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Ancient Greece
Musical Inspirations

Rody van Gemert – guitar
Assi karttunen – harpsichord

1  Seikilos epitaph (tuning: Ptolemy’s even diatonic) [0’59]
2  Graham Lynch: Sing, Memory *  [6’06]

          Harry Partch: Two Studies on Ancient Greek Scales (arr. R. v. Gemert) *
3   - Olympos’ Pentatonic  [1’29]
4   - Archytas’ Enharmonic  [2’53]

 Graham Lynch: Three Aegean Pieces 
5   - Cythera  (à la manière de Poulenc)  [2’25]
6   - Geranos  [2’47]
7   - Song of Seikilos (à la manière de Ravel)  [3’38]

 Maurice Ravel: Five Greek Songs (arr. G. Lynch) *  [7’54]
8   - Song for the bride  [1’26]
9   - Yonder, at the church [1’51]

10   - What gallant can compare with me  [0’48]
11   - Song of the girls gathering pistachios [2’39]
12   - Very merrily! [1’10]
 Athenios son of Athenios: 
13     First Delphic Hymn to Apollo (arr. G. Lynch)  [2’04]
14  Graham Lynch: Apollo, Toccate  [17’16]
15   Matthew Whittall: The Wine-dark sea IV *  [11’01]
16   Graham Lynch: Daphne Prelude  [3’48]
17  Seikilos epitaph (tuning: Archytas’ diatonic)  [0’54]

Total time[63’13]
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Foreword
I have always been fascinated by the myths, literature and philosophy of Antiquity, 
a cultural heritage that forms the basis of so much Western culture. One of the most 
popular myths is the story of Orpheus, who with the lyre he was given by Apollo 
played so enchantingly that the rivers stopped flowing and the mountains moved 
closer to the player, the better to hear his music. I believe that music has a power 
very similar to that of water, a power that can move and shape the rocks, change the 
course of a river.

My journey into the music of Ancient Greece began in 2013 with a series of 
concerts presented in collaboration with harpsichordist Assi Karttunen and the 
composer Graham Lynch and centred around the story of Daphne. One of the 
most significant revelations on my journey into this music was the significance of 
the different tuning systems of the past, and the influence they exert both on the 
performance and reception of music. 

As a symbol of my journey of discovery we might imagine the Methuselah, a date 
palm (Phoenix dactylifera) sprouted in 2005 from a seed over two thousand years 
old. Over fifty musical fragments have survived to this day from the Greece of 
Antiquity, carved into stone or scrawled on scraps of papyrus. These are short, 
tantalising melodies, themselves comparable to seeds. However, we cannot know 
with any certainty what the music of Antiquity sounded like, just as our experience 
of the taste of date wine cannot be the same as it was two millennia ago. That 
being said, we can usefully compare these ancient musical fragments to other 
relics preserved from the period, such as literary texts and archaeological finds 
including instruments and works of art. Inspired by such objects it is possible to 
create something new in a similar vein – indeed, in the world of Antiquity the seed 

was often a metaphor for the soul (anima). I see the music that has survived from 
Ancient Greece, with all its Byzantine influences, as a giant, resonant collection of 
seeds and roots from which the fruits of Western music have grown and developed.

My own musical journey began at the cathedral school in Haarlem, Holland. As 
a chorister and an amateur violinist I acquired a sense for how music can affect 
the body, and the experience also gave me the opportunity to hone my musical 
ear outside the traditional equally tempered tuning system of much Western 
music. During my studies at the Sibelius Academy in Helsinki, Finland, I began to 
explore Japanese music, whose structures differ radically from those of Western 
musical aesthetics, foregrounding, for instance, overtones shimmering against the 
surrounding silence. An apt metaphor for the equal temperament used in modern 
Western music is perhaps a set of stairs in which each step is the same height: the 
journey from one note to the next is always precisely the same. In the staircases of 
Ancient Greece each step is unique, so anyone treading there must be careful to 
gauge their steps correctly. In this way the individual height and length of each stair 
affect every step, lending it a unique sensation and character. It is extraordinary how 
even such small variations can resonate through a player’s body! Music inspired by 
Antiquity often seems surprisingly fresh and can, in its own way, renew and enrich 
contemporary-music practices.

At the heart of the music on this disc is an attempt to understand music as a living 
continuum. The programme brings together the music of Antiquity, impressionism 
and the music of our time. In all aspects of my playing I strive towards precision, 
expressiveness, balance, colour and beauty, and my ideal sound world is one in 
which each gesture is imbued with meaning. Ultimately listeners always form their 
own unique musical impressions of what they hear using their own imagination, 
creativity and sphere of reference.



6 7

On Tuning Systems
One of the most startling discoveries of early Greek science was that the 
fundamental intervals of music corresponded to whole-number ratios of string 
length. The Greek mathematician and philosopher Pythagoras (ca. 582–496 BCE) 
perceived that the cycles of fifths and octaves arising from the same pitch (the 
ratios 3:2 and 2:1 respectively) never coalesce. Even while I was studying at the 
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam I experienced pitches as flexible, moving 
entities and realised that the closed circle of equally tempered fifths, stubbornly 
imposed in so much teaching, is in fact an infinite spiral of intervals. This is but 
one example of the endless variation we see in nature, a phenomenon that for all 
its imperfection offers composers, performers and listeners alike a perfect sound 
world.

Pythagoras and his followers associated pitches, intervals and overtone series 
with the planets, the structures of the universe and its associated numerology. 
Pythagoreans also examined the impact of sound on human psychophysics and 
even tried to cure the sick by playing the lyre. Indicative of the holistic nature of 
their worldview is the fact that the ancient Greek word for music, mousikē, referred 
to the skills of the muses and encompassed the full gamut of human spiritual 
culture, including astronomy.

Pythagoras’ system, based on sequences of pure fifths and including an imperfect 
‘wolf ’ fifth, formed the basis upon which all other Western tuning systems 
were founded. Variations of this system were crucial in the development of 
mediaeval plainchant and sacred music before the Renaissance and the advent of 
harmonies based on thirds. Pythagoras’ student Archytas created a system based 
on musicians’ ability to tune their instruments individually rather than on rigid, 

purely mathematical templates. Different cultures and eras have required different 
tuning systems to suit a variety of instruments and to create unique musical 
styles, and these in turn have influenced the development of further tuning 
systems.

In this recording I use six different tuning systems, four of which were already in 
use in Antiquity. We are able to examine the tuning systems of Olympus (ca. 600 
BCE), Archytas (428–347 BCE) and Ptolemy (ca. 85–165 CE) because the details 
of the ratios and relations between intervals they employed have been preserved to 
this day. The sound worlds of these tuning systems sometimes differ radically from 
one another, while sometimes the distinction is only very subtle. At such times the 
choices of the individual musician can be compared to the work of a sommelier, 
who selects a particular wine based on the qualities of its aroma, colour, structure 
and taste. In the case of the Seikilos epitaph, I experimented with several different 
tuning systems before settling on the rich ‘Ptolemy’s even diatonic scale’ (track 1) 
and the more archaic ‘Archytas’ diatonic tuning’ (track 17). Similar though far more 
radical solutions can be heard in Harry Partch’s work Two Studies on Greek Scales 
(tracks 3 and 4).

In the works by Graham Lynch (track 2), Matthew Whittall (track 15) and 
Maurice Ravel (tracks 8–12), duos featuring the harpsichordist Assi Karttunen, I 
attempt to adapt my playing to fit the tuning of the harpsichord. Assi Karttunen 
employs the Vallotti tuning system, first developed in the Baroque period and 
which uses specific combinations of natural thirds and tempered fifths. Because 
I know the exact tuning of each note on the harpsichord, I am able to adjust my 
playing accordingly to suit this tuning. In Graham Lynch’s works for solo guitar 
(tracks 5–7, 13, 14 and 16), I take a creative approach to intonation whereby I 
strive towards using pure octaves, fifths and fourths, while all other intervals allow 
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for greater experimentation. Although there are common misconceptions, it is 
perfectly possible to raise or lower the pitch of any note on the guitar by adjusting 
the pressure of the fingers against the string. Finding the desired sound requires 
both a sensitive ear and a responsive instrument.* 

 

Rody van Gemert 

(translation: David Hackston)

  

* For more information on the tuning systems of Antiquity, see for instance Prof. John 
Curtis Franklin (University of Vermont): ‘Hearing Greek Microtones’ in the book Hagel, 
S. & Harrauer, Ch. (eds.), Ancient Greek Music in Performance, Wiener Studien Beiheft 29 
(Vienna, 2005), 9–50 (with CD selections).

 

 

Rody van Gemert (1972)

• Sweelinck Conservatorium, Amsterdam, 1991–1999  
• Hochschule für Musik und Tanz, Köln, Aachen, 1998–2000  
• Sibelius Academy, DocMus programme, Helsinki, 2002– 
• Elisabeth University of Music Hiroshima, Japan, 2004 
• Guitar teacher at Avonia Music Institute, Espoo, 2001– 
• Over 70 world premières (CD recordings, radio and TV broadcasts) 
• Cross-disciplinary projects, notably with dancers 
• Performances in Mexico, Japan and in many European countries, at venues 
including the Amsterdam Concertgebouw and the Tokyo Opera City
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Assi Karttunen (1967)

Harpsichordist Assi Karttunen specialises in the performance of Baroque music. 
She is currently a post-doctoral researcher and teacher at the Sibelius Academy, 
where since 1998 she has taught harpsichord and basso continuo as a member of 
the Early Music Faculty. She has published academic papers in journals including 
Musiikki, Trio Research Publication and Ruukku Studies in Artistic Research.

Assi Karttunen regularly performs as a soloist and chamber musician, and has 
taken part in numerous experimental and cross-disciplinary ensemble projects. 
Karttunen has recorded solo harpsichord works by composers including Couperin, 
Rameau, Froberger, Frescobaldi and Lynch and has given concerts in Italy, Belgium, 
Germany, England, Ireland, Japan, Russia and throughout the Nordic countries. 
In recent years she has presented a number of concert programmes with ‘Elysian 
Fields’, an ensemble and working group she founded in 2006.

Graham Lynch (1957) was born in London. He has a PhD in composition from 
King’s College London. He has also spent a year at the Royal College of Music, and 
studied privately with Oliver Knussen. Graham’s music has been commissioned 
and performed in over thirty countries, as well as being frequently recorded on 
CD and featured on radio and television. Performers of his music include the BBC 
Symphony Orchestra, BBC Concert Orchestra, BBC National Orchestra of Wales 
and the City of Birmingham Symphony Orchestra. His works have been played 
in venues such as the South Bank, Wigmore Hall, Merkin Hall New York, Paris 
Conservatoire, and everywhere from the Freiberg Jazz Club to a cake shop in Japan.

Graham Lynch reflects on his works on this recording: “If I think back historically, 
tracing concepts through each period of the arts and ideas, I always find myself 
back in Ancient Greece. So much that is relevant today was born there, and the 
myths, literature and philosophy of the period have often provided starting points 
for my musical ideas. But more than this, the Greece of Antiquity is also an ideal, 
a vision of balance and beauty that our modern lives appear to have lost. Like 
Maurice Ravel (in describing his music for Daphnis and Chloe) I am not trying to 
relate to a historical Greece, but to the vivid ancient Greece of my imagination. And 
what stands behind all this music is not just that we understand the past as facts and 
events, but that by necessity we recreate it in a way that breathes meaning and life 
into our present day.”

He continues: “Three of the pieces on this CD took their inspiration from the 
Daphne and Apollo story; these are Apollo Toccate; Sing, Memory, and Daphne 
Prelude. Apollo Toccate was first written a number of years ago but never reached a 
final form, and its length and difficulty seemed daunting to the guitarists to whom 
I have shown it. When I started collaborating with Rody I sent him the score, 
and he made many useful suggestions that allowed me to revise the piece in a 

Composer Graham Lynch with Assi Karttunen and Rody van Gemert in Rome mai 2016



12 13

comprehensive way until it found its final shape. The work is in nine sections which 
are all influenced by the earlier Venetian lute music as well as the Baroque toccatas. 
Each section is individual, and the piece can also be performed in any combination 
of any of the nine sections. This structural fluidity and the use of modal harmonies 
give the music a timeless quality. Daphne Prelude was first written as a short guitar 
piece, before being expanded into another work, Sing, Memory. Like Apollo Toccate, 
Sing, Memory is contained within a static structure, where blocks of melody and 
colour are interchanged. The music imagines that Daphne, after her transformation 
into a tree, reviews episodes from her life with cool detachment, regret, and 
outbursts of passion.”

About the Three Aegean Pieces Lynch says: “All take different sources as 
their starting points. Cythera grew out of some music that was written as a 
complementary piece to go with Poulenc’s Embarkation for Cythera (after the 
painting by Watteau). For this reason the writing bears the fingerprints of 
Poulenc’s style. Geranos is an ancient Greek dance, but I gave it a modern twist by 
underpinning some of the melodies with rhythmic patterns from tango. The Song of 
Seikilos takes an ancient epitaph and harmonises it in three slightly different ways, 
each connected by a newly invented melodic line. My harmonisations are in the 
style of Ravel, in the way that Ravel wrote a number of short pieces ‘in the manner 
of ’ composers like Borodin and Fauré. Once again, ancient and modern are fused 
together to create a music that steps outside time.”

Harry Partch (1901–1974) was an American experimental composer best 
known for his advocacy of microtonality. His music is performed on instruments 
specifically built for this purpose. This is also the case with one of his best known 
compositions, Two Studies on Ancient Greek Scales, originally composed for bass 
marimba and harmonic canon (a zither type of instrument with 44 guitar strings). 
In this piece Partch makes use of the Olympos’ pentatonic and the Archytas’ 
enharmonic scales.

Partch does not aim to reconstruct ancient Greek music, instead he gives his 
imagination free rein, while being inspired by the unique characteristics contained 
within each scale he uses. Modern ears might find the Archytas’ enharmonic sound 
especially ‘exotic’. Judging by the writings of the period, precisely this scale was 
widely used amongst ancient Greek musicians. 

French composer Maurice Ravel (1875–1937) had an affinity for exotic music and 
often incorporated characteristics of this into his own compositions. His Greek 
friend Michel Dimitri Calvocoressi collected these five Greek folk songs while on 
a trip to the Greek islands. Ravel composed the piano accompaniments to the folk 
melodies between 1904 and 1906, later orchestrating some of them. Ravel admired 
these brief songs, all charming lyrics about love and courtship, and treated them 
with simplicity and imagination. The arrangements for guitar and harpsichord on 
this recording were made by Graham Lynch. 

Canadian-Finnish composer Matthew Whittall (1975) began his studies in 
Montreal. He earned degrees in performance and composition from Vanier College, 
the University of Massachusetts, Amherst and SUNY Stony Brook, before settling in 
Finland in 2001. There he studied at the Sibelius Academy, receiving his Doctor of 
Music degree with honors in 2013. Whittall’s prolific output covers a wide variety of 
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genres, particularly orchestra, voice, chorus, chamber and solo instrumental works, 
with forays into electronics. His works have been commissioned and performed 
by ensembles including the Helsinki Philharmonic Orchestra, the Finnish Radio 
Symphony Orchestra, the Helsinki Chamber Choir and the Toronto Symphony 
Orchestra, and his music has been performed at festivals and in radio broadcasts 
across Europe, North America and Japan. In 2013, his work Dulcissima, clara, 
sonans, a setting for soprano and orchestra of poetry by Hildegard of Bingen, won 
Finland’s highest composition award, the Teosto Prize. Whittall’s music is marked 
by an attempt to fuse its various disparate influences – Old and New World, Western 
and non-Western, sacred and secular, classical, folk and popular – into a single, 
variegated expressive language, and by a use of extramusical imagery ranging from 
natural phenomena to poetry and landscape art. Matthew Whittall currently lives in 
Helsinki, Finland. In addition to a busy schedule as a freelance composer and music 
writer, he teaches orchestration and music analysis at the Sibelius Academy.

Matthew Whittall explains the background of his composition The Wine-Dark Sea: 
“The Mediterranean looms large in my family history and genealogy. Learning the 
mythology of Greece and Turkey as a child through books and bedtime stories, I 
came to associate this body of water with mystery, no small amount of adventure 
and, despite my strong physical and psychological attachment to the North, a 
distant, muted sense of ultimate home. As I draw primarily on landscape for 
creative impetus, during a trip to the region in 2007, I expected to find in the lands 
of my ancestors a potent new source of ideas.” 

He continues: “Although the vistas were arresting and beautiful, they did not resonate 
in me on a deep level. What I – a northerner by more than birth and temperament, it 
would seem – was allowed to carry away from that trip were merely fond recollections 
of a foreign place, profoundly ‘other’ from my experience: the iconic, archetypal 

‘Mother Sea’ and its numberless shades of blue, the quality of the sunlight, the smell of 
flowers and herbs in the air. These are the impressions informing The Wine-Dark Sea, 
a dreamlike postcard written after the fact, through a haze of memory.” 

Athenios son of Athenios (ca. 128 BCE)

The First Delphic Hymn to Apollo was written in 128 BCE. This substantial fragment 
of Greek text and musical notation was discovered inscribed on a slab of marble in 
May 1893, in the ruins of the Treasury of the Athenians at Delphi. It is the earliest 
unambiguous surviving example of notated music from anywhere in the western 
world whose composer is known by name. A Second Hymn to Apollo dating from 
the same period was also found at the same site. Graham Lynch says about his 
arrangement: “The re-working of the First Delphic Hymn to Apollo was an imaginative 
attempt to connect with this melody and re-create it for modern ears. Although I 
arranged the piece, the final recording owes much to Rody’s inventive use of timbre.”

Seikilos (ca. 200 BCE – ca. 100 CE)

The Seikilos Epitaph is the world’s oldest surviving complete musical composition. 
The Greek text and musical notation are engraved on a marble tombstone or stele, 
which was discovered in 1883 in Tralles near to what is now the modern Turkish 
city of Aydın.

The lyrics of the hymn are dedicated either to Seikilos’ wife or his son:  

As long as you live, shine,  
Let nothing grieve you beyond measure. 
For your life is short,  
and time will claim its toll.
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Tutkimusmatkani antiikin Kreikan musiikkiin alkoi vuonna 2013 Dafne-
konserttisarjan myötä yhdessä cembalisti Assi Karttusen ja säveltäjä Graham 
Lynchin kanssa. Yksi tärkeimmistä oivalluksistani on ollut viritysjärjestelmät ja 
niiden merkitys ja niiden vaikutus musiikin soittamiseen ja vastaanottamiseen. Tätä 
löytöretkeä symboloi hyvin 2000 vuotta vanha taatelipuun (Phoenix dactylifera) 
siemen, josta tämän vuosituhannen alussa on onnistuttu kasvattamaan elävä 
puu nimeltä Methuselah. Antiikin Kreikasta on säilynyt kiveen hakattuina tai 
papyrokseen kirjoitettuna yli 50 musiikillista fragmenttia, siemeniin rinnastuvaa 
aihioita. Emme kuitenkaan voi tarkasti tietää, miltä antiikin musiikki kuulosti, 
samoin kuin makukokemuksemme taateliviinistäkään ei voi olla sama kuin 
muinoin. Voimme kuitenkin verrata muinaisia musiikillisia fragmentteja noilta 
ajoilta säilyneisiin kirjallisiin teksteihin ja arkeologisiin löydöksiin kuten soittimiin, 
taideteoksiin ja muihin esineisiin. Niiden inspiroimina on mahdollista luoda 
jotain uutta samankaltaisessa hengessä - viittasihan siemen antiikissa myös sieluun 
(anima). Näen antiikin Kreikasta peräisin olevan musiikin itämaisine vaikutteineen 
muodostavan jättimäisen, soivan siemenjuuriston, josta myöhemmin ovat 
kehittyneet länsimaisen musiikin hedelmät.

Musiikillinen polkuni alkoi Hollannissa Haarlemin Katedraalikoulussa. 
Kuoropoikana ja viulunsoiton harrastajana sain tuntuman musiikin vaikutuksista 
kehossa ja mahdollisuuden harjoittaa sävelkorvaani ilman tasavireista 
viritysjärjestelmää. Opiskellessani Sibelius-Akatemiassa perehdyin japanilaiseen 
musiikkiin, jonka rakenne poikkeaa huomattavasti länsimaisesta korostaen 
erityisesti hiljaisuutta vasten väreileviä ylä-ääniä. Erilaisia viritysjärjestelmiä 
asteikkoineen kuvaa hyvin portaikko, jossa modernin länsimaisen musiikin 
tasavireen askelmat ovat tismalleen saman korkuiset: yhden nuotin matka 
seuraavaan nuottiin on tarkalleen sama. Antiikin Kreikan asteikoissa jokainen 
porras on eri korkuinen, joten kulkijan on oltava tarkkana ja säädettävä askeleensa 
aina sopivaksi. Täten korkeuden ja pituuden vaihtelut sävyttävät jokaista askelta 
ja luovat omanlaistaan tunnetta ja luonnetta. On hämmästyttävää, miten nämä 

Alkusanat
Länsimaisen kulttuurin perustana olevat antiikin myytit, kirjallisuus ja filosofia ovat 
aina viehättäneet minua. Yksi tunnetuimmista myyteistä on tarina Orfeuksesta, joka 
Apollonilta lahjaksi saamallaan lyyralla soitti niin lumoavasti, että joet lakkasivat 
virtaamasta ja vuoret lähestyivät soittajaa kuullakseen paremmin. Koen, että 
musiikilla on samanlaista voimaa  kuin vedellä, joka liikuttaa ja muovaa kiviä sekä 
muuttaa joen virtausta. 
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pienimmätkin erot voi kuulla ja tuntea myös omassa kehossa! Antiikin Kreikan 
inspiroima musiikki saattaa kuulostaa yllättävän raikkaalta, minkä lisäksi se voi 
omalta osaltaan elvyttää ja rikastaa nykymusiikin käytäntöjä. 

Levyn kantavana ajatuksena on ymmärtää musiikki elävänä jatkumona. 
Ohjelmassa yhdistyvät antiikin musiikki, impressionismi ja aikalaismusiikki. 
Soitollani tavoittelen tarkkuutta, ilmeikkyyttä, tasapainoa, värikkyyttä ja 
kauneutta - pyrkimyksenäni ihanteellinen äänimaailma täynnä merkityksiä. 
Viime kädessä kuitenkin jokainen vastaanottaja muodostaa kuulemastaan oman 
musiikillisen kokonaisuutensa mielikuvituksensa, luovuutensa ja merkityksiensä 
pohjalta. 

Viritysjärjestelmistä

Yksi kreikkalaisen tieteen hämmästyttävimpiä löytöjä oli, että musiikin 
perusintervallit vastasivat soivan kielenpituuden lukusuhteita. Kreikkalainen 
matemaatikko ja filosofi Pythagoras (n. 582–496 eaa.) havaitsi, että samasta sävelestä 
nouseva kvintti- ja oktaavisarja (3:2 ja 2:1) eivät koskaan kohtaa. Jo opiskellessani 
Amsterdamin Sweelinck-konservatoriossa koin omakohtaisesti sävelet joustavina 
ja liikkuvina entiteetteinä ja tajusin opetuksessa käytetyn tasavireisyyteen 
pohjaavan, väkisin suljetun kvinttiympyrän olevan tosiasiassa ääretön spiraali. 
Tämä on yksi ilmentymä luonnolle tyypillisestä loputtomasta muuntelusta, joka 
tarjoaa säveltäjille, soittajille ja kuuntelijoille epätäydellisyydessään täydellisen 
äänimaailman. 

Pythagoras ja hänen seuraajansa yhdistivät sävelet, intervallit ja yläsävelsarjat 
taivaankappaleiden ja maailmankaikkeuden rakenteisiin sekä näihin 
liittyvään lukumystiikkaan. Pythagoralaiset tutkivat myös äänen vaikutusta 
ihmisen psykofysiikkaan ja hoitivat sairaita lyyran soitolla. Kokonaisvaltaista 

lähestymistapaa kuvaa, että muinaiskreikan musiikkiin viittaava sana mousikē 
tarkoitti muusien taitoa ja kattoi koko henkisen kulttuurin alan mukaan lukien 
astronomian.

Pythagoraan puhtaisiin kvintteihin perustuva järjestelmä, sisältäen epätäydellisen 
“susikvintin”, loi pohjan kaikille muille länsimaisille viritysjärjestelmille. 
Sen muunnelmat ovat olleet keskeisiä keskiajan yksiäänisessä laulussa ja 
kirkkomusiikissa ennen renessanssiajan terssiharmonioiden valtakautta. 
Pythagoraan oppilas Arkhytas kehitti järjestelmänsä muusikoiden tapaan virittää 
soittimensa ennemmin kuin jäykille matemaattisille kaavoille. Eri kulttuureissa ja 
eri aikakausina on tarvittu erilaisia viritysjärjestelmiä ilmentämään omanlaisiaan 
musiikkityylejä ja soittimia, jotka puolestaan ovat vaikuttaneet viritysjärjestelmien 
kehittymiseen.

Tällä levyllä käytössä on kuusi eri viritysjärjestelmää, joista neljä on alkuperäisiä 
antiikin Kreikan aikaisia virityksiä. Pystymme tarkasti tuottamaan Olympoksen 
(oletettavasti n. 600 eaa.), Arkhytaksen (428–347 eaa.) ja Ptolemaioksen (n. 
85–n. 165 jaa.) viritykset, koska heidän luomansa tarkat suhteet ja viritysohjeet 
ovat säilyneet. Eri viritysjärjestelmien äänimaailmat poikkeavat toisistaan joskus 
huomattavasti, joskus vain hiuksenhienosti. Tällöin soittajan valintoja voi verrata 
viininmaistajaan, joka valitsee sopivan viinin tuoksun, värin, rakenteen ja maun 
perusteella. Seikiloksen hymnin kohdalla kokeilin useita erilaisia viritysjärjestelmiä, 
ennen kuin päädyin mausteiseen ptolemaioslaiseen (raita 1) ja arkaaiseen 
arkhytaslaiseen (raita 17) viritykseen. Samankaltaisia mutta astetta rajumpia 
ratkaisuja on kuultavissa Harry Partchin sävellyksessä Two Studies on Ancient Greek 
Scales (raidat 3 ja 4). 

Soittaessani cembalisti Assi Karttusen kanssa Graham Lynchin (raita 2), 
Matthew Whittallin (raita 15) ja Maurice Ravelin (raidat 8–12) sävellyksiä pyrin 
sopeuttamaan soittoni cembalon mukaan. Assi Karttunen käyttää Vallottin 
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barokinaikaiseen pohjautuvaa ei-tasavireistä viritystapaa. Koska tiedän tarkalleen 
cembalon jokaisen nuotin sävelkorkeuden, pystyn vaihtelemaan soittoani niiden 
mukaiseksi. Graham Lynchin soolokitarakappaleissa (raidat 5– 7, 13, 14 ja 16 ) 
käytän intonaatiota luovasti tavoitteenani oktaavien, kvinttien ja kvarttien puhtaus, 
samalla kun valitsen muut intervallit musiikillisen näkemykseni mukaisesti. Toisin 
kuin usein ajatellaan, kitaralla on mahdollista joko nostaa tai laskea jokaista säveltä 
sormien painoa vaihdellen. Sopivan soinnin löytämiseen tarvitaan tarkka korva ja 
herkkä soitin. *

Rody van Gemert 

* Lisätietoa antiikin Kreikan viritysjärjestelmistä mm. professori John Curtis Franklin 
(University of Vermont): ‘Hearing Greek Microtones’, kirjassa Hagel, S. & Harrauer, Ch. 
(toim.), Ancient Greek Music in Performance, Wiener Studien Beiheft 29 (Vienna, 2005), 
9–50 (with CD selections).

Rody van Gemert (1972)

• Sweelinck-konservatorio, Amsterdam, 1991–1999 
• Kölnin musiikkikorkeakoulu, Aachen, 1998–2000 
• Sibelius-Akatemia DocMus-ohjelma, Helsinki, 2002–
• Elisabeth University of Music Hiroshima, Japan, 2004
• Kitaransoiton opettaja Musiikkiopisto Avonia, Espoo, 2001–
• Kantaesityksiä yli 70 (CD-levytyksiä, radio- ja tv-nauhoituksia)
• Poikkitaiteellisia projekteja mm. tanssitaiteilijoiden kanssa
• Esiintymisiä monissa Euroopan maissa, Meksikossa, Japanissa, mm. Amsterdam 
Concertgebouw ja Tokyo Opera City
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Assi Karttunen (1967)

Cembalisti Assi Karttunen on erikoistunut esittämään ja tutkimaan 
barokkimusiikkia. Hän työskentelee post doc -tutkijana ja opettajana Sibelius-
Akatemian tohtorikoulussa ja vanhan musiikin aineryhmässä, jossa hän 
on opettanut cembalonsoittoa ja basso continuoa vuodesta 1998. Hänen 
tutkimusartikkeleitaan on julkaisuissa, kuten Musiikki, Trio Research Publication ja 
Ruukku Studies in Artistic Research.

Assi Karttunen esiintyy solistina ja kamarimuusikkona myös monitaiteellisissa ja 
kokeellisissa työryhmissä. Karttunen on levyttänyt mm. Couperinin, Rameaun, 
Frobergerin, Frescobaldin ja Lynchin soolocembalo-ohjelmistoa ja esiintynyt 
Italiassa, Belgiassa, Saksassa, Englannissa, Irlannissa, Japanissa, Venäjällä ja 
Pohjoismaissa. Viime vuodet hän on suunnitellut konserttikokonaisuuksia 
perustamalleen työryhmälle ‘Elysionin Kedot’.

Graham Lynch (1957) suoritti sävellyksen tohtorintutkintonsa lontoolaisessa 
King’s Collegessa. Lisäksi Lynch on täydentänyt opintojaan vuoden ajan Royal 
College of Musicissa Oliver Knussenin johdolla. Graham Lynchin musiikkia on 
tilattu ja esitetty yli kolmessakymmenessä maassa. Lisäksi Lynchin sävellyksiä 
on levytetty runsaasti ja hänen musiikkinsa on ollut näkyvästi esillä myös 
radiossa ja televisiossa. Lynchin sävellyksiä ovat esittäneet mm. BBC Symphony 
Orchestra, BBC Concert Orchestra, BBC National Orchestra of Wales ja City 
of Birmingham Symphony Orchestra. Lynchiä on esitetty monilla arvostetuilla 
taidemusiikkiareenoilla, joista mainittakoot South Bank, Wigmore Hall ja Merkin 
Hall. Lisäksi hänen musiikkinsa on soinut yllättävämmissäkin paikoissa Freibergin 
jazzklubista japanilaiseen kakkukauppaan.

Graham Lynch kertoo tällä levyllä kuultavista sävellyksistään seuraavasti: 
“Jäljittäessäni eri taiteenlajien ja inhimillisen ajattelun historiaa ja niiden sisältämiä 

käsitteitä, huomaan tien aina lopulta johtavan antiikin Kreikkaan. Hyvin moni 
edelleen ajankohtainen asia ja ilmiö on saanut alkunsa siellä, ja kreikkalainen 
mytologia, kirjallisuus ja filosofia ovat usein osoittautuneet musiikillisten ajatusteni 
ja ideoitteni alkupisteeksi. Kaiken lisäksi olen ollut vaikuttunut siitä, kuinka antiikin 
Kreikka edustaa eräänlaista ideaalia asioista, joista oma aikamme on osin luopunut: 
näkemystä tasapainosta ja sen tuottamasta kauneudesta. Samoin kuin Maurice 
Ravel kertoo kuvatessaan teostaan Daphnis ja Chloe, en itsekään yritä toistaa 
historiallista Kreikkaa, vaan pikemminkin luoda mielikuvituksessani sijaitsevan 
muinaisen Kreikan. Tärkeintä kaikessa säveltämässäni musiikissa ei suinkaan ole 
todellisten historiallisten tapahtumien korostaminen ja niiden siirtäminen musiikin 
kielelle, vaan sisäinen pakko puhaltaa henkeä vanhoihin tarinoihin ja välittää niiden 
arvokas sisältö tämän ajan kuulijoille.”

Hän jatkaa: “Kolme tällä levyllä olevaa sävellystä on saanut innoituksensa Daphne 
ja Apollo -kertomuksesta: Apollo Toccate, Sing, Memory sekä Daphne-preludi. 
Alunperin Apollo Toccata sävellettiin useampia vuosia sitten, mutta se ei kuitenkaan 
vielä tuolloin saavuttanut lopullista muotoaan. Teoksen pituus ja vaikeus tuntui 
pelottavan kitaristeja, joille sitä aikanaan esittelin. Aloitettuani yhteistyön 
Rody van Gemertin kanssa, sai Apollo Toccate viimein lopullisen asunsa, sillä 
lähetettyäni partituurin Rodylle, sain häneltä paljon sellaisia ehdotuksia, joiden 
turvin uskaltauduin uudelleen arvioimaan teosta aiempaa kokonaisvaltaisemmin. 
Apollo Toccate koostuu yhdeksästä osasta, joiden vaikutteet ulottuvat varhaisesta 
venetsialaisesta luuttumusiikista barokin ajan toccatoihin. Teoksen kaikki 
osat ovat toisistaan riippumattomia, ja kokonaisuus voidaan esittää soittajan 
haluamassa järjestyksessä. Rakenteellinen liikkumavara yhdistettynä modaaliseen 
harmoniamaailmaan tuo musiikkiin ajattomuuden tuntua. Daphne Prelude oli 
alunperin kirjoitettu lyhyeksi kitarakappaleeksi laajentuen myöhemmin toiseen 
teokseen, Sing, Memory. Apollo Toccaten tavoin myös Sing, Memory kasvaa 
sellaisesta staattisesta rakenteesta, jossa melodia-aiheet ja värimaailmat ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Musiikki kuvailee Daphnea arvioimassa omaa 
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elämäänsä hänen muututtuaan puuksi ja sitä, kuinka hän tarkastelee elämänsä 
yksittäisiä tapahtumia sekä etäisesti että katumuksen ja voimakkaiden emootioiden 
vallassa.”

Three Aegean Pieces -sarjasta Lynch selittää: “Kaikilla osilla on oma alkupiste. 
Cythera syntyi Poulencin Embarcation for Cytheraa (Watteaun maalauksen mukaan) 
täydentäväksi tarkoitetun kappaleen pohjalta, ja sen takia teoksessa on havaittavissa 
joitain piirteitä Poulencin tyylistä. Geranos on muinaiskreikkalainen tanssi, jolle 
annoin modernia purevuutta käyttämällä tangolle ominaisia rytmis-melodisia 
kuvioita. Song of Seikilosin pohjana on muinaisesta hautakirjoituksesta löydetty 
melodia, jota tarkastellaan kolmessa hieman toisistaan eroavassa harmonisessa 
ympäristössä. Osat yhdistyvät toisiinsa uusiomelodisten linjojen kautta. 
Harmoniamaailmani on raveliaaninen samassa merkityksessä kuin Ravelilla tämän 
säveltäessä lyhyitä kappaleita eri säveltäjien tyyliin, joista mainittakoon Borodin ja 
Faure. Tällaisessa prosessissa tapahtuvan yhdistymisen myötä vanha ja uusi saavat 
ajattoman musiikillisen asun.”

Harry Partch (1901-1974) oli kokeellinen amerikkalaissäveltäjä, joka tunnetaan 
erityisesti mikrotonaalisuuden puolustajana. Hänen musiikkiaan esitetään 
juuri Partchin musiikkia varten rakennetuin soittimin. Näin on myös hänen 
tunnetuimman teoksensa Two Studies on Ancient Greek Scales kohdalla, joka 
alunperin on sävelletty bassomarimballe ja sitran tyyppiselle soittimelle, jossa 
on 44 kitarankieltä. Tässä teoksessa Partch käyttää olympolaista pentatonista ja 
archytialaista enharmonista asteikkoa.

Partchin tarkoituksena ei ole ollut rekonstruoida muinaisen Kreikan musiikkia. 
Sen sijaan hän on antanut mielikuvituksensa kuljettaa luovaa prosessia vapaasti, 
vaikkakin inspiroituneena ja tietoisena käyttämiensä asteikkojen ominaispiirteistä. 
Meidän aikamme korvin kuultuna archytialainen enharmoninen asteikko vaikuttaa 
varsin eksoottiselta. Vanhoista kreikkalaisista kirjoituksista voidaan havaita, että tuo 

asteikko oli ajan kreikkalaismuusikoiden keskuudessa hyvin suosittu.
Ranskalainen Maurice Ravel (1875-1937) koki voimakasta samaistumista 
eksoottisia musiikkikulttuureja kohtaan ja sisällytti vaikutteita niistä myös omiin 
sävellyksiinsä. Hänen  kreikkalainen ystävänsä Michel Dimitri Calcoressi kokosi 
tällä levyllä kuultavat viisi kreikkalaista kansanmelodiaa matkustaessaan Kreikan 
saarilla. Ravel soinnutti kansanmelodiat vuosien 1904-06 välisenä aikana. Hän piti 
suuresti näistä pienistä lauluista, arvosti niiden rakkautta ja seurustelua viehkeästi 
kuvaavia tekstejä ja käsitteli niitä mielikuvituksekkaasti, mutta materiaalin 
perusyksinkertaisuuden silti säilyttäen.
Alunperin Ravel laati näihin viiteen kansanlauluun pianosäestyksen ja kahteen 
hän teki myöhemmin orkesteriversion. Tätä levyä varten Graham Lynch teki 
sovituksensa kitaralle ja cembalolle.

Kanadalais-suomalaissäveltäjä Matthew Whittall (1975) suoritti tutkinnon 
sävellyksestä ja esittävästä taiteesta Massachusettsin yliopistossa ja New Yorkin 
valtion yliopistossa. Hän on säveltänyt musiikkia moniin eri tarkoituksiin, niin 
orkesteri-, laulu-, kuoro-, kamari- ja sooloteoksia kuin myös elektronista musiikkia. 
Whittallin teoksia on esitetty muun muassa Toronton sinfoniaorkesterin, YLE 
Radion sinfoniaorkesterin ja Helsingin kaupunginorkesterin ohjelmissa ja sellaisilla 
festivaaleilla kuten Helsingin Musica nova, Tampere Biennale, Crusell-viikko, 
Mäntän Musiikkijuhlat sekä Pohjoismaiden Musiikkipäivät. Hänen teos Dulcissima, 
clara, sonans sopraanolle ja orkesterille voitti vuoden 2013 Teosto-palkinnon. 
Joulukuussa 2013 hän väitteli musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemialla, jossa hän 
myös opettaa musiikin analyysiä, sävellystä ja orkestrointia. Whittallin musiikkia 
leimaa pyrkimys sulauttaa yhteen eri vaikutteita – uutta ja vanhaa maailmaa, 
länsimaista ja ei-länsimaista, klassista, kansanmusiikkia ja pop-musiikkia – yhdeksi 
ekspressiiviseksi kieleksi sekä taipumus käyttää ulkomusiikillista kuvastoa aina 
luonnon ilmiöistä runouteen ja maisemataiteeseen.

Matthew Whittall valottaa The Wine Dark Sea -teoksensa taustoja seuraavanlaisesti: 
“Välimeren alue nousee voimakkaasti esille oman perheeni historiassa ja taustassa. 
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Seikilos (n. 200 eaa–100 jaa)

Seikilos-hymni on maailman vanhin kokonaisuudessa säilynyt sävellys. Sävellys 
sanoineen on kaiverrettu hautamuistomerkkinä olevaan pyöreään marmoristeelaan, 
joka löydettiin arkeologisissa kaivauksissa vuonna 1883 Tralleisista, nykyisestä 
Turkin kaupungista Aydinista.

Hymnin sanat on omistettu joko Seikiloksen vaimolle tai hänen pojalleen:

Läpi elämäsi sädehdi
Älä mistään liikaa murehdi
Elämä ei ole ikuista
ja aika vaatii veronsa

Kirjojen ja iltasatujen välityksellä tutustuin lapsuudessani Kreikan ja Turkin 
muinaistarustoihin, ja niiden kautta minulle syntyi kuva arvoituksellisesta ja 
jännittävästä vesialueesta. Koin sen myös eräänlaisena kaukaisena alkukotinani, 
vaikka tunnen kuuluvani sekä fyysisesti että henkisesti pohjolaan. Koska yleensä 
maisemat inspiroivat minua, matkustellessani välimeren alueella vuonna 2007 
odotin, että se voisi olla rikas lähde uusille ideoille.”

Whittall jatkaa: “Vaikka näkymät olivat kauniita ja kiehtovia, en liikuttunut niistä 
kovinkaan syvällisellä tasolla. Koen olevani pohjoisen asukas enemmän kuin vain 
syntyperäni ja mielenlaatuni kautta, joten matkani antimet tuntuivat olevan vain 
miellyttäviä muistoja vieraasta paikasta, mikä ei lainkaan vastannut odotuksiani 
ikonisen arkkityyppisestä alkumerestä lukemattomine sinisen sävyineen, 
omaleimaisine auringonvaloineen ja ilmassa tuoksuvine kukkineen ja yrtteineen. 
Nuo vaikutelmat kuvaavat The Wine Dark Sea -teosta, kappaletta, joka on kuin 
usvaisten muistikuvien läpi kirjoitettu unenomainen postikortti, jossa toden ja 
kuvitellun rajat hämärtyvät.”

Athenioksen poika Athenios (n. 128 eaa.)

Ensimmäinen Delfoin hymni on maailman ensimmäinen sävellysteos, jonka tekijä 
tunnetaan nimeltä. Arkeologisiin kivilöydöksiin hakatut nuotinnokset löytyivät 
vuonna 1893 Delfoista. Vain pääosin säilynyt ensimmäinen hymni on ajoitettu 
vuodelle 128 eaa, eikä sen säveltäjästä tiedetä nimeä enempää. Apollonille omistettu 
hymni koostuu sekä sävelistä että sanoista. Delfoista on löytynyt myös toinen 
Apollonille omistettu hymni, joka on ajoitettu samalle vuodelle.  Graham Lynch 
kertoo sovituksistaan: ”Apollonin hymnin sovitus oli mielikuvituksellinen yritys löytää 
yhteys tähän melodiaan ja luoda se uudestaan nykyihmisen korville. Vaikka sovitin 
kappaleen, lopullinen versio on paljon velkaa Rodyn kekseliäälle äänensävyn käytölle.”
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This record would not be the same without the enthusiasm and help of: Graham 
Lynch, Assi Karttunen, Uwe Florath / Guitar Salon, Katja Kärkkäinen, Ton & 
Marianne van Gemert, Anu Mannonen, Zoran Dukic, Jukka Savijoki, Norio Sato, 
John C. Franklin, John Schneider, Nancy Seidel, Pilfink Records, Yoldia, Sirius, Lumi 
and others.

This recording is dedicated to my youngest son, Joonia. 

Front illustration: Fresco of Peaches and Clear Glass Water Jug (Casa dei Cervi, 
Herculaneum, 50 BCE–-79 CE) Archeological Museum of Napoli, inv. 8645a.
Images: White kylix with a drawing of Apollo & raven. (Pistoksenos 480–470 BCE) 
Archaeological Museum of Delphi, inv. 8140. 
Inscription from the Seikilos Epitaph (200 BCE–100 CE). National Museum of Denmark.
Front cover text: Edith Hamilton, Mythology 103-105 (Little, Brown and Company, 
1942)
Guitar: Uwe Florath, Helsinki (2010) after Antonio de Torres SE 30, Almería (1882)
Guitar on tracks 3-4: Uwe Florath, Helsinki (2009) after Antonio de Torres SE 114, 
Almería  (1888) 
Harpsichord: Henk van Schevikhoven, Pornainen (1997)
Producer: Rody van Gemert
Recording engineer & editing: Mikko Murtoniemi / Murtosointu
Graphics: Antti Ignatius
Layout: Rody van Gemert, Anu Mannonen
Photography: Mikko Murtoniemi, Heikki Tuuli, Matteo Colusso
Liner notes: Rody van Gemert, Anu Mannonen
Translations: David Hackston, Petri Sainio
Executive producer: Jarmo Kähkönen
Recorded: Östersundom church, 20–22 April 2015, Helsinki
Microphones: Sennheiser MKH 8020 (guitar), B&K 4006 and Schoeps CMC6/MK21 
(harpsichord), DPA 4006 (space stereo pair)

HD downloads of this recording are available  from most major online retailers 
worldwide.

Produced by Pilfink Records with support from the Finnish Music Foundation (MES)
JJVCD-182

www.grahamlynch.eu
www.assikarttunen.fi
www.pilfink.fi
www.musiikinedistamissaatio.fi/en
www.hadassah-med.com/medical-care/clinics/the-natural-medicine-research-
center/germinating-ancient-seeds.aspx (Methuselah)

Rody van Gemert on Pilfink

  

  With The Helsinki Guitarduo 
  JJVCD-30 Everything but the City
  Henze, Takemitsu, Nieminen, van Woudenberg

  With Mikko Ikäheimo, Jyri Nissilä & 
  Aholansaari Sinfonietta
  JJVCD-68 Tres Nocturnos
  Moreno Torroba
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