teoksilla. Säveltäjä
myös nautti paetessaan synkkiä aikoja tyylikkäiden salonkien tansseihin, kuten Valssiin, Air de
danseen, Mazurkaan ja Danse pastoraleen, tai humoristisiin päähänpistoihin, kuten Boutade ja
Reconnaissance. Ranskankieliset otsikot sijoittavat Bagatellit suureen maailmaan ja niiden nokkelat
vedot muistuttavat paremmista, taakse jääneistä ajoista.

Olli Mustonen on tulkinnoillaan osoittanut, että Sibeliuksen pienimuotoiset teokset eivät ole
pelkkää salonkiviihdettä. Persoonallinen ja aina uusia näkökulmia löytävä suomalaispianisti näyttää
Bagatelli-tulkinnoillaan, kuinka paljon kekseliäisyyttä ja luonnetta pienimuotoisiin kappaleisiin
sisältyy. Mustosen pianismin yhteydessä puhutaan usein hänen “tyylistään”, mutta vielä
tärkeämpää olisi huomata kuinka hänen soittonsa tavoittaa säveltäjien elävän ja ainutkertaisen
inspiraation.

Karita Mattila on suuri suomalainen diiva suoraan Aino Acktésta alenevassa polvessa. Acktélle
Sibelius kirjoitti osan loistokkaimmista lauluistaan, huomioiden sopraanotähden hopeisena
kaartuvan äänen, huomattavat voimavarat ja kipunoivan temperamentin. Samantapaiset lahjat ovat
vieneet Karita Mattilan maailman merkittävimmille oopperalavoille ja auttaneet häntä
menestymään niin italialaisessa, saksalaisessa, slaavilaisessa kuin modernissa ohjelmistossa.
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Täysromanttinen viritys on kouriintuntuva varhaisessa Runeberg-laulussa Våren flykter hastigt:
nainen suree nopeasti ohi rientävää elämän kevättä, mutta mies kehottaa tarttumaan hetkeen.
Op. 37 (1904) on Sibeliuksen laulukokoelmista ehkä oopperamaisin. Den första kyssen op. 37/1
Runebergin runoon kuvaa ensi suudelmaa, jonka kiihko tuntuu vyöryvän yli äyräiden. Opuksen 37
päättää Flickan kom ifrån sin älkslings möte (“Tyttö palasi rakastajansa luota”), joka paljastuu askel
askeleelta tragediaksi, petokseksi jota seuraa kuolema. 

J. J. Wecksellin tekstiin sävelletyssä kadotetun rakkauden uljasryhtisessä muistelmassa Var det en
dröm (”Oliko se unta”) Sibelius velvoittaa laulajan oopperamaiseen paatokseen. Demanten på
marssnön (”Timantti hangella”, Wecksell) kertoo suureen tyyliin, kuinka keväthangella säihkyvät
lumikiteet rakastuvat hehkuvaan aurinkoon ja sulavat lopulta sen polttavaan suudelmaan. Men min
fågel märks dock icke (”Mutta minun lintuni ei vain saavu”, Runeberg)  tyttö odottaa jälleen
rakastettuaan kuin keväisiä muuttolintuja, mutta ei löydä joutsenten, telkkien, leivojen ja kuovien
joukosta omaansa. 

Sibeliuksen kaksi serenadia op. 69 viululle ja orkesterille syntyivät verraten vaivattomasti vuosina
1912–13. Neljättä sinfoniaa seurannut vapautuminen kuuluu entistä läpikuultavampana
orkesterinkäsittelynä ja kevyt formaatti johtaa pakottomaan tunnelmaan. Serenadi-otsikko voi
harhauttaa kuulijan odottamaan harmitonta viihdettä, mutta salaviisaat teokset koukkaavat hyvinkin
syvälle. 

Ensimmäistä D-duuri-serenadia (Andante assai) hallitsee kesäyön valo ja lyyrinen
romanssitunnelma (säveltäjä aikoi nimetä kappaleen Romanssiksi). Orkesteri kaivaa materiaalista
houkuttavaa metsän huminaa, joka nostaa viulusoolon uljaasti kaareutuvaan liitoon. Toisen
serenadin (g-molli, Allegro assai) mollisävyissä erottuu vahvemmin suomalaiskansallinen surumieli.
Sibelius ihastuttaa jälleen spontaanilla, vapaasti polveilevalla soololinjallaan.

Serenadit edellyttävät Pekka Kuusiston kaltaista ensiluokkaista viuluvirtuoosia, mutta solistin on
tavoitettava myös teoksen häilyvät ja pakenevat kuvat. Kuusisto on tullut tunnetuksi
ennakkoluulottomuudestaan ja inspirotuneesta soittotavastaan, joka on kuin luotu Sibeliuksen
serenadeja varten. Kuusistosta suomalaiset ovat saaneet pitkästä aikaa täysipainoisen viulistin, joka
pystyy vastaamaan myös Sibeliuksen viulukonserton kaikkiin haasteisiin.
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Sibeliuksen Myrskyn (1928) musiikillinen jännite syntyy Prosperon ja Arielin välille. Tämän
parivaljakon – rationaalinen tahto ja spontaani luovuus, uusia maailmoja hahmottava tahto ja
vaikeasti hallittava inspiraatio, kontrolloiva yliminä ja tiedostamaton alitajunta jne. – ympärille
Sibelius sävelsi näyttämömusiikkinsa kiehtovimman osan. 

Arielin lauluissa kuultaa Myrskyn sadunomaisuus ja niiden keveä soitinnus tuo mieleen
Mendelssohnin Kesäyön unelman. Ensimmäisen laulun (“Nyt keltahiekallen”) tanssillinen melodia
saa vastapainokseen meren ääniä harpusta ja vaskista. Synkeänä aaltoilevassa toisessa laulussa
(“Nyt viittä syltä syvät veet”) häämöttävät merenpohjan aarteet, syvällä eksoottisten vaskisointujen
ja harppuglissandojen alla.

Ariel kaihoaa vapautta, mutta urakoi Prosperon sanansaattajana. Kolmannessa laulussaan (“Tässä
kun te kuorsaatten”) hän herättää näytelmän nukkuvat syntiset. Neljännessä laulussa Ariel
huokailee kiireitään, mutta kysyy Prosperolta kuitenkin: “Rakastathan mua? Tosiaan?” Viimeisessä
laulussaan “Mettä kukist’ imaisen ma” Ariel iloitsee alkavasta vapaudestaan ja korjattu sato
muistuttaa syksystä ja lumouksen särkymisestä – “Hei lystiä, lystiä on elostaa, kun kukkien keskellä
liehua saa”. 

Mezzo-sopraano Monica Groop saa helposti karkaavan Arielin kiinni tulkinnoissaan. Groop on
luonut kansainvälisen uran erittäin monipuolisena laulajana niin oopperassa, orkesterisolistina kuin
yksinlaulujen esittäjänä. Myös hänen ohjelmistonsa historiallinen ja tyylillinen kirjo on ollut
huomiota herättävä ja hänen lauluunsa on aina liittynyt myös valoisa ja vangitseva lavaolemus.

Jorma Hynninen kuuluu suomalaisen laulumusiikin merkittävimpiin auktoriteetteihin.
Suomalaiskuulijoille hänen tulkintansa tuntuvat yksinkertaisesti edustavan totuutta ja hänen
kykynsä eläytyä tekstiin on luonut katkeamattoman inspiraation ketjun esitystilanteesta säveltäjän
nuottilehdille ja edelleen runoilijan kirjoituslehtiöön. Hynninen on ollut epookkia luova taiteilija
myös oopperalaulajana ja orkesterisolistina, opettajana ja taidelaitosten ja –tapahtumien johtajana.

Joissakin lauluissaan Sibelius tavoittaa maagisesti yksinkertaisen kansanballadin sävyt. Gustav
Frödingin runoon syntyneessä laulussa Säv, säv susa op. 36/4 (”Soi, soi, kaisla”, 1904) tuulessa
värisevät ruo’ot kertovat onnettoman Ingalillin tarinan. Svarta rosor op. 36 puolestaan kuuluu
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Original recordings: 
1-10 P 2003 ODE 1014-2
11-16 P 1995 ODE 856-2
17-18 P 2006 ODE 1074-5
19-23 P 1994 ODE 813-2
24-30 P 1994 ODE 823-2

Sibeliuksen dramaattisimpiin lauluihin: sydämessä kasvaa ruusu, joka raastaa sitä piikeillään ja
kukkii kuolemanvalkein, verenpunaisin, sekä surun mustin kukin. 

Illalle (1898) A.W. Forsmanin (myöh. Koskimies) runoon oli Sibeliuksen ensimmäinen
suomenkielinen yksinlaulu ja säveltäjä kiinnitti paljon huomiota kielen soivuuteen. Sibelius pyrki
suomenkielisissä lauluissaan  usein ilmaisemaan korutonta kansallistunnetta. Ilmari Calamniuksen
runossa Lastu lainehilla (1898) Sibeliusta on miellyttänyt pehmeä alkusointuisuus ja puhtaat
mielikuvat suomalaisesta korpielämästä. Souda, souda sinisorsa (1899) hyödyntää
samantyyppistä melodiaa A. W. Forsmanin runoon, jossa ollaan jälleen pesänrakennuspuuhissa.

Vuosina 1914–15 syntyneessä Kaiuttaressa Sibelius palasi tauon jälkeen suomenkieliseen
laululyriikkaan (Larin-Kyösti) ja Kullervo-sinfonian arkaais-mystiseen ilmaisuun, jossa metsänneito
kulkee suot ja korvet etsimässä kadonnutta sulhastaan. Laulu ristilukista (Sången om korsspindeln
op. 27, Adolf Paul) syntyi Kuningas Kristian II –näytelmämusiikkia varten vuonna 1898.

Laulusta tuli suosittu erillisnumero, ei vähiten vertauskuvallisen aiheensa ansiosta. Pahuutta
symboloiva hämähäkki, joka kutoo verkkojaan saalistaakseen ihmisiä, rinnastui sortokauden
Suomesta otettaan kiristäneeseen tsaarinvaltaan ja myöhemmin muuhunkin idästä tulleeseen
uhkaan.

Antti Häyrynen
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