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Music is an art form fraught with paradox. It is both expressive and abstract, both permanent 
and tangible, both precise and vague. It essentially eludes definition, much like time – 

which caused St Augustine to despair: “What is time? If no one asks me, I know; but if I must 
explain it, I do not know.”

Jukka Tiensuu has in the course of his career explored everything that music can be. He has 
worked with music as a composer, a harpsichord player, a pianist, a conductor, a teacher, an 
essayist, and a festival organiser. For him, music would seem to be a field of endless opportunity 
rather than a pursuit with predetermined limits. Considering music as an open, expanding, and 
ever deepening domain dovetails with his ideals; he once noted that one of the most relevant 
premises of creative work for him is “the ancient conception that music is the shortest path to 
higher spiritual spheres”.

Tiensuu emerged in the 1970s, at which time Finnish music was largely conservative and 
nationally introvert. He quickly established himself in the forefront of Modernism, although in 
his case Modernism must be understood more as an attitude and a tendency to seek out new 
expressive potential than as a commitment to a specific stylistic trend jealous of its parameters 
and limits. In his compositions, he has explored microintervals, aleatoric structures, open and 
variable structures, serialism, electronics, computer-assisted composition, and instrumental 
theatre. His musical world has continued to expand, and since the 1980s it has come to 
embrace a new freedom of material, a more relaxed approach, and a certain joy of making 
music.

Tiensuu’s efforts in showcasing new expressive techniques were particularly valuable in the 
1970s, laying the groundwork for the young Finnish Modernists of the following decade. He 
promoted new music in practical ways too, both as a performer on the harpsichord and piano 
and as an organiser of and contributor to various events. For instance, he was the first artistic 
director of the contemporary music festival originally known as the Helsinki Biennale, and it 

was at his initiative that the Time of Music festival of contemporary music in Viitasaari was 
launched in 1982.

Tiensuu is essentially a composer of instrumental music. His early output focused on chamber 
music, but orchestral works have come to form the major part of his catalogue since the 1990s. 
He has also written electroacoustic music. By contrast, he has written scarcely a handful of 
vocal works.

Tiensuu does not like to be identified too closely with his compositions. He has gone so far 
as to say that it would be ideal for music to be performed anonymously, since it should be 
the music that is interesting, not the person behind it. He does not want to impose himself 
between the music and the listener, and for a long time he has refused to comment on his own 
compositions. He wants his music to speak free of preconceptions, leaving the joy and freedom 
of discovery to the listener. Even the titles of his works are ambiguous enough to allow for a 
variety of interpretations and associations.

The works featured on this disc are among Tiensuu’s most recent. Vie (2007) was written to a 
commission from the Helsinki Philharmonic Orchestra and premiered under Leif Segerstam in 
Helsinki in October 2007. It is subtitled ‘A Concerto for Orchestra’.

Missa (2007) for clarinet and orchestra was written to a joint commission from the Tampere 
Philharmonic and the Scottish Chamber Orchestra. Kari Kriikku played the solo part at the 
premiere in Glasgow in May 2007, with John Storgårds conducting the Scottish Chamber 
Orchestra. Being a virtuoso clarinettist specialising in contemporary music, Kriikku has 
championed many other Tiensuu works in the past and has, for instance, given numerous 
performances of the clarinet concerto Puro (1989), one of the most frequently performed 
Finnish concertos for a wind instrument of all time.
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False Memories I–III (2008), described as ‘Morphoses for Orchestra’, was written to a 
commission from the Finnish Radio Symphony Orchestra. Sakari Oramo conducted its premiere 
in Helsinki in April 2008.

Vie, Missa, and False Memories I–III show us an artist at the height of his creative powers, one 
of Finland’s foremost living composers.

Kimmo Korhonen
Translation: Jaakko Mäntyjärvi

Hailed by the New York Times as “A physically flamboyant player of Olympian virtuosity…”, 
Kari Kriikku has been a living inspiration behind a great number of remarkable Finnish 
compositions for the clarinet. On stage and through recordings, he has championed concertos 
and chamber works written for him by Kimmo Hakola, Jouni Kaipainen, Magnus Lindberg, Kaija 
Saariaho, and Jukka Tiensuu. Above all, Kari Kriikku has premiered the entire output for clarinet 
by Magnus Lindberg. His recording of the Clarinet Concerto earned him both a Gramophone 
Award and a BBC Music Magazine Award in 2006. Furthermore he has championed the clarinet 
works of Jukka Tiensuu. Both concerto works Puro (“brook”, or “Bach” in German) and Missa 
he has performed more than fifty times.

Kari Kriikku has appeared internationally with the City of Birmingham Symphony Orchestra, the 
BBC Symphony, the New York Philharmonic, the Oslo Philharmonic, the Orchestre Philhamonique 
de Radio France, the Vienna Radio Symphony, the Swedish Radio Orchestra, La Scala of Milan, 
the German orchestras of WDR Köln and Leipzig Gewandhaus, the Rotterdam Philharmonic, 
the Netherlands Philharmonic, the London Sinfonietta, and the Ensemble Intercontemporain. 

He has worked with such conductors as Vladimir Ashkenazy, Semyon Bychkov, Alan Gilbert, 
Vladimir Jurowski, Susanna Mälkki, Andris Nelsons, Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen, Jukka-
Pekka Saraste, John Storgårds and Osmo Vänskä. Kari Kriikku has performed chamber music 
with the Arditti Quartet, the New Helsinki Quartet, the Avanti! Quartet, the Borodin Quartet, and 
the Jean Sibelius Quartet, as well as together with such musicians as Natalia Gutman, Aleksei 
Lyubimov, and Yuri Bashmet.

His musical inventiveness and fresh attitude towards traditional performance have established 
for Kari Kriikku a fascinating and versatile career as a soloist and in chamber music. Since the 
early 1980’s, his membership in the Toimii Ensemble and (as artistic director since 1998) in the 
Avanti! Chamber Orchestra naturally led him to contemporary music and also to performances 
that break the bounds of conventional concerts. Kari Kriikku has also performed repertoire 
of the Classical era and has recorded concertos by Mozart, Weber, Bernhard Henrik Crusell, 
and Johann Melchior Molter to great international acclaim. In 2009, Kari Kriikku became the 
recipient of the prestigious Nordic Music Council Prize.

www.karikriikku.com

The Helsinki Philharmonic Orchestra, the oldest professional symphony orchestra in the 
Nordic countries, was founded as the Helsinki Orchestral Society by the young Robert Kajanus, 
its first Chief Conductor, in 1882. Well known today for its tradition of performing Sibelius, it 
premiered many of Sibelius’s major works, often with the composer himself conducting. The 
orchestra undertook its first foreign tour to the Universal Exposition in Paris in 1900 and since 
then has visited most European countries, in addition to visiting the USA and Japan, both on 
four occasions. The orchestra’s current Chief Conductor John Storgårds assumed his position 
in 2008, having previously served as Principal Guest Conductor from 2003. The Helsinki 
Philharmonic Orchestra and Ondine have maintained a long-standing exclusive partnership 
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involving for example an edition of the complete Sibelius symphonies under the direction of 
Leif Segerstam.

www.helsinkiphilharmonicorchestra.fi

John Storgårds is one of the most versatile and respected Finnish musicians of his generation. 
He has become one of today’s leading performers and champions of new and rarely heard 
works, alongside more familiar repertoire. In autumn 2008, Storgårds became Chief Conductor 
of the Helsinki Philharmonic Orchestra. He additionally holds the title of Artistic Director of 
the Chamber Orchestra of Lapland since 1996. Between 2006 and 2009, he served as Chief 
Conductor of the Tampere Philharmonic Orchestra. Storgårds appears regularly with the BBC 
Symphony Orchestra (with whom he made his BBC Proms debut in 2005), with Gothenburg 
Symphony, the Finnish, Swedish and Frankfurt Radio Symphony Orchestras, Oslo Philharmonic, 
Royal Stockholm Philharmonic, Danish National Symphony, MDR Leipzig Orchestra, Scottish 
Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI Torino, BBC Scottish Symphony, 
and Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Further afield, Storgårds has conducted the 
Sydney, Melbourne and New Zealand Symphonies, Australian Chamber Orchestra, and the St 
Paul Chamber Orchestra.

After starting a career as a world-class violinist, John Storgårds returned to the Sibelius 
Academy from 1993–97 to study conducting with Jorma Panula and Eri Klas. His recordings 
for Ondine include works by John Corigliano, Hafliði Hallgrímsson, Uuno Klami, Pehr Henrik 
Nordgren, Andrzej Panufnik, Kaija Saariaho, Jean Sibelius, and Pēteris Vasks (Cannes Classical 
Disc of the Year Award 2004 for the Violin Concerto ‘Distant Light’). In 2002, he received the 
Finnish State Prize for Music.

www.johnstorgards.com

Kari Kriikku
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Musiikissa on taiteen lajina omat vahvat paradoksinsa. Se on samalla sekä ilmaisuvoimaista 
että abstraktia, sekä läsnäolevaa että katoavaista, sekä täsmällistä että häilyvää. Sen 

syvin olemus pakenee tarkkoja määritelmiä – niin kuin aika, joka sai kirkkoisä Augustinuksen 
tuskailemaan: ”Mitä siis aika on? Ellei sitä minulta kukaan kysy, niin tiedän; mutta jos minun 
pitää selittää kysyvälle, en tiedä.”

Jukka Tiensuu on omalla urallaan tutkinut, mitä kaikkea musiikki voi olla. Hän on kartoittanut 
näitä mahdollisuuksia niin säveltäjänä, cembalistina, pianistina, kapellimestarina, opettajana, 
esseistinä kuin musiikkitapahtumien organisoijana. Hänelle musiikki näyttää enemmän 
loputtomien mahdollisuuksien kuin joidenkin etukäteen päätettyjen rajojen määrittelemältä 
ilmiöltä. Ehkä juuri sellaisena, avoimena, laajentuvana ja syventyvänä, se voi toteuttaa Tiensuun 
omaa ihannetta; hän totesi kerran pitävänsä luovan työnsä lähtökohdista itselleen läheisimpänä 
”ikivanhaa näkymystä musiikista lyhimpänä tienä korkeampiin henkisiin maailmoihin”.

Tiensuu nousi säveltäjänä esiin 1970-luvulla, jolloin suomalaista musiikkia leimasi 
konservatiivinen ja kansallisesti sulkeutunut ilmapiiri. Hän löysi nopeasti paikkansa 
modernistisesta rintamasta, mutta modernismi pitää hänen tapauksessaan ymmärtää 
enemmän asenteena, pyrkimyksenä etsiä uusia ilmaisumahdollisuuksia, kuin sitoutumisena 
johonkin tiettyyn, omia rajojaan varjelevaan tyylisuuntaukseen. Hän on tutkinut teoksissaan 
mm. mikrointervallien, erilaisten aleatorisuuden sovellusten, avoimen ja vaihtuvan 
muodon, sarjallisuuden, elektroniikan, tietokoneavusteisen säveltämisen ja soitinteatterin 
mahdollisuuksia. Tiensuu musiikillinen maailma on jatkuvasti avartunut ja laajentunut, ja 
1980-luvulta lähtien siihen on tullut myös uudenlaista materiaalin selkeyttä, vapautuneisuutta 
ja musikanttisuutta.

Tiensuun työ uusien ilmaisukeinojen esittelijänä oli erityisen arvokasta 1970-luvulla ja tarjosi 
pohjaa seuraavan vuosikymmenen nuorille suomalaisille modernisteille. Hän edisti uuden 
musiikin asiaa myös käytännön tasolla, sekä esittämällä cembalistina ja pianistina paljon uusia 

teoksia että erilaisten tapahtumien järjestäjänä ja taustavoimana. Hän oli esimerkiksi vuonna 
1981 perustetun nykymusiikkijuhlan Helsinki Biennalen ensimmäinen taiteellinen johtaja, ja 
hänen aloitteestaan perustettiin 1982 myös Viitasaaren Musiikin aika – nykymusiikkitapahtuma.

Tiensuu on ollut leimallisesti soitinmusiikin säveltäjä. Varhaisemmassa tuotannossa pääpaino 
on kamarimusiikilla, mutta 1990-luvulta lähtien orkesteriteokset ovat nousseet näkyvimmin 
esiin ja muodostavat nykyisin hänen tuotantonsa huomatuimman alueen. Lisäksi hän on 
säveltänyt myös elektroakustista musiikkia. Sen sijaan vokaaliteoksia ei ole syntynyt täyttä 
kourallistakaan.

Tiensuu ei halua henkilönä tulla liian suoraan kytketyksi teoksiinsa ja musiikkiinsa. Hän on 
jopa todennut, että olisi ihanteellista, jos musiikkia esitettäisiin anonyymisti, sillä teos on 
kiinnostava, ei säveltäjä sen takana. Tiensuu ei myöskään halua tulla musiikin ja kuulijan väliin 
eikä ole pitkään aikaan kommentoinut omaa musiikkiaan tai omia teoksiaan. Musiikki saa 
puhua omilla ehdoillaan, mahdollisimman vapaana ennakkokäsityksistä, jolloin löytämisen 
ilo ja vapaus jäävät kuulijalle. Tätä korostaa se, että hänen teosotsikkojensa moniselitteisyys 
tarjoaa usein mahdollisuuden hyvinkin erilaisille tulkinnoille ja assosiaatioille.

Tämän levyn teokset edustavat Tiensuun uudempaa tuotantoa. Vie (2007) on syntynyt Helsingin 
kaupunginorkesterin tilauksesta ja saanut kantaesityksensä Helsingissä lokakuussa 2007 Leif 
Segerstamin johdolla. Alaotsikoltaan teos on ”konsertto orkesterille”.

Missa klarinetille ja orkesterille (2007) on Tampere Filharmonian ja Skotlantilaisen 
kamariorkesterin tilaus. Kari Kriikku soitti teoksen kantaesityksen Glasgowssa toukokuussa 
2007 John Storgårdsin johtaman Skotlantilaisen kamariorkesterin solistina. Kriikku on 
taiturillisena klarinetistina esittänyt aiemminkin Tiensuun musiikkia, mm. lukemattomia 
kertoja klarinettikonserton Puro (1989), josta on tullut yksi esitetyimmistä suomalaisista 
puhallinkonsertoista.
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False Memories I–III (2008), ”morfooseja orkesterille”, on syntynyt Radion sinfoniaorkesterin 
tilauksesta. Sakari Oramo johti teoksen kantaesityksen Helsingissä huhtikuussa 2008.

Vie, Missa ja False Memories I–III tuovat esiin luomisvoimiensa huipulla olevan taiteilijan. Hän 
kuuluu aikamme suomalaisista säveltäjistä merkittävimpiin.

Kimmo Korhonen

“Kari Kriikku on instrumenttinsa poikkeuksellinen taituri, jonka ilmaisua leimaa joustavuus 
ja soittamisen ilo. Hän on muusikko sanan parhaassa merkityksessä”. Näin luonnehti 
Pohjoismaiden neuvosto Kari Kriikkua myöntäessään hänelle neuvoston musiikkipalkinnon 
v. 2009. Kriikku on toiminut inspiraation lähteenä lukuisiin merkittäviin suomalaisiin 
klarinettisävellyksiin. Konserttilavalla ja levyillä hän on valloittanut yleisönsä esityksillään 
Kimmo Hakolan, Jouni Kaipaisen, Magnus Lindbergin, Kaija Saariahon ja Jukka Tiensuun 
konsertoista ja kamarimusiikkiteoksista. Ennen kaikkea, Kari Kriikku on ensiesittänyt Magnus 
Lindbergin koko klarinettituotannon. Hänen levytyksensä Lindbergin klarinettikonsertosta 
sai sekä Gramophone palkinnon että BBC Music Magazine palkinnon v. 2006. Lisäksi hän 
on saavuttanut menestystä Jukka Tiensuun klarinettiteosten tulkkina. Kriikku on esittänyt 
Tiensuun konserttoja Puro ja Missa yhteensä yli viisikymmentä kertaa.

Kari Kriikun kansainvälinen ura on vienyt hänet mm. seuraavien orkestereiden eteen: 
Birminghamin sinfoniaorkesteri (CBSO), BBC:n sinfoniaorkesteri, New Yorkin ja Oslon 
filharmonikot, Ranskan radion filharmonikot, Wienin radion sinfoniaorkesteri, Ruotsin radion 
sinfoniaorkesteri, Milanon La Scala, saksalaiset orkesterit WDR Köln ja Leipzig Gewandhaus, 
Rotterdamin filharmonikot, Alankomaiden filharmonikot, London Sinfonietta ja Ensemble 
Intercontemporain. Hän on työskennellyt seuraavien kapellimestareiden kanssa: Vladimir 
Ashkenazy, Semyon Bychkov, Alan Gilbert, Vladimir Jurowski, Susanna Mälkki, Andris 

Nelsons, Sakari Oramo, Esa-Pekka Salonen, Jukka-Pekka Saraste, John Storgårds ja Osmo 
Vänskä. Kari Kriikku on esittänyt kamarimusiikkia Arditti -kvartetin, Uusi Helsinki -kvartetin, 
Avanti! -kvartetin, Borodin -kvartetin ja Jean Sibelius -kvartetin kanssa sekä ansioituneiden 
muusikoiden kuten Natalia Gutmanin, Aleksei Lybimovin ja Juri Bashmetin kanssa. 

Kriikun musiikillinen luovuus ja ennakkoluuloton asenne perinteisiin esityskäytäntöihin ovat 
luoneet perustan hänen hämmästyttävän monipuoliselle solisti- ja kamarimuusikkouralleen. 
1980-luvun alkupuolella alkanut jäsenyys Toimii-yhtyeessä ja Avanti! -kamariorkesterissa 
(jonka taiteellisena johtajana hän on toiminut vuodesta 1998) ovat osaltaan johdattaneet häntä 
nykymusiikin keskiöön, jopa esityksiin, jotka rikkovat perinteisen konserttimuodon rajoja. Kari 
Kriikku on myös esittänyt klassismin ajan musiikkia ja saavuttanut kansainvälistä menestystä 
levytyksillään Mozartin, Weberin, Crusellin ja Johann Melchior Molterin konsertoista.

www.karikriikku.com

Helsingin kaupunginorkesteri on Pohjoismaiden vanhin ammattimainen sinfoniaorkesteri. 
Sen alkuituna oli Robert Kajanuksen vuonna 1882 perustama Helsingin orkesteriyhdistys. 
Tuolloin 26-vuotias Kajanus oli orkesterin ylikapellimestarina viisi vuosikymmentä ja kehitti 
sen täysimittaiseksi sinfoniaorkesteriksi. Orkesteri tunnetaan erityisesti vahvasta Sibelius-
traditiostaan, ja säveltäjä itse johti useiden teostensa kantaesitykset. Vuoden 1900 Pariisin 
maailmannäyttelyyn suuntautuneesta debyyttikiertueesta alkaen orkesteri on vieraillut 
säännöllisesti ulkomailla, esiintyen useimmissa Euroopan maissa ja mm. neljästi sekä 
Yhdysvalloissa että Japanissa. Viulisti-kapellimestari John Storgårds on toiminut orkesterin 
päävierailijana syksystä 2003 ja aloitti nelivuotiskautensa HKO:n 12. ylikapellimestarina 
syksyllä 2008. Helsingin kaupunginorkesteri levyttää yksinoikeudella Ondine-yhtiölle; tämän 
pitkäaikaisen yhteistyön tuloksia on mm. Sibeliuksen sinfonioiden kokonaislevytys Leif 
Segerstamin johdolla.

www.helsinginkaupunginorkesteri.fi
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John Storgårds on sukupolvensa monipuolisimpia ja arvostetuimpia suomalaisia 
muusikkoja. Hän on erityisesti kunnostautunut uuden ja harvemmin kuullun musiikin 
esittäjänä kantaohjelmiston ohella. Syksyllä 2008 hänestä tuli Helsingin kaupunginorkesterin 
ylikapellimestari. Hän on ollut Lapin kamariorkesterin taiteellinen johtaja vuodesta 1996. 
Tampereen kaupunginorkesterin ylikapellimestari hän oli vuosina 2006–2009. John Storgårds 
vierailee säännöllisesti BBC:n sinfoniaorkesterin kapellimestarina, ja hänen johtamiaan 
orkestereita ovat myös olleet Göteborgin sinfoniaorkesteri, Suomen, Ruotsin ja Frankfurtin radion 
sinfoniaorkesterit, Oslon ja Tukholman filharmonikot, Tanskan kansallinen sinfoniaorkesteri, 
MDR:n orkesteri Leipzigissä, Scottish Chamber Orchestra, Orchestra Sinfonica Nazionale 
della RAI Torino, BBC Scottish Symphony ja Orchestre Philharmonique de Strasbourg. Hän 
on myös johtanut Sydneyn, Melbournen ja Uuden Seelannin sinfoniaorkestereita, Australian 
kamariorkesteria ja St Paul -kamariorkesteria.

John Storgårds aloitti uransa maailmanluokan viulistina mutta palasi Sibelius-Akatemiaan 
opiskelemaan orkesterinjohtoa Jorma Panulan ja Eri Klasin johdolla vuosina 1993–1997. 
Hänen Ondinelle tekemiensä levytysten säveltäjänimiä ovat olleet John Corigliano, Hafliði 
Hallgrímsson, Uuno Klami, Pehr Henrik Nordgren, Andrzej Panufnik, Kaija Saariaho, Jean 
Sibelius ja Pēteris Vasks (jonka viulukonserton ’Distant Light’ levytys sai vuoden klassisen levyn 
palkinnon Cannes’issa vuonna 2004). Vuonna 2002 Storgårds vastaanotti Suomessa musiikin 
valtionpalkinnon.

www.johnstorgards.com

KARI KRIIKKU WITH FINNISH CONTEMPORARY CONCERTOS:

For complete information, visit www.ondine.net

ODE 778-2
Avanti! Chamber Orchestra · Finnish RSO · 

Jukka-Pekka Saraste, conductor
 “Kari Kriikku displays (…) dazzling virtuosity 

and inventiveness.” – Fanfare

ODE 1038-2
Finnish RSO · Sakari Oramo, conductor
2006 Classic FM Gramophone Award 

+ BBC Music Magazine Award

ODE 1163-2
Finnish RSO · Sakari Oramo, conductor

“Superbly played and recorded works from 
a driving force in Finnish music. (…)With 

demonstration-quality sound” – Gramophone
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