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There are few things that can catalyse the breakthrough of a young artist as 
effectively as a succès de scandale. This was the case with Thomas Adès when 

his chamber opera Powder Her Face (1995) was premiered at the Cheltenham Music 
Festival. Though mainly favourably received, it also prompted vociferous disgusted 
disapproval.

Adès was 24 years old at the time and had already been making a name 
for himself with some early works such as the Chamber Symphony (1990), Living 
Toys (1993) for chamber ensemble and Arcadiana (1994) for string quartet. The real 
breakthrough, however, came with Powder Her Face. The controversy that arose 
from it was misleading in the sense that Adès had from the first been interested in 
things far beyond superficial sensationalism as a composer, as demonstrated by the 
surrealist sound worlds of the orchestral work Asyla (1997), completed soon after his 
outrageous operatic venture. Adès went on to become one of the most respected and 
most frequently performed composers of our time. He has a robust streak of practical 
music-making in him that forms an essential part of his persona as a composer. He is 
an accomplished pianist and conductor, and he often performs not only his own works 
but also those of composers whom he appreciates.

After Asyla came several further milestone works for large orchestra, such as 
America: A Prophecy (1999) for mezzosoprano and orchestra, the violin concerto 
Concentric Paths (2005), Tevot (2007), In Seven Days (2008) for piano and orchestra, 
Polaris (2010), Totentanz (2013) for soprano, baritone and orchestra and the Piano 
Concerto (2018). His output is broad and also includes a considerable number of works 
for small ensembles: solo songs, chamber music and piano pieces, all of which make 
important contributions to his composer profile.

Since Powder Her Face, Adès has written two operas, both of them among his 
most prominent works: The Tempest (2004) based on the play by Shakespeare and 
The Exterminating Angel (2016) based on the film by Luis Buñuel. Further works for the 
stage include an extensive ballet inspired by Dante’s Divina commedia, titled simply 
Dante (2019–2020), which is in three parts named after the parts of the original poem: 
Inferno, Purgatorio and Paradiso. 

There is a delicate balance in Adès’s composing between subconscious or 
conscious but nevertheless instinctive inspiration on the one hand and careful 
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craftsmanship on the other. He has said: “The music in my mind is a sort of underground 
river that flows on all the time, and it’s looking for a channel. So in a piece, for example, 
with an idea, text and character, they are just the channel and I have to let the music 
dig out, if you like, the piece from the rock.”

Adès’s works often carry a title alluding to extra-musical inspiration. They have 
frames of reference instead of being pure musical abstractions. External impulses may 
come from other branches of the arts, such as literature or visual art, from nature, from 
human-built environments, from history, and so on. This is not to say that he writes 
programme music in the proper sense of the term; instead, his music always follows its 
own internal logic, whatever the outside influences may be.

Adès may use seemingly traditional materials and structures, along with 
allusions to other pieces of music, but thanks to his finely tuned sense of harmony, 
ambiguous rhythmic details and masterful orchestration, he puts his own complex 
spin even on traditional gestures. Light and darkness, cruelty and gentleness, irony 
and seriousness can coexist in his music, as themselves or inextricably intertwined.

Hotel Suite (Suite No. 3) from the opera Powder Her Face

The British tabloid press is notorious for its callousness. Nothing is too sacred, noble, 
vile, fragile or sensitive to be splashed across the front pages to satisfy the curiosity 
of an audience of voyeurs.

The central character in Adès’s breakthrough work, the opera Powder Her Face, 
is an actual person who was one of the targets of the brutal press publicity machine: 
Margaret Campbell (1912–1993). She was born into a wealthy bourgeois family and 
rose into the ranks of the nobility through marriage as the Duchess of Argyll – the 
‘Dirty Duchess’, as the press dubbed her. Her marriage to Ian Douglas Campbell, 
the 11th Duke of Argyll, collapsed in a scandalous divorce where he accused her of 
committing adultery with no fewer than 88 men. The consequent trial gained huge 
publicity, spiced up with numerous risqué photos of the Duchess’s sexual escapades. 
After the divorce, Margaret clung to her lavish lifestyle but plunged into debt and 
eventually died an impoverished and lonely death.
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Powder Her Face is a narrative of Margaret’s erotic adventures and secluded 
poverty. The topic was found to be an upsetting one in British musical circles, 
particularly the depiction of the upper classes wallowing in decadent moral turpitude. 
Indeed, the opera includes a graphic depiction of a sex act that led to a British radio 
station banning the work from the air. Obviously that which is available for all and 
sundry to read about in the tabloids was not considered appropriate for operagoing 
audiences.

Yet the focus in Powder Her Face is not simply on the hedonistic Margaret 
descending into squalor but also on the double standards of society around her. This 
is not to say that Margaret was not to blame for what happened to her, but the entire 
scandal did come crashing down on her and on her alone, not on any of her lovers or 
on her husband – who did his share of sleeping around too. Under the sensationalist 
surface, Powder Her Face carries a serious message and could be described as a 
grotesque tragicomedy.

Adès adapted three orchestral suites from the material of the opera for concert 
performances, rescoring the music for large symphony orchestra instead of the 
original smaller ensemble. Three-piece Suite (Suite no. 1) dates from 2007, the eight-
movement Luxury Suite (Suite no. 2) from 2017 and Hotel Suite (Suite no. 3), having five 
movements and thus being between the other two in terms of duration, from 2018.

A multitude of influences have been detected in the music of Powder Her Face, 
ranging from Alban Berg, Britten and Weil to Piazzolla and 1930s schlagers, but they 
all blend together in Adès’s own idiom. From the opening angular tango rhythms 
of the ‘Overture’, Hotel Suite projects an almost intoxicatingly stylised mood utterly 
corrupted by hypocrisy, as if viewed via a distorting mirror. Popular music – jazz and 
schlager – also has a heavy presence in ‘Scene with Song’. The ‘Wedding March’ is 
coloured in dark, overbearing tones bordering on intimidating; this does not herald a 
happy marriage. The ‘Waltz’ ushers in a strangely distorted dream world, with sharply 
scintillating sparkles and an almost Mahlerian dizzy rhythm. ‘Finale’ recaps the tango 
rhythms of the opening – as indeed the opera returns to the setting of the opening 
scene at its ending – but now in a more subdued vein. 
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Lieux retrouvés

The title translates as ‘Rediscovered places’ and is deliberately Proustian. But while 
it was a bygone time that Marcel Proust rediscovered in the final instalment of his 
monumental serial novel, Le temps retrouvè, what Thomas Adès rediscovered in this 
work are places, landscapes both actual and mental. This notion of ‘rediscovery’ may 
be identified as present in his work as a composer in general – his ability to discover 
gestures and sounds of composers of past times and to incorporate them into his 
idiom.

Lieux retrouvés was originally completed as a duo for cello and piano in 2009. In 
2016, Adès wrote an alternative version for cello and small orchestra. Steven Isserlis 
premiered both versions, and Adès was also involved in both, playing the piano in 
the first and conducting the orchestra in the second. The core substance of the work 
remained the same in the adaptation, but its sound and colour palette naturally 
expanded. The original version comes across as a programmatic sonata, given the 
titles of its individual movements, while the chamber orchestra version converts this 
into a programmatic concertino.

The opening movement, ‘Les Eaux’, grows from a static beginning into a flowing, 
rushing and splashing watercourse. The second movement, ‘La Montagne’, has been 
seen as describing a mountain climber as well as the mountain itself, and indeed 
the tempo marking is ‘Tempo di Promenade’. Beginning with cello pizzicatos, this 
movement is the scherzo of the work whose edgy, craggy sounds are balanced by a 
lighter trio section and where the intense adrenaline bursts of the final escalation are 
suddenly arrested into silence as we arrive at the summit.

‘Les Champs’ is the slow movement of the work, an introvert meditation on an 
unreal, dreamlike Arcadian meadow. An unbroken melodic arc soars through the 
movement and finally disappears into the heights. The brash virtuoso finale, ‘La Ville – 
cancan macabre’ is a clunky but vivacious portrait of a great city, identified through 
the twisted allusions to Offenbach’s Can-can as Paris.
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Märchentänze

The word ‘Märchen’ in German means a fairy tale or folk tale, but it has also 
come to refer to a particular musical tradition. The term appears most familiarly 
in chamber music works written by Robert Schumann in the 1850s, Märchenbilder 
and Märchenerzählungen, but many other Romantic composers used it too. Russian 
composer Nikolai Medtner, known particularly for his piano music, later wrote 38 
pieces that he titled Skazki, commonly translated as Märchen in the West. In our own 
time, Danish composer Hans Abrahamsen wrote a piece for large ensemble titled 
Märchenbilder (1984).

Thomas Adès joined this group of composers with Märchentänze (2020) for violin 
and piano. Written for a performance in Tokyo scheduled for 2020 but cancelled due 
to the coronavirus pandemic, the work was instead premiered at the Fondation Louis 
Vuitton hall in Paris, by Adès himself and Pekka Kuusisto, on 4 October 2021. Adès 
adapted the work for violin and orchestra to a commission from the Finnish Radio 
Symphony Orchestra, the Danish National Symphony Orchestra, the Gothenburg 
Symphony Orchestra and L’Auditori in Barcelona in 2021, and it was premiered by the 
Finnish Radio Symphony Orchestra in Helsinki on 29 October 2021. Adés conducted 
the performance, and Pekka Kuusisto was again the soloist.

The fairy-tale world implied by the title is brought to life in a musical idiom 
drawing on English folk music, lending an accessible and compelling grass roots feel. 
The music has an “innocence of expression that hypnotises the soul,” as German 
Romantic poet Ludwig Tieck described the essence of an ideal Märchen.

Adès’s Märchentänze is a four-movement suite. Its fast opening movement is 
based on a dance tune that progresses from a fragile introduction to a more robust 
version. The second movement is slow, meditative and atmospheric.

The third movement, ‘A Skylark for Jane’, is a violin solo in the violin-and-piano 
version of the work, but in the orchestral version the orchestra joins the violin with a 
loosely sketched flight of skylarks, as it were. Casting the violin as a skylark inevitably 
prompts an association with an English classic, the tone poem The Lark Ascending 
(1914) for violin and orchestra by Ralph Vaughan Williams.

The concluding movement of Märchentänze is again a dance, mainly in 7/8 
metre, rhythmically vivacious with a positive vibe.
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Dawn

The transformation of the dark of night into radiant day is a common trope in music, 
evoked by numerous maestros such as Haydn, Grieg, Mussorgsky, Richard Strauss, 
Nielsen, Sibelius, Debussy, Ravel and Britten. While dawn can be regarded as purely 
a phenomenon of the physical world, it may also be imbued with philosophical 
meanings, not just of awakening but of a new consciousness, a new hope or a new 
world.

Dawn (2020) by Thomas Adès is sub-titled ‘Chacony for orchestra at any 
distance’. This provides two perspectives on the work, one of which inevitably 
associates ‘at any distance’ with the restrictions imposed because of the coronavirus 
pandemic and thus provides a special poignancy to the notion of the dawning of a 
new and healthier age.

Dawn was written for the London Proms to a commission from the BBC. 
Because it was not known how many musicians would be allowed on stage because 
of restrictions, Adès planned the work with a certain amount of flexibility in the 
scoring. The minimum requirement is double winds, timpani, three percussionists, 
dulcimer (or upright piano), harp, piano and strings. The musicians may be placed in 
the concert space in any way desired, i.e. ‘at any distance’. In the event, this idea was 
executed almost to its maximum effect, as the premiere took place in August 2020 
and no audience was allowed into the hall at all. Conducted by Simon Rattle, the 
performance could only be witnessed via streaming, ‘at a distance’.

The word ‘chacony’ in the sub-title is an old English variant of ‘chaconne’, a form 
of Baroque music of which late 17th-century English composer Henry Purcell was a 
famous proponent. This form involves variations based on an unchanging repeated 
theme, and like its cousin the passacaglia it was a favourite with Baroque composers. 
Adès’s Dawn, however, is not particularly Baroque but comes across as timeless 
music floating in a serene universe of beauty all its own. The repeated element is a 
descending wind figure heard over the lucid soundscape. Although serene, the mood 
gradually gains intensity until at the very end dawn breaks in a burst of sunshine 
conjured forth by Ravelesque arpeggios.

Kimmo Korhonen
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Violinist, conductor and composer Pekka 
Kuusisto is renowned for his artistic freedom 
and fresh approach to repertoire. Kuusisto is 
Artistic Director of the Norwegian Chamber 
Orchestra and Principal Guest Conductor & 
Artistic Co-Director: Helsinki Philharmonic 
Orchestra (from 23/24). He is also Artistic Partner 
with The Saint Paul Chamber Orchestra and 
Mahler Chamber Orchestra, a Collaborative 
Partner of the San Francisco Symphony, and 
Artistic Best Friend of Die Deutsche 
Kammerphilharmonie Bremen. In the 2021/22 
season, he is the Philharmonia Orchestra’s 
Featured Artist, with whom he performs as both 
violinist and conductor.

In the 2021/22 season Kuusisto performs 
the world premiere of Bryce Dessner’s violin 
concerto with the HR Sinfonieorchester, and 
later with the Philharmonia, San Francisco 

Symphony, and Munich Chamber orchestras and Orchestre de Paris. He performs 
the world premiere of Thomas Ades’s Märchentänze for violin and orchestra with the 
Finnish Radio Symphony orchestra and later with Barcelona Symphony, Gothenburg 
Symphony and Danish Radio Symphony orchestras. He performs the French premiere 
of Märchentänze for violin and piano with the composer at the Fondation Louis 
Vuitton and later at the Wigmore Hall in London. In recent seasons Kuusisto has 
premiered new works by Sauli Zinovjev, Daníel Bjarnason, Anders Hillborg, Philip 
Venables and Andrea Tarrodi.
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Tomas Nuñez has been playing the cello since 
he was six and studied at the Sibelius Academy 
and in masterclasses at home in Finland and 
abroad. In 2010, he was awarded both the first 
and the audience prize in the XI National Turku 
Cello Competition, along with the prize for the 
best performance of the commissioned work. In 
spring 2010, he joined the orchestra of the 
Finnish National Opera, first as 2nd solo cellist 
and from autumn 2011 as 1st. He was principal 
cellist in the Helsinki Philharmonic Orchestra 
2015–2018 and has occupied the seat in the 
FRSO since autumn 2017.

Tomas Nuñez has performed as a 
soloist with the Helsinki Philharmonic, the 
Finnish National Opera Orchestra, the Turku 
Philharmonic, the Ostrobothnian Chamber 
Orchestra and the Lahti Symphony Orchestra. 

He is a member of the Postiglione Quartet that won the international Night and Sun 
string quartet competition in Rovaniemi, Finland in 2009.

Tomas Nuñez plays a Lorenzo & Tomaso Carcassi cello from 1779 owned by the 
Finnish Broadcasting Company (Yle) Pension Fund.
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The Finnish Radio Symphony Orchestra (FRSO) is the orchestra of the Finnish 
Broadcasting Company (Yle), and its mission is to produce and promote Finnish 
musical culture.

The Radio Orchestra of ten players founded in 1927 grew to symphony orchestra 
proportions in the 1960s. Its Chief Conductors have been Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste, Sakari 
Oramo, Hannu Lintu, and as of autumn 2021 Nicholas Collon.

In addition to the great Classical-Romantic masterpieces, the latest 
contemporary music is a major item in the repertoire of the FRSO, which each year 
premieres a number of Yle commissions. During the 2021/2022 season the orchestra 
premieres six new works. Another of the orchestra’s tasks is to record all Finnish 
orchestral music for the Yle archive.

The FRSO has recorded works by Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, Lindberg, 
Lutoslawski, Saariaho, Sallinen, Kaipainen, Kokkonen and others. It has twice won 
a Gramophone Award: for its album of Lindberg’s Clarinet Concerto in 2006 and of 
Bartók Violin Concertos in 2018. Other distinctions have included BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros, MIDEM Classical awards and Grammy nominations in 
2020 and 2021. Its album of tone poems and songs by Sibelius won an International 
Classical Music Award (ICMA) in 2018, and it has been the recipient of a Finnish EMMA 
award in 2016 and 2019.

FRSO concerts are broadcast live on the Yle Areena and Radio 1 channels, and 
later on the same evening on the Yle Teema TV channel. Recordings of the concerts 
are also shown on Yle TV 1.

www.yle.fi/rso
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British conductor Nicholas Collon is recognized for his elegant conducting style, 
searching musical intellect and inspirational music-making. He began as Chief 
Conductor of the Finnish Radio Symphony in August 2021 – the first non-Finnish 
conductor ever to hold this post. Nicholas continues the orchestra’s long relationship 
with the Ondine label; their first album together (Sibelius, released in Spring 2022) 
received 5-star reviews in Finland and internationally, including Gramophone Editor’s 
Choice. Their recording plan is supported by tours across Europe, including to the BBC 
Proms.

The Aurora Orchestra, of which Collon is Founder and Principal Conductor, 
remains at the heart of his activities. Resident Orchestra at the Southbank and at 
Kings Place in London, they have reinvented the concert format with their ‘Orchestral 
Theatre’ Series. They appear regularly at the Amsterdam Concertgebouw, Cologne 
Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, and festivals such as Bremen, Rheingau and 
Gstaad, as well as at the BBC Proms. Collon also continues as Principal Guest of the 
Guerzenich Orchester, leading them on a tour of Switzerland in December 2022. From 
2016-2021 he was Chief Conductor of the Residentie Orkest in Den Haag (latterly also 
Artistic Advisor).

Collon’s guesting career has taken him to orchestras such as the Orchestre 
National de France, Danish National Symphony, Frankfurt Radio, Bamberg Symphony, 
Dresden Philharmonic, Minnesota Orchestra, Toronto Symphony and Netherlands 
Radio Philharmonic. He has conducted many of the leading British orchestras including 
the Philharmonia, London Philharmonic, Halle Orchestra and City of Birmingham 
Symphony, and led chamber orchestras such as Ensemble Intercontemporain, Les 
Siècles and Chamber Orchestra of Europe.

Past recordings have included albums for Deutsche Grammophon and Warner 
with the Aurora Orchestra, with whom he won the Echo Klassik Award for ‘Klassik Ohne 
Grenzen’ in 2015. He has also recorded with the Danish Radio Symphony, Philharmonia 
and Halle Orchestras. He has conducted over 200 new works, including the UK or world 
premieres of works by Unsuk Chin, Brett Dean, Phillip Glass, Colin Matthews, Nico 
Muhly, Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki and Judith Weir.
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Opera productions have included Peter Grimes and Don Giovanni for Oper Koeln, 
The Magic Flute at English National Opera, Jonathan Harvey Wagner Dream at Welsh 
National Opera, Rape of Lucretia for Glyndebourne Touring Opera, and Turn of the 
Screw at the Aldeburgh Festival with Aurora Orchestra. Born in London, Nicholas is a 
violist, pianist and organist by training, and studied as Organ Scholar at Clare College, 
Cambridge.

www.nicholascollon.co.uk

http://www.nicholascollon.co.uk
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Harva asia siivittää nuoren taiteilijan läpimurtoa yhtä tehokkaasti kuin ’succès de 
scandale’, skandaalimenestys. Sellaisen sai kokea kesällä 1995 Thomas Adès, 

kun hänen kamarioopperansa Powder Her Face (1995) kantaesitettiin Cheltenhamin 
musiikkijuhlilla. Vaikka teos sai pääosin myönteiset arviot, se herätti myös 
paheksuntaa.

Adès oli tuolloin 24-vuotias ja ehtinyt jo saada nimeä muutamilla varhaisilla 
teoksillaan kuten kamarisinfonia (1990), Living Toys kamariyhtyeelle (1993) ja 
Arcadiana jousikvartetille (1994). Powder Her Face merkitsi kuitenkin hänen varsinaista 
läpimurtoaan. Teoksen ympärille noussut kohu oli sikäli harhaanjohtavaa, että 
Adès on alusta lähtien ollut säveltäjänä jotain paljon enemmän kuin ulkokohtaisten 
sensaatioiden etsijä, sen osoitti jo pian Powder Her Facen jälkeen valmistunut 
surrealististen sointimaailmojen orkesteriteos Asyla (1997). Adèsista on tullut yksi 
aikamme arvostetuimmista ja esitetyimmistä säveltäjistä. Olennaisen elementin 
hänen säveltäjäkuvaansa tuo hänen vahva muusikkoutensa. Hän on hieno pianisti 
ja kapellimestari ja esittää konserteissaan usein sekä omia että arvostamiensa 
säveltäjien teoksia.

Asylan jälkeen keskeisiä kiinnekohtia Adèsin uralla ovat olleet monet suuren 
orkesterin teokset kuten America: A Prophecy mezzosopraanolle ja orkesterille 
(1999), viulukonsertto Concentric Paths (2005), Tevot (2007), In Seven Days pianolle ja 
orkesterille (2008), Polaris (2010), Totentanz mezzosopraanolle, baritonille ja orkesterille 
(2013) ja pianokonsertto (2018). Adèsin laajassa tuotannossa on kuitenkin myös 
suuri määrä pienille kokoonpanoille kirjoitettuja teoksia, lauluja, kamarimusiikkia ja 
pianokappaleita, nekin tärkeitä hänen säveltäjyytensä kokonaiskuvassa.

Oopperoita on syntynyt Powder Her Facen jälkeen kaksi lisää, molemmat hänen 
keskeistä tuotantoaan: Shakespearen näytelmään perustuva The Tempest (Myrsky; 
2004) ja Luis Buñuelin elokuvaan perustuva The Exterminating Angel (Tuhon enkeli; 
2016). Hän on sittemmin laajentanut työtään näyttämömusiikin parissa säveltämällä 
Danten Jumalaisen näytelmän innoittaman laajamuotoisen baletin Dante (2019–20), 
jonka kolme osaa ovat runoelman pääosien mukaisesti Inferno, Purgatorio ja Paradiso.
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Alitajuisen ja tietoisen, vaistonvaraisen innoituksen ja huolellisen työstämisen 
välillä on Adèsin sävellystyössä herkkä tasapaino. ”Musiikki on mielestäni eräänlainen 
maanalainen joki, joka virtaa jatkuvasti ja etsii kanavaa. Teoksessa idea, teksti 
ja luonne muodostavat juuri sen kanavan, ja minun täytyy niin sanoakseni antaa 
musiikin purkautua esiin kalliosta”, hän on todennut.

Adèsin teoksilla on yleensä jokin musiikin ulkopuolisiin virikkeisiin viittaava 
otsikko. Hänen teoksensa eivät jääkään pelkiksi soiviksi abstraktioiksi vaan kytkeytyvät 
erilaisiin viitekehyksiin. Taustalla voi olla yhtä lailla muista taiteista, esimerkiksi 
kirjallisuudesta tai kuvataiteista, luonnosta, ihmisen luomista ympäristöistä, historiasta 
tai muusta vastaavasta saatu virike. Varsinaista tarinallista ohjelmamusiikkia Adès 
ei kuitenkaan sävellä, vaan kaikista ulkopuolisista virikkeistä huolimatta teokset 
rakentuvat oman musiikillisen logiikkansa johdattelemina.

Adès saattaa käyttää sinänsä perinteisiltä tuntuvia materiaaleja ja 
muotoratkaisuja sekä viittauksia muuhun musiikkiin, mutta esimerkiksi harmonian 
hienosäädön, moniselitteisten rytmisten yksityiskohtien ja taiturillisen orkestraation 
keinoin hän onnistuu antamaan näennäisen perinteisillekin eleille omaa 
moniselitteisyyttään. Hänen musiikissaan valo ja pimeys, julmuus ja hellyys, ironia ja 
vakavuus voivat elää sekä puhtaasti sellaisinaan että rinnakkain, erottamattomasti 
toisiinsa kietoutuneina.

Hotel Suite (Sarja nro 3) oopperasta Powder Her Face

Brittiläinen sensaatiolehdistö tunnetaan armottomuudestaan. Mikään ei sille ole 
pyhää, ei liian ylhäistä, alhaista, haurasta tai arkaluontoista päätyäkseen lehtien 
etusivuille ruokkimaan tirkistelynhaluisten ihmisten uteliaisuutta.

Adèsin läpimurtoteoksen Powder Her Facen keskushenkilö on yksi lehtien julman 
julkisuuskoneiston kohteista, rikkaaseen porvarisperheeseen syntynyt ja avioliiton 
kautta ylhäisaateliston elämänpiiriin noussut Margaret Campbell (1912–1993), 
hienommin Argyllin herttuatar tai vähemmän hienosti ”Dirty Duchess” (likainen 
herttuatar). Hänen avioliittonsa 11. Argyllin herttuan Ian Douglas Campbellin 
kanssa päättyi 1963 kohuttuun avioeroskandaaliin, jossa herttua syytti vaimoaan 
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uskottomuudesta ei enempää eikä vähempää kuin 88 miehen kanssa. Valtaisan 
julkisuuden saaneen oikeudenkäynnin mausteena olivat monet uskaliaat valokuvat 
herttuattaren seksuaalisista seikkailuista. Eron jälkeen Margaret piti kiinni ylellisestä 
elämäntyylistään mutta velkaantui pahoin ja kuoli köyhänä ja yksinäisenä.

Powder Her Face seuraa Margaretin eroottisten seikkailujen täyttämää ja 
yksinäiseen köyhyyteen suistunutta elämää. Kohuttu aihe herätti kohua myös 
englantilaisessa musiikkielämässä. Aivan erityisesti kauhisteltiin oopperan 
dekadentin, moraalisessa rappiossa kylpevän englantilaisen yläluokan kuvausta, ja 
yksi rohkean seksiaktin kuvaus sai brittiläisen radioaseman kieltäytymään teoksen 
radioinnista. Ilmeisesti se, mikä oli kaiken kansan luettavissa skandaalilehtien sivuilla, 
ei ollut soveliasta oopperan kuulijoille.

Powder Her Facen aiheena ei kuitenkaan ole vain nautinnonhaluisen Margaretin 
vajoaminen surkeuteen vaan myös häntä ympäröivän yhteisön kaksinaismoralistinen 
asenne. Margaret ei toki ollut syytön kohtaloonsa, mutta koko skandaali kaatui vain 
hänen, ei hänen rakastajiensa tai yhtä lailla uskottoman aviomiehensä niskaan. 
Sensaatiomaisen pinnan alla Powder Her Facessa onkin myös vakavia merkityksiä, ja 
lajiltaan teosta voisi luonnehtia groteskiksi tragikomediaksi.

Adès on laatinut Powder Her Facesta kolme orkesterisarjaa konserttiesityksiä 
varten, jolloin alkuteoksen pieni orkesteri on samalla vaihtunut suureksi 
sinfoniaorkesteriksi. Vuonna 2007 syntyi kolmiosainen Three-piece Suite (Sarja nro 1), 
sitten 2017 kahdeksanosainen Luxury Suite (Sarja nro 2) ja 2018 kooltaan näiden väliin 
sijoittuva viisiosainen Hotel Suite (Sarja nro 3).

Powder Her Facen musiikissa on kuultu virikkeitä monelta taholta, yhtä lailla Alban 
Bergiltä, Britteniltä ja Weillilta kuin Piazzollalta ja 1930-lukujen populäärisävelmistä, 
mutta lopulta kaikki sulautuu yhteen Adèsin omaksi ilmaisuksi. Hotel Suiten musiikki 
huokuu jo alkusoiton kulmikkaista tangorytmeistä lähtien humaltuneesti tyylittelevää, 
ikään kuin vääristävän peilin kautta heijastuvaa, kaksinaismoralismin mädättämää 
ilmapiiriä. Populäärimusiikillinen impulssi soi myös ”Kohtauksessa laulun kanssa” 
(Scene with Song), sen paikoin jazzmaisissa tai viihteellisissä sävyissä. Häämarssi saa 
tummanraskaasti vyöryvän ja jopa uhkaavan värityksen; tämä ei todellakaan ole 
mikään onnellisen liiton alkusoitto. Valssi vie oudosti vääristyneeseen unimaailmaan 
teräväpiirteisen läpikuultavasti helkähtelevine sointeineen ja lähes mahleriaanisesti 
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kieppuvine rytmeineen. Finale palaa alkusoiton tangorytmeihin – niin kuin oopperan 
lopussakin palataan alkukohtauksen näyttämölle – mutta nyt hillitymmissä sävyissä.

Lieux retrouvés

Lieux retrouvés, jälleenlöydetyt paikat, on tietoisen proustilainen otsikko. Mutta siinä 
missä Marcel Proust löysi monumentaalisen romaanisarjansa päätösosassa ajan (Le 
Temps retrouvè/Jälleenlöydetty aika), siinä Thomas Adès on löytänyt selloteoksessaan 
paikkoja, sekä maisemallisia että sisäisiä. Tavallaan tämä ”jälleenlöytämisen” ajatus 
on syvemminkin mukana hänen säveltäjyydessään, kykynä löytää ja sulauttaa 
menneiden aikojen säveltäjien eleitä ja sointimaailmoja oman ilmaisun ainesosiksi.

Lieux retrouvés valmistui 2009 alun perin duoksi sellolle ja pianolle, mutta 2016 
Adès muokkasi teoksesta vaihtoehtoisen version sellolle ja pienelle orkesterille. Steven 
Isserlis oli molempien versioiden kantaesittäjä, ja myös Adès oli mukana kummassakin 
esityksessä, duoversiossa pianistina ja orkesteriversiossa kapellimestarina. Teos 
pysyi kamariorkesteriversiossa ydinsubstanssiltaan olennaisesti samana, mutta 
sointi- ja värimaailma tuli luonnollisesti rikkaammaksi. Alkuperäisversio hahmottuu 
osille annettuine otsikkoneen eräänlaiseksi ohjelmalliseksi sonaatiksi, joka muuntuu 
kamariorkesteriversiossa ohjelmalliseksi concertinoksi.

Avausosa Les Eaux (Vedet) kasvaa pysähtyneestä alusta sujuvasti soljuvaksi, 
virtaavaksi ja pärskähteleväksi vesimusiikiksi. Toisen osan La Montagne (Vuori) on 
kuultu kuvastavan yhtä lailla vuorta kuin vuorellenousijaa; esitysmerkintä onkin 
jälkimmäiseen viitaten ”Tempo di Promenade”. Sellon pizzicatojen askelluksella 
alkava osa on teoksen scherzo, jossa on lohkareisiksi terävöityvien sointien rinnalla 
keventävä trio-jakso ja lopussa intensiivisten adrenaliiniryöppyjen jälkeen äkillinen 
mykistyminen huipulle saapumisen hetkellä.

Les Champs (Niityt) on teoksen hidas osa, sisäistyneen mietiskelyn tuokio 
epätodellisilla, unenomaisen arkadisilla niityillä. Osan läpi piirtyy yksi katkeamaton 
melodialinja, joka häviää lopussa korkeuksiinsa. Sellistisesti virtuoosisen ja korskean 
finaalin teokselle luova La Ville – cancan macabre (Kaupunki – makaaberi can-can) 
on kuin kulmikkaan eloisa suurkaupungin muotokuva, jonka vääristyneet viittaukset 
Offenbachin can-caniin paikallistavat Pariisiksi.
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Märchentänze

Saksan kielen sana ”Märchen” tarkoittaa satua, tarinaa tai kansantarua, mutta 
sen ympärille on muotoutunut myös oma musiikillinen traditionsa. Termi on tuttu 
ennen muuta Robert Schumannin 1850-luvun kamarimusiikkiteoksista Märchenbilder 
(Satukuvia) ja Märchenerzählungen (Satukertomuksia), mutta moni muukin 
romantiikan kauden säveltäjä käytti sitä teostensa otsikoissa. Myöhemmin varsinkin 
pianomusiikistaan tunnettu venäläinen Nikolai Medtner sävelsi 38 ”Skazki”-nimistä 
teosta, jotka ovat lännessä saaneet usein otsikon ”Märchen”. Oman aikamme 
säveltäjistä mm. tanskalainen Hans Abrahamsen on tehnyt suuren yhtyeen teoksen 
Märchenbilder (1984).

Nyt myös Thomas Adès on kytkenyt nimensä ”Märchen-säveltäjien” ryhmään. 
Hänen viululle ja pianolle säveltämänsä Märchentänze (Satutansseja) valmistui 2020 
Tokioon ajateltua esitystä varten, mutta koronapandemian vuoksi kantaesitys 
siirtyi Pariisiin, jossa Pekka Kuusisto ja Adès soittivat teoksen 4. lokakuuta 2021 
Fondation Louis Vuittonin salissa. Radion sinfoniaorkesterin, Tanskan kansallisen 
sinfoniaorkesterin, Göteborgin sinfoniaorkesterin ja Barcelonan L’Auditorin tilauksesta 
syntynyt versio viululle ja orkesterille on vuodelta 2021. Sen kantaesitys oli Helsingissä 
29.10.2021; Thomas Adèsin johtaman Radion sinfoniaorkesterin solistina oli silloinkin 
Pekka Kuusisto.

Satujen maailmaan liittyvä otsikko on saanut soivan vastineen Märchentänzen 
englantilaista kansanmusiikkia hyödyntävässä tyylissä, joka tuo teokseen omaa 
helposti lähestyttävää ja valloittavaa juurevuuttaan. Musiikissa on sellaista ”ilmaisun 
viattomuutta, joka hypnotisoi sielun” niin kuin romantiikan ajan saksalainen runoilija 
Ludwig Tieck määritteli ihanteellisen Märchenin olemusta.

Adèsin Märchentänze jäsentyy neliosaiseksi sarjaksi. Nopeassa avausosassa 
lähtökohtana olevaa tanssisävelmää kehitellään hauraasta alusta kohti rouheampaa 
ilmaisua. Toinen osa on hidas, mietiskelevä ja sisäistyneen tunnelmallinen.

Kolmas osa A Skylark for Jane (Kiuru Janelle) on Märchentänzen viulu-piano-
versiossa viulun soolo, mutta orkesteriversiossa viulisti saa seurakseen orkesterin 
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vapaasti mukaan liittyvän, maalaismaisemaa laulullaan elävöittävän kiuruparven. 
Viululla on englantilaisessa ohjelmistossa tunnettu edeltäjä kiurun roolissa Ralph 
Vaughan Williamsin rakastetussa runoelmassa The Lark Ascending viululle ja 
orkesterille (1914).

Märchentänzen päätösosa on tanssillista, pääosin 7/8-tahtilajissa keinahtelevaa 
rytmisesti eläväistä ja sävyltään positiivista musiikkia.

Dawn

Aamukoitto, pimeän yön vaihtuminen valoa säteileväksi päiväksi, on musiikissa usein 
esiintyvä aihe. Sen tunnelmia ovat maalailleet monet mestarit Haydnista, Griegistä, 
Musorgskista, Richard Straussista, Nielsenistä, Sibeliuksesta, Debussystä, Ravelista ja 
Brittenistä lähtien. Se on helppo kokea puhtaasti ulkoisena ilmiönä, mutta siihen voi 
liittää myös syvempiä merkityksiä, ei vain heräämisenä uuteen aamuun vaan myös 
uuteen tietoisuuteen, uuteen toivoon, uuteen maailmaan.

Thomas Adèsin Dawn (Aamunkoitto) (2020) on saanut alaotsikon ”Chacony for 
orchestra at any distance” (Chacony orkesterille millä tahansa etäisyydellä). Se avaa 
teokseen kaksi näkökulmaa, joista ajatus ”orkesterista millä tahansa etäisyydellä” 
liittyy korona-ajan epätavallisiin olosuhteisiin. Ehkä juuri vasten koronapandemiaa 
ajatus uuden, terveemmän ajan ”aamunkoitosta” saa aivan erityisen latauksen.

Dawn valmistui BBC:n tilauksesta Lontoon Proms-festivaalia varten. Koska 
pandemian vuoksi ei ollut varmuutta lavalle sallittavien soittajien määrästä, 
Adès suunnitteli teoksen niin, että orkesterin koossa on tiettyä joustavuutta. 
Vähimmäisvaatimuksena ovat kuitenkin kaksinkertaiset puu- ja vaskipuhaltimet, 
patarummut, kolme lyömäsoittajaa, cimbalom (tai pystypiano), harppu, piano sekä 
jousisto. Lisäksi soittajiston voi sijoittaa vapaasti konserttitilaan, ikään kuin ”mille 
tahansa etäisyydelle”. Tämä ajatus toteutui kantaesityksessä elokuussa 2020 lopulta 
lähes maksimaalisesti, sillä koronan vuoksi saliin ei päästetty lainkaan yleisöä, ja 
Simon Rattlen johtama esitys voitiin kuulla vain striimattuna lähetyksenä, ”etäisyyksien 
päässä”.
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Otsikon sana ”chacony” viittaa barokkiin ja on sanan ”chaconne” vanha 
englantilainen muoto, tuttu mm. 1600-luvun lopun brittiläismestarin Henry Purcellin 
tuotannosta. Termi viittaa kertautuvan aiheen muunteluun, ja se oli sukulaismuoto 
passacaglian rinnalla suosittu rakenne barokin musiikissa. Adèsin Dawn ei 
kuitenkaan ole erityisen barokkista vaan pikemminkin ajatonta, omassa puhtaassa 
kauneusmaailmassaan leijuvaa musiikkia. Keskeisenä toistuvana elementtinä 
on kuulaan sointimaiseman ylle piirtyvä puhaltimien alaspäinen asteikkoaihe. 
Tunnelma on seesteinen mutta vähitellen intensiteetiltään voimistuva, ja loppusivuilla 
aamunkoitto puhkeaa soimaan ravelmaisten arpeggioiden säihkeessä säteilevänä 
auringonnousuna.

Kimmo Korhonen
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Pekka Kuusisto murtautui suuren yleisön tietoisuuteen jo 19-vuotiaana voittamalla 
1995 toistaiseksi ainoana suomalaisena kansainvälisen Sibelius-viulukilpailun. 
Voitto sinkosi hänet häikäisevään kansainväliseen menestykseen, mutta monista 
kilpailuvoittajista poiketen hän ei tyytynyt perinteiseen kansainvälisen virtuoosin 
uraan vaan on luonut omanlaisensa taiteellisesti kunnianhimoisen ja myös muihin 
musiikinlajeihin ulottuvan taiteilijaprofiilin. Hän sai Pohjoismaisen musiikkipalkinnon 
2013.

Kuusiston työn ytimessä on tiivis yhteistyö monien huippuluokan 
kamariorkesterien kanssa, jolloin hän usein myös johtaa konsertit. Hän on tästä 
kaudesta lähtien Norjalaisen kamariorkesterin päävierailija ja työskentelee myös 
Minnesotassa toimivan Saint Paul Chamber Orchestran ja Mahler Chamber 
Orchestran taiteellisena partnerina ja on myös Deutsche Kammerphilharmonie 
Bremenin ”Artistic Best Friend”. Hän on aiemmin ollut mm. Tapiola Sinfoniettan, 
Australian kamariorkesterin (ACO) ja taiteellinen partneri sekä Frankfurtin hr-
Sinfonieorchesterin residenssitaiteilija.

Kuusisto on esiintynyt mm. Birminghamin, Toronton, Chicagon ja San Franciscon 
sinfoniaorkesterien, Concertgebouw -orkesterin, Skotlannin kamariorkesterin, 
Pariisin orkesterin, New Yorkin ja Los Angelesin filharmonikkojen sekä Lontoon 
huippuorkesterien solistina. Rinnan solistiesiintymisten kanssa hän esiintyy aktiivisesti 
kamarimuusikkona.

Kuusisto on tehnyt aktiivista yhteistyötä monien nykysäveltäjien kanssa; heitä 
ovat mm. Nico Muhly, Thomas Adès, Daniel Bjarnason, Andrea Tarrodi ja Anders 
Hillborg sekä Suomessa Uljas Pulkkis, Sauli Zinovjev ja Sebastian Fagerlund. Heistä 
Adèsin kanssa yhteistyö on toteutunut myös yhteisillä esiintymisillä. Kuusisto on 
levyttänyt sekä keskeistä perusohjelmistoa (mm. Vivaldi, Bach, Mozart, Paganini, 
Sibelius, Ravel, Prokofjev) että uudempia teoksia (mm. Schnittke, Rautavaara, 
Lindberg, Fagerlund, Tüür, Adès).



Tomas Nuñez aloitti sellonsoiton 6-vuotiaana Ahvenanmaan musiikkiopistossa 
ja jatkoi myöhemmin opintojaan Turun konservatoriossa ja Sibelius-Akatemiassa. 
Hänen opettajinaan ovat toimineet Jacob Lind, Timo Hanhinen, Hannu Kiiski ja Marko 
Ylönen. Lisäksi Nuñez on osallistunut monille mestarikursseille Suomessa ja ulkomailla.

Vuonna 2010 Tomas Nuñez voitti Turun XI sellokilpailun ensimmäisen palkinnon 
ja yleisöpalkinnon. Hänet palkittiin myös kilpailun tilausteoksen parhaasta esityksestä. 
Keväällä 2010 Nuñez aloitti työt Suomen Kansallisoopperan orkesterissa – ensin 2. 
soolosellistinä ja syksystä 2011 lähtien 1. soolosellistinä. Vuosina 2015–2018 hän toimi 
Helsingin kaupunginorkesterin 1. soolosellistinä. RSO:n 1. soolosellistinä hän aloitti 
syksyllä 2017.

Tomas Nuñez on soittanut mm. Helsingin kaupunginorkesterin, Suomen 
Kansallisoopperan orkesterin, Turun filharmonisen orkesterin, Keski-Pohjanmaan 
Kamariorkesterin ja Sinfonia Lahden solistina. Kamarimusiikkia Nuñez soittaa 
Postiglione-kvartetissa, joka voitti vuonna 2009 Rovaniemellä järjestetyn 
kansainvälisen Night and Sun -jousikvartettikilpailun.

Tomas Nuñez soitin on Yleisradion eläkesäätiön omistama Lorenzo & Tomaso 
Carcassi -sello vuodelta 1779.
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Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri, jonka tehtävänä on tuottaa 
ja edistää suomalaista musiikkikulttuuria. Orkesterin ylikapellimestari on Nicholas 
Collon.

Radio-orkesteri perustettiin vuonna 1927 kymmenen muusikon voimin. 
Sinfoniaorkesterin mittoihin se kasvoi 1960-luvulla. RSO:n ylikapellimestareita 
ovat olleet Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo ja Hannu Lintu. Suurten klassis-
romanttisten mestariteosten ohella RSO:n ohjelmisto sisältää runsaasti nykymusiikkia 
ja orkesteri kantaesittää vuosittain useita Yleisradion tilausteoksia. RSO:n tehtäviin 
kuuluu myös koko suomalaisen orkesterimusiikin taltioiminen kantanauhoille 
Yleisradion arkistoon. Kaudella 2021–2022 orkesteri kantaesittää kuusi uutta teosta.

RSO on levyttänyt mm. Mahlerin, Bartókin, Sibeliuksen, Hakolan, Lindbergin, 
Lutoslawskin, Saariahon, Sallisen, Kaipaisen ja Kokkosen teoksia. Orkesteri on saanut 
levytyksistään Gramophone-palkinnon kahdesti – Lindbergin klarinettikonserton 
levytyksestä 2006 sekä Bartókin viulukonserttojen levytyksestä 2018. Muita 
tunnustuksia ovat mm. BBC Music Magazine Award, Presto Classical ja MIDEM 
Classical Award. Sibeliuksen sävelrunoja ja lauluja sisältävä levy palkittiin International 
Classical Music -palkinnolla (ICMA) 2018. Grammy-ehdokkaana RSO on ollut 2020 ja 
2021 ja kotimaisen EMMA-palkinnon se on saanut 2016 ja 2019.

RSO:n konsertit lähetetään suorina lähetyksinä Yle Areenassa ja Yle Radio 1:ssä 
sekä samana iltana viivästettynä Yle Teemalla. Konserttien taltiointeja lähetetään Yle 
TV1:ssä.

www.yle.fi/rso
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Nuoremman polven kysytyimpiin kapellimestareihin kuuluva brittiläinen Nicholas 
Collon aloitti elokuussa 2021 Radion sinfoniaorkesterin 9. ylikapellimestarina. 
Hänen ohjelmasuunnitteluaan ohjaavat kausittain vaihtuvat teemasäveltäjät, jotka 
ensimmäisellä kaudella ovat Igor Stravinsky, Lotta Wennäkoski ja Thomas Adès.

Collonin ja RSO:n tiet kohtasivat neljä vuotta sitten. “Minua innosti orkesterin 
kyky ja jano heittäytyä mukaan minkä tahansa ohjelmiston haasteisiin”, Collon 
muistelee. Muusikot taas ihastuivat kapellimestarin tapaan tehdä musiikkia 
spontaanisti ja luonnollisesti, muusikoihin luottaen.

Collon on työskennellyt Haagin Residentie-orkesterissa vuodesta 2016 lähtien, 
ensin jaetussa pääkapellimestarin (principal conductor) virassa Jan Willem de 
Vriendin kanssa ja 2018–2021 sen ainoana ylikapellimestarina. Hän on myös 2004 
perustamansa brittiläisen kamariorkesterin Aurora Orchestran ylikapellimestari ja 
ollut syksystä 2017 lähtien lisäksi Kölnin Gürzenich-orkesterin päävierailija. Collon 
on vieraillut monien arvostettujen orkesterien johtajana; näitä ovat brittiläisten 
huippuorkesterien lisäksi mm. Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Zürichin 
Tonhalle-orkesteri, Ensemble InterContemporain, Euroopan kamariorkesteri, Oslon 
filharmonikot, Ranskan kansallisorkesteri, Tokion Metropolitan-sinfoniaorkesteri ja 
Toronton sinfoniaorkesteri. Collon johtaa laajaa ohjelmistoa ja on tullut esiin myös 
oopperakapellimestarina. Hän on johtanut yli 200 uutta teosta, joukossa useita 
kantaesityksiä ja Ison-Britannian ensiesityksiä, säveltäjinä mm. Unsuk Chin, Philip 
Glass, Colin Matthews, Nico Muhly, Olivier Messiaen, Krzysztof Penderecki ja Judith 
Weir.

Collonin levytyksistä Aurora Orchestran kanssa tehty Road Trip (Ives, Copland, 
Adams ja Muhly) voitti 2015 Echo Klassik –palkinnon Klassik ohne Grenzen –sarjassa. 
Aurora Orchestran kanssa hän on tehnyt myös levyn Insomnia (Britten, Brett Dean, 
Ligeti, Gurney ja Lennon & McCartney) sekä orkesterin ensimmäisenä julkaisuna 
Deutsche Grammophonille levyn Music of the Spheres (Mozart, Max Richter, Adés, 
Dowland/Muhly ja Bowie). Hän on lisäksi levyttänyt Haydnia, Ligetiä, Britteniä ja 
Deliusia sekä Hallé-orkesterin kanssa useita levyjä modernia ohjelmistoa. Collon on 
hiljattain sopinut monivuotisen levytyssopimuksen Ondinen kanssa.

nicholascollon.co.uk
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