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Following a visit to Florence in 2004 I
wrote several pieces that I conceived of
as forming a collection of sorts,
entitled Fiorentini – the other pieces to
date being Fiorentini del SOL and Ave
Maria del fiore. The term pietre dure,
literally ‘precious stones’, describes a
traditional Florentine method of stone
inlay decorations using both ordinary and
semi-precious stones.

Vierailu Firenzessä vuonna 2004 tuotti
ajatuksen eräänlaisen kokoelman
muodostavista teoksista, joiden
yhteisotsikkona on Fiorentini. Tähän
mennessä tähän kokoelmaan voidaan katsoa
kuuluvan tämän teoksen lisäksi Fiorentini
del SOL ja Ave Maria del fiore. Termi
pietre dure, kirjaimellisesti “kalliit
kivet”, tarkoittaa perinteistä
firenzeläistä mosaiikkityötä, jossa
käytetään sekä tavallisia kivilajeja että
korukiviä; eräänlaista kivi-intarsiaa.

This piece is a setting of two psalm
fragments framed by alleluia and laudate
Dominum texts. The music is carried by a
never-ending triple-time pulse in a Gbased tonality, with a relentless energy
yet at the same time resembling a
restrained and formal courtly dance.

Teoksen tekstinä on kaksi
psalmikatkelmaa, joita kehystävät
alleluia- ja laudate Dominum -tekstit.
Musiikkia kantaa päättymätön
kolmijakoinen pulssi G-pohjaisessa
tonaalisessa ympäristössä.
Peräänantamattomasta energiastaan
huolimatta lopputulos muistuttaa myös
hillittyä ja muodollista hovitanssia.
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