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24.3     
FREDAGSSERIEN 11
Musikhuset kl. 19.00

Nicholas Collon, dirigent
Laura Mikkola, piano

Thomas Adès:  Dances from Powder Her Face 11 min

Overture
Waltz
Finale

Thomas Adès: In Seven Days – för piano och 30 min 
orkester, Finlandspremiär 

I Chaos – Light – Dark
II Separation of the Waters into Sea and Sky
III Land – Grass – Trees
IV Stars – Sun – Moon
V Fugue – Creatures of the Sea and Sky
VI Fugue – Creatures of the Land
VII Contemplation 

PAUS 20 min

Sergej Prokofjev: Symfoni nr 5 B-dur op.100 43 min

I Andante 
II Allegro marcato 
III Adagio 
IV Allegro giocoso
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KAMMARMUSIK I SENA KVÄLLEN börjar i Konsertsalen efter en paus på 
ca 10 minuter. Publiken ombeds ta plats på parketten för att lyssna till 
musiken. Platserna är onumrerade. 

Kammarmusik i sena kvällen: 
Christoffer Sundqvist, klarinett
Paula Sundqvist, Violin
Jukka Rautasalo, cello
Jouko Laivuori, piano

Thomas Adès: Catch  11 min  

Thomas Adès: Court Studies from the Tempest 8 min

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Kammarmusiken slutar ca kl. 21.45. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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THOMAS ADÈS 
(f. 1971):  DANCES 
FROM POWDER HER 
FACE
Thomas Adès kammaropera Powder Her 
Face väckte uppståndelse år 1995 med 
sitt ämnesval och sitt ogenerade sätt 
att handskas med ämnet. Operan byg-
ger på hertiginnan av Argylls skanda-
lomsusade liv. Margaret Whigham föd-
des i borgerliga förhållanden, gifte sig år 
1937 med hertigen av Argyll och starta-
de en framträdande karriär i societeten. 
Karriären och äktenskapet bröt samman 
på grund av en sexskandal på 1960-ta-
let. I början av 1990-talet slängdes den 
utarmade hertiginnan ut ur ett lyxhotell 
i London för att några år senare sluta 
sitt liv på ett vårdhem.

På tjugo år har Powder Her Face bli-
vit en av de mest populära moderna 
operorna och den gavs också i ett ti-
digt skede i Finland (1998). År 2007 
sammanställde Adès på beställning av 
Cleveland Orchestra och Philharmonia 
Orchestra London en danssvit som byg-
ger på operans motiv men med utvid-
gad orkestrering. Sviten rubricerades ur-
sprungligen Uvertyr, vals och final. 

Uvertyren kör igång i samma anda 
som Strauss Rosenkavaljeren med be-
teckningen Avanti ("Framåt") i partitu-
ret och mycket snart kolliderar med en 
tango som sett bättre dagar. I operan 
beledsagar denna musik en elmontör 
och en tjänarinna som gör narr av her-
tiginnan i dennas svit. Minnena från en 
avdankad glamour förtvinar i form av 
glissandon och vacklande rytmer, den 
nya vardagen tränger sig på genom dör-
rar och fönster. 

Valsen är skarpare både vad rytmerna 
och sarkasmen beträffar. Behandlingen 
av blåsarna har kammarmusikalisk käns-
lighet och poetiska kvaliteter som på-
minner om Prokofjevs och Stravinskys 
baletter. Ett par gånger förstärks valsen 
och blir en brutalt mekaniskt marsch.

Finalen är förknippad med den scen 
där hertiginnan avlägsnas från hotel-
let. Elmontören och tjänarinnan dansar 
en insinuerande tango, då de försätter 
rummet i skick för kommande gäster. 
För deras lika sköra kärleksdrömmar 
tycks dörrarna nu stå öppna. 

  

THOMAS ADÈS 
(f. 1971): IN SEVEN 
DAYS – FÖR PIANO 
OCH ORKESTER

Adès pianokonsert In Seven Days från 
år 2008 är en sambeställning av Los 
Angeles filharmoniker och Southbank 
Centre i London. Rubriken hänvisar till 
den kristna skapelseberättelsen men 
Adès har påpekat att bibeltexten vid sin 
tillkomst också representerade den se-
naste vetenskapliga synen. 

Första dagen, Kaos-Ljus-Mörker, bör-
jar utvidga sig, avknoppas och växa i  
fraktala figurer för stråkarna. Världen 
kommer till i en otyglad kontrapunktisk 
rörelse och då blåsarna kommer med, 
föds ljus och långsiktighet i mörkret. 
Pianots jazziga inträde har med sig en 
skapande idé och då kvällen skymmer 
saktar rörelsen av och övergår i bleck-
tunga dyningar.

Efter drygt åtta minuter gryr den an-
dra dagen som annonseras av piano och 
slagverk. Vattnet ovanför valvet skiljes 
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från vattnet under valvet, till himmel 
och hav. Pianot fungerar bokstavligen 
som vattendelare mellan den musikalis-
ka aktiviteten som packas in i det låga 
och i det höga registret.  

Från pianots låga ton E och ur kontra-
basarnas djup uppstår den tredje dagen, 
Jord-Grönska-Träd. I stil med en lång-
samt växande passacaglia sprider livet 
sina lövgrenar i stora harmoniska kret-
sar med allt fler instrument och motiv. I 
slutet koncentreras allt till en koralmäs-
sig kraftuppvisning.

Fjärde dagen, Stjärnor-Sol-Måne, 
gryr i pianots höga filigran som blå-
sarna sluter sig till med envisa figurer. 
Himlakropparnas gruppering bjuder på 
en astral balett som snart får pianots sol 
och måne som fasta punkter. 

Levande varelser uppenbarar sig i ha-
vet och luften i den femte dagens fuga. 
Instrumentgrupperna tävlar sinsemellan 
då de utvecklar lämpliga rörelsesche-
man för de olika elementen, men lika 
viktig är den evolutiva spänningen som 
styr utvecklingen. 

Efter en fuga och ett litet uppehåll 
följer en annan fuga, då sjätte dagen 
under pianots ledning marscherar fram 
livsformerna på jorden. Här är kontra-
punkten mera komplicerad än under 
den föregående dagen, vilket kanske 
handlar om att utvecklingen i stället för 
motorik och plastik snarare koncentre-
rar sig på högre hjärnfunktioner och an-
passningen till olika livsmiljöer.

Sjätte dagen slutar med en klarhet 
som kompletteras av sjunde dagens 
korta Kontemplation. Pianot bär hu-
vudansvaret för slutomdömet om ska-
pelsen. Ett motiv som klingat genom 
hela verket koncentreras symboliskt till 

ett sjunkande grundtema i sju toner. 
Alldeles i slutet återgår berättelsen till 
sin egen början, då det skalmotiv som 
startat hela processen börjar klinga i or-
kestern. 

SERGEJ PROKOFJEV 
(1891–1953): 
SYMFONI NR 5   
 
Sergej Prokofjevs femte symfoni har 
en klassisk struktur men verksamhets-
principen är snarare episk på slaviskt 
vis än baserad på motivarbete. Som 
sin officiella kommentar konstatera-
de Prokofjev, att verket uttrycker ”den 
mänskliga andens storhet, en hyllning 
till den fria och lyckliga mänskligheten”. 
Heroiska gester och segervissa höjd-
punkter hörs i helheten men de är inte 
hela sanningen. Också utan ideologiska 
ramar gav kriget en möjlighet att be-
trakta mänsklighetens finaste kvaliteter 
så väl som dess mera brutala egenska-
per. 

Första satsen har på grund av sitt 
långsamma tempo (Andante) karaktä-
ren av en introduktion. Det lyriska te-
mat som träblåsarna presenterar i bör-
jan blottar först i genomföringen sin 
majestätiska potential. Vid sidan av 
stråkarnas och träblåsarnas transparen-
ta klang höjer sig krigiska crescendon i 
blecket effektiverade av slagverket. På 
samma sätt separerar Prokofjev orkes-
terns höga och låga ytterligheter från 
varandra, medan sjungande teman kör 
stolt igenom registret. Satsens mäktiga 
coda med tillhörande tamtam är avsedd 
att vara just så heroisk som den låter.



5

Scherzot (Allegro marcato) ger 
Prokofjev chansen att odla sin moder-
nistiska periods infernaliska betoning-
ar, musikalisk komik som med ett slag 
kan förvandlas och bli en plågande pina. 
Huvuddelens motoriserade kosackryt-
mer och klarinettens illmariga perpetu-
um mobile-tema har framstått i en gro-
tesk belysning som bara glimtvis blir 
mardrömslik. Den andra temat är dröm-
likt. 

Scherzots mellersta avsnitt varierar 
sin egen melodi i denna overkliga och 
hoppfulla anda, medan huvuddelen tas-
sar tillbaka vresigare än någonsin med 
stöd av en komisk marsch och bleckets 
accelerando. Stråkarnas och piccolons 
utfall viner som kulor förbi scherzote-
mat som i slutet kör i väggen med full 
fart. 

Den långsamma satsens (Adagio) 
sköna tema skuggas av en melankoli 
som till slut blir storslagen och tragisk. 
Prokofjevs melodik i violinerna breder 
ut vingarna liksom sagans fågel, medan 
orkestern i sitt låga register förser den 
med en mörk inramning. Ett hotfullt an-
dra tema startar i det låga registret och 
en genom musiken pulserande långsam 
vals låter som ett begravningståg. Efter 
ett rivande crescendo känns upprep-
ningen av första avsnittet skör. Över det 
utmattade huvudtemat lägger sig poe-
tiska flor men i slutet skymtar ett gåt-
fullt småleende. 

Finalen (Allegro giocoso) börjar som 
ett uppsluppet sonatrondo i haydnsk stil 
och det förbereds med en reminiscens 
av första satsens huvudtema (cellorna 
och basfiolerna). Violorna startar en rö-
relse och klarinetten stämmer upp med 
ett tema, vars godmodiga bekymmers-

löshet får motstånd medan musiken 
fortskrider. Samtidigt som musiken ef-
tersträvar segervissa toner dyker även 
tecken på kaos upp. Den emotionella 
tudelning som gått genom hela verket 
får huvudrollen i slutcrescendot som får 
motorisk frenesi och hotande laddning 
av gnisslande disharmonier. 

Antti Häyrynen

NICHOLAS COLLON
Nicholas Collon har tidigare spelat vio-
la, piano och orgel, innan han började 
dirigera. Under sin korta dirigentkarriär 
har han redan hunnit dirigera flera top-
porkestrar och han lotsar regelbundet 
kammarorkestern Aurora som han själv 
grundat i sin hemstad London. Därtill är 
han förste gästdirigent för Residentie 
Orkest i Haag. 

Collon har dirigerat bland andra 
Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, 
Tonhalle-Orchester Zürich, Ensemble 
Intercontemporain, Philharmonia 
Orchestra London och BBC 
Philharmonic. Med kammarorkestern 
Aurora som han grundade år 2005 upp-
träder Collon regelbundet bland annat 
i Wigmore Hall i London och Barbican 
Centre. Vid Promsfestivalen har orkes-
tern och Collon konserterat sedan 2010. 
Med Aurora har Collon spelat in mu-
sik av Ives, Copland, Adams och Muhly, 
samt Britten och Ligeti.  

Opera har Nicholas Collon dirige-
rat vid English National Opera, Welsh 
National Opera samt vid festivalerna 
i Glyndebourne och Aldeburgh. Hans 
repertoar omfattar även en hel del nu-
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidigare 
chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Förutom de stora klassisk-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  

Under säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 

tida musik och han har dirigerat ett 
flertal uruppföranden och premiärer i 
Storbritannien av bland andra Unsuk 
Chin och Colin Matthews.

LAURA MIKKOLA
Pianisten Laura Mikkola har studerat 
vid Sibelius-Akademin, Curtis Institute 
i Philadelphia och University of Music 
i Bloomington, Indiana. Vid fyllda tju-
go år hade hon redan vunnit ett an-
tal pianotävlingar, bland andra Maurice 
Ravel-pianotävlingen i Frankrike 1988, 
Maj Lind-pianotävlingen i Finland 1992 
och Unisa Transnet-pianotävlingen i 
Sydafrika 1994. År 1995 fick Mikkola an-
dra pris och publikpriset i den prestige-
fulla Queen Elisabeth-pianotävlingen 
samt även Finlandspriset för unga ar-
tister. 

Som en följd av sina tävlingsframgång-
ar har Mikkola uppträtt som solist med 
bland andra Los Angeles Philharmonic 
Orchestra, Mariinskijteaterns orkes-
ter, National Symphony Orchestra 
Washington och Wiens kammarorkes-
ter samt arbetat med dirigenterna Esa-
Pekka Salonen, Vladimir Ashkenazy, 
Okko Kamu och Jukka-Pekka Saraste. 
Därtill har hon konserterat i bl.a. 
Suntory Hall i Tokyo, Hollywood Bowl i 
Los Angeles och Tonhalle i Zürich. 

Mikkolas repertoar omfattar förutom 
kammarmusik över sextio pianokon-
serter. Hon är speciellt känd för sin för-
trogenhet med Einojuhani Rautavaaras 
musik och har spelat in alla Rautavaaras 
soloverk för piano och pianokonser-
ter. I år kommer hon att spela in Einar 
Englunds pianoproduktion. På en skiva 

som släpptes våren 2014 spelar Mikkola 
Erkki-Sven Tüürs pianokonsert med 
Frankfurtradions symfoniorkester under 
Paavo Järvi. 

Laura Mikkola har varit konstnärlig 
ledare för i Itis musikfestival sedan år 
2003.
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Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I 
allmänhet sänds såväl de utländska 
som de inhemska konserterna direkt. 
Konserterna kan även avlyssnas på 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) och ses 
live i hög resolution. En stor del av kon-
serterna televiseras också direkt i Yle 
Teema.


