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Útdráttur 

Fyrsta verk breska tónskáldsins Thomas Adès fyrir fullskipaða (og stóra) sinfóníu-

hljómsveit, ...but all shall be well, samdi hann fyrir áhugamannasveit árið 1993 og var 

verkið frumflutt árið eftir. Hljóðheimur þess og yfirbragð stingur (a.m.k. örlítið) í stúf 

við fyrri kammerverk tónskáldsins og vekur því upp spurningar um vísvitandi 

einföldun á tónsmíðinni og mögulegum afslætti af kröfum til hljóðfæraleikara. 

Spurningar þær teljast þó ekki til alvarlegra mála þar sem verkið prýðir enn verkalista 

tónskáldsins og er reglulega flutt af atvinnuhljómsveitum um heim allan. 

 

...but all shall be well byggir á einfaldri laglínu og úr henni vinnur tónskáldið 

hljómrænt umhverfi sem tryggir mjög einkennandi hljómræna áferð. Adès vinnur 

fjölda hljóma, þ.á.m. tveggja radda sjálfstæða hljóma, á mismunandi tónsvið 

hljóðfærahópana, og útfærir þá ásamt laglínunni á listilegan máta. Uppbygging 

verksins má flokka með tilvísun í hið sígilda sónötu-form og inniheldur framsögu, 

úrvinnslu og ítrekun, auk upphafs- og endakafla. Þessir formkaflar eru unnir á nokkuð 

hefðbundinn hátt úr fyrrgreindri laglínu og skyldra tónlistarlegra atburða. Í ritgerðinni 

eru þessir atburðir krufnir og flokkaðir, atburðarrás og form verksins er svo lýst og 

greint er frá kaflaskilum skv. sónötu-forminu.  

 

Í lok ritgerðar er stuttlega farið yfir notkun tónskáldsins á hljómsveitinni, hvaða 

búning tónar og hljómar klæðast, en sá vinkill er næstum óaðskiljanlegur eiginleikum 

fyrrnefndra tónlistarlegra atburða. Einn veigamesti eiginleiki verksins er dulbúinn 

einleikur klarinetta á laglínunni sem og frumleg útsetning undirleiks bassahljóðfæra í 

bæði úrvinnslukafla og hápunkti ítrekunarkafla.  
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1. Inngangur 

Thomas Adès er ekki endilega nafn sem allir þekkja. Nokkurn veginn um leið og 

höfundur þessa rits kynntist nafni Adès varð það gífurlega áberandi og auðsjáanlegt 

innan klassíska tónlistargeirans, í blaðagreinum og tónleikadómum, á dagskrám 

hljómsveita og hátíða, og á spjallborðum neytenda samtímatónlistar. Adès er eitt 

virtasta nafnið meðal núlifandi tónskálda klassískrar tónlistar og eru verk hans flutt 

reglulega um heim allan. Flest allt efni hans hefur verið hljóðritað, sum verka oftar en 

einu sinni, og hafa hljómplötur með tónlist hans verið tilnefnd til verðlauna og einnig 

borið sigur úr býtum. 

 

Þessi nýtilkomna vitneskja mín um alla þá athygli sem beindist að tónskáldinu vakti 

mér furðan. Eftir heimsókn á bókasafn og tormeltan lestur á raddskrám með heyrnatól 

í eyrum var ég heldur engu nær og botnaði enn ekkert í öllum þessum látum í kringum 

Thomas Adès. Það var ekki fyrr en ég setti frá mér bækurnar og hlustaði, án þess að 

krefja sjálfan mig um fullkominn skilning á púls, hljómum og hljóðum tónlistarinnar, 

sem ég byrjaði að skilja hvað væri hér á ferð: virkilega hæfileikaríkt tónskáld sem nær 

að para saman nákvæm og framúrstefnuleg vinnubrögð, og í leiðinni heilla (eða a.m.k. 

hrífa) hinn almenna tónleikagest (og þ.á.m. mig.) Upplifun mín á verkum Adès er ekki 

alltaf eins, sum verk eru góð, sum slæm og sum betri, en hann heldur manni ávallt 

spenntum og forvitnum. Í ritgerð þessari vildi ég skrifa um eitthvað spennandi og varð 

þá Thomas Adès fyrir valinu. 

 

Ég mun leitast við að skyggnast aðeins inn í sköpunarferli Adès með greiningu á 

fyrsta verki hans fyrir fullskipaða sinfóníuhljómsveit, ...but all shall be well. Ástæður 

þess fyrir því að þetta verk varð fyrir valinu eru nokkrar: verkið er í hentugri lengd 

fyrir ritgerð að þessu tagi, byggir á lagrænu efni, þróunarferli þess er forvitnilegt og 

hljóðheimur þess heillandi, og eins og flest verk tónskáldsins er það vandlega útfært 

og frumlega útsett fyrir hljómsveitina. Af þessum ástæðum og fleirum er forvitnilegt 

að líta verkinu nær, gera tilraun til að sjá múrsteina byggingar þess, og mögulega nýta 

þann lærdóm sem af því fæst í náinni framtíð.  

 

Ég ætla að greina verkið með sérstaka áherslu á aðallaglínu og í hvaða búning hann 

setur hana í hljómsveitarútskrift. Einnig mun ég skoða innviði verksins, svo sem 
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hljóma, hljóðeiningar, gegnumgangandi þróun verksins og tengls þess við hið sígilda 

sónötuform. Í þessu ferli vonast ég til að finna þær tónsmíðaaðferðir sem Adès beitir 

og öðlast þannig skilning á handbragði hans. 

 

1.1. Viðfangsefni 

Breska tónskáldið, píanistinn og hljómsveitarstjórinn Thomas Adès er einn af 

vinsælustu núlifandi tónsmiðum heims. Í nú rúm tuttugu ár hafa verk hans farið víða, 

verið flutt af mörgum bestu sinfóníuhljómsveitum veraldar, virtum einleikurum  og 

kammerhópum, hlotið ýmis verðlaun og gjarnan fengið afar jákvæða gagnrýni fyrir 

tónleikaflutning sem og upptökur á hljómplötum.  

 

Adès fæddist í London þann 1. mars árið 1971. Hann lærði á píanó í Guildhall School 

of Music frá 12 ára aldri, kammertónlist hjá hinu þekkta ungverska tónskáldi György 

Kurtág, og lauk svo opinberu námi í King‘s College við Cambridge háskóla.
1
 Hann 

hafði þá þegar samið þó nokkur verk sem prýða verkalista hans í dag, þar á meðal 

Catch, Op. 4, (fyrir klarinett, fiðlu, selló og píanó) og Chamber Symphony, Op. 2, 

(fyrir 15 hljóðfæraleikara), en hið síðarnefnda vakti fyrst athygli tónlistarheimsins á 

tónskáldinu. Kammersinfónían er krefjandi verk fyrir nokkuð hefðbundna sinfóníettu-

skipan, eða 15 hljóðfæraleikara, og er óvenju tilkomumikið frá tónskáldi um tvítugt. Í 

gagnrýni sinni á hljómplötunni Asyla
2
 í tímaritinu Gramophone segir Michael Oliver 

Chamber Symphony vera m.a. snjalla og frumlega og áhrif frá djasstónlist prýða 

verkið hæfilega.3 Nokkru seinna fylgdi verkið Living Toys, Op. 9, sem er, líkt og 

Chamber Symphony, krefjandi fyrir bæði flytjendur og áheyrendur. Viðfangsefni 

þessarar ritgerðar, verkið ...but all shall be well, fylgdi í kjölfar Living Toys, en bæði 

eru skrifuð árið 1993.  

 

Adès hefur skrifað fjölda verka síðan þá. Meðal hljómsveitaverka má nefna Asyla, 

pantað af Sir Simon Rattle fyrir sinfóníuhljómsveit Birmingham (City of Birmingham 

Symphony Orchestra), en verkið var flutt af Rattle og Fílharmóníuhljómsveit Berlínar 

á fyrstu tónleikum Rattle sem aðalstjórnanda þeirrar virtu sveitar. Tevot var pantað af 

                                                 
1
 Adès, Thomas. „Biography.” Thomas Adès. Sótt 18. maí 2015 á http://thomasades.com/bio/  

2
 Adès, Thomas; Rattle, Simon. Asyla. EMI Records Ltd. 556818-2, 1999, geisladiskur. 

3
 Oliver, Michael. „Adès Chamber & Orchestral works.” Gramophone. Sótt 21. maí 2015 

á http://www.gramophone.co.uk/review/ad%C3%A8s-chamber-orchestral-works 

http://thomasades.com/bio/
http://www.gramophone.co.uk/review/ad%C3%A8s-chamber-orchestral-works
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Berlínar Fílharmóníunni, Totentanz og fiðlukonsertinn Concentric Paths samdi hann 

fyrir Proms hátíðina, In Seven Days fyrir fílharmóníusveitir Los Angeles og London, 

o.m.fl.
4
 Adès hefur einnig verið duglegur að semja kammertónlist, óperur og stjórnar 

gjarnan eigin tónlist og tónlist annara í Englandi, Evrópu, Bandaríkjunum og Ástralíu. 

Hann heldur einnig reglulega einleikstónleika við píanóið og kennir píanóleik í 

kammertónlist. Á heimasíðu Adès er listi yfir fjölda komandi tónleikaflutninga, þétt 

dagskrá heilt ár fram í tímann.
5
 

 

Að mati Alan Gilberts, hljómsveitarstjóra og tónlistarstjóra Fílharmóníusveitar New 

York, er Adès einkar sérstakt tónskáld. Gilbert segir alltaf vera innistæðu fyrir flækni 

tónverka Adès, og að hann hafi fullkomið vald yfir því sem hann skrifar á síður verka 

sinna og hvernig það skilar sér í tónleikasal.
6
 Gagnrýni af svipuðum toga á verk og 

flutning Adès er algeng. Gilbert (um verkið In Seven Days frá árinu 2008) nefnir 

einnig kröfurnar sem settar eru á hljóðfæraleikara, flókin og nákvæm útskrift hryns og 

tónlita skilar sér í fallegri og jafnvel aðgengilegri tónlist fyrir áheyrendur. Þessi 

athugasemd á vel við um ...but all shall be well þar sem raddskráin lítur oft flóknari út 

en hún hljómar í lifandi (eða hljóðrituðum) flutningi. 

 

1.2. ...but all shall be well 

Verkið sem tekið er fyrir í þessari ritgerð heitir ...but all shall be well. Það er númerað 

ópus 10, samið árið 1993 og er fyrsta verk Thomas Adès fyrir fullskipaða 

sinfóníuhljómsveit (e. large orchestra.)  Verkið, sem tekur um tíu mínútur í flutningi, 

er fagurt áheyrnar- og aðgengilegt, en um leið samanstendur það af heillandi 

hljómrænni þróun úr lítilli laglínu, markvissri uppbyggingu og víkkun hljóðheims 

þess. Verkið var pantað af Tónlistarfélagi Cambridge Háskóla (Cambridge University 

Music Society) af tilefni 150 ára afmæli þess og var frumflutt af hljómsveit félagsins 

                                                 
4
 Adès, Thomas. „Biography.”  

5
 Adès, Thomas. „Performances.” Thomas Adès. Sótt 25. maí 2015 á 

http://thomasades.com/performances/ 
6
 Gilbert, Alan. „Alan Gilbert on Thomas Adès's "Polaris".” Myndband, 2:46. Sótt 18. maí 

2015 á 

https://www.youtube.com/watch?v=fhJlFnaz43I&list=PL581FF6C291AA9082&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=fhJlFnaz43I&list=PL581FF6C291AA9082&index=2
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(CUMS First Orchestra) þann 12. mars 1994. Síðan þá hefur verkið verið flutt a.m.k 

49 sinnum um allan heim.
7
 

 

Titillinn, ...but all shall be well, kemur úr lokalínum ljóðsins Little Gidding úr 

flokknum Four Quartets eftir T.S. Eliot og eru þrjár línur prentaðar fremst í 

raddskránni: 

 

  Sin is Behovely, but 

  All shall be well, and 

  All manner of thing shall be well.
8
 

 

Fyrrverandi aðstoðar-listrænn stjórnandi Fílharmóníuhljómsveitar New York (Vice-

President of Artistic Planning at the New York Philharmonic),  og núverandi 

stjórnandi (director) Cal Performances við Berkeley háskólann í Kaliforníu, Matías 

Tarnopolsky, skrifaði dagskrárnótur um verkið og má þær finna á heimsíðu Adès.
9
 

Tarnopolsky segir titillinn vísa í syndina, erfiðleika sem ástand, og nauðsyn þeirra og 

syndarinnar til þess að allt geti endað vel að lokum. Hann segir þetta ekki endilega 

blinda bjartsýni, frekar áunnið viðhorf. Tarnopolsky hefur augljóslega góða þekkingu 

á ljóðunum sem verkið byggir á, og kallar það „huggun fyrir hljómsveit (e. 

consolation for orchestra)“ en segir á sama tíma tónlistina sjálfa ekki hafa neitt 

frásagnarlegt gildi. Ekki verður vöngum frekar velt yfir undirliggjandi skilaboðum 

verksins, en innsæi Tarnopolsky virðist fengið í tengslum við Adès og telst því 

nokkuð áreiðanleg heimild. Tarnopolsky segir enn fremur tónskáldið styðjast við hið 

sígilda sónötu form og byggist eftirfarandi greining að miklu leyti á að aðgreina 

formhluta þess; framsögu, úrvinnslu og ítrekun (og upphaf og endakafla, sem hér á 

við, eins og í mörgum verkum byggða á forminu.)
10

 

 

Það sem vakti fyrst athygli mína við þetta verk var hin létta og forvitnilega laglína 

sem er uppistaða verksins. Raunar upplifar maður þó nokkra hluta verksins ekki eins 

og skrifað sé fyrir stóra hljómsveit. Laglínan leikur á hlustandann með lítillátri 

                                                 
7
 Adès, Thomas. „...but all shall be well.” Thomas Adès. sótt 24. maí 2015 á 

http://thomasades.com/compositions/but_all_shall_be_well 
8
 Adès, Thomas. ...but all shall be well. London: Faber Music Ltd, 2001. 

9
 „Matías Tarnopolsky named Director of Cal Performances.” Cal Performances, 20. maí 

2009. Sótt 24. maí 2015 af http://calperformances.org/director/ 
10

 Tarnopolsky, Matías. „...but all shall be well.” Thomas Adès. Sótt 20. maí 2015 á 

http://thomasades.com/compositions/but_all_shall_be_well 
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útsetningu tónskáldsins og oft er erfitt að greina hvaða hljóðfæri eiga í hlut. Þannig 

vefur Adès tiltölulega einfaldri tónhugmynd (laglínu) í gegnum næstum 40 stemmd 

hljóðfæri með mikilli nákvæmni svo úr verður mjög áhugaverð upplifun sem líklega 

er aldrei full-lifuð nema í tónleikasal.  

 

Í fyrrgreindri umsögn um plötuna Asyla í Gramaphone, segir Michael Oliver um 

verkið: 

„[í verkinu] þróast nægjusöm og rausnarleg laglína, full ákefðar, úr tveimur 

einföldum hendingum yfir í tilkomumikla, tónlistarlega rökfærslu (e. argument) sem 

nær hápunkti á öflugan og fullnægjandi hátt.“
11

 

 

John von Rhein skrifar í Chicago Tribune ágæta lýsingu á verkinu, sem var nýlega 

flutt af hljómsveit borgarinnar: 

„Þetta 10 mínútna verk hefst á viðkvæmum klukkuómi sem breiðir úr sér þar til aðal-

laglínan brýst fram, látlaust lítið stef sem mjakast skref fyrir skref í gegnum einkar 

fíngerða hljómsveitaliti. Stefið er svo prufukeyrt og fer í gegnum margar 

umbreytingar – og allt endar vel að lokum.“
12

 

 

 
1.3. Mögulega einfölduð tónsmíð? 

...but all shall be well er, eins og áður sagði, fyrsta verk Adès fyrir fullskipaða 

sinfóníuhljómsveit (og stóra, þar að auki.) Borið saman við fyrri kammerverk hans 

(Living Toys, Chamber Symphony) og seinni hljómsveitaverk (Asyla, Tevot) virðist 

það töluvert einfaldara, setja minni tæknilegar kröfur á flytjendur og er aðgengilegra í 

hlustun og upplifun. Í raddskrá verksins, þar sem frumflutningur hljómsveitar 

tónlistarfélags Cambrigde háskóla er nefndur, er einnig minnst á fyrsta flutning 

atvinnuhljómsveitar, en þá flutti Metropolitan hljómsveit Tokyo (Tokyo Metropolitan 

Symphony Orchestra) verkið í heimaborg sinni undir stjórn breska tónskáldsins og 

                                                 
11

 „However, … but all shall be well is something else again. It develops abundant, generous, 

earnest melody from a pair of simple phrases in an impressively sustained argument that 

reaches a powerful and satisfying climax.“ Olivier, „Adès Chamber & Orchestral works.”  
12

 „The 10-minute work begins with delicate chiming sounds that expand outward before the 

main melody appears, a withdrawn little tune that slithers stepwise through an extremely 

subtle orchestral pallette. The tune gets „tested“ as it passes through a variety of permutations 

– and all indeed ends well.“ Von Reihn, John. „CSO conductor probes 20th century scores 

with brilliance, clarity.” Chicago Tribune. Sótt 21. maí 2015 á  

http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-

20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks 

http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks
http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks
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hljómsveitarstjórans Oliver Knussen.
13

 Þetta vekur upp þá spurningu hvort Adès hafi 

vísvitandi skrifað auðvelt hljómsveitarverk sem hefur óvænt haldist á varanlegum 

tónverkalista hans.  

Í fyrrnefndum dagskrárnótum nefnir Tarnopolsky hugmyndina um huggunina (e. 

consolation) úr ljóðum T.S. Eliot og ætlun tónskáldsins að draga áheyrandann smám 

saman inn í verkið á markvissan hátt. Það er því mögulegt að þær litlu tæknilegu 

kröfur sem settar eru á meðlimi hljómsveitarinnar séu frekar afleiðing listrænnar 

sjónar tónskáldsins á tilurð og tilgang verksins. Ekki verður þó dæmt í þessu riti hvað 

sé orsök og hvað afleiðing. 

 

...but all shall be well er skrifað fyrir stóra hljómsveit, en Adès og/eða útgefandi hans 

hafa einnig útbúið minni útgáfu. Í henni fækkar horn leikurum úr sex í fjóra, 

slagverksleikurum einnig frá sex í fjóra og hljómborðsleikurum (píanó og celesta) úr 

tveim í einn. Í þessari ritgerð er stuðst við upprunalegu (stærri) útgáfu verksins, frá 

Faber Music forlaginu og hljóðupptöku af Sinfóníuhljómsveit Birmingham undir 

stjórn tónskáldsins af hljómplötunni Asyla (EMI Records 1999.) 
14

 

 

  

                                                 
13

 Adès, ...but all shall be well. 
14

 Adès, Thomas; Rattle, Simon. Asyla. 
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2. Greining 

Í greiningu þessari hef ég aðskilið nokkra þætti og einkennandi burðarása verksins. Ég 

reyni að nálgast uppruna þessara þátta og tengls þeirra við hvern annan. Þættir þessir 

koma flestir fyrir í mismunandi myndum og eiga samskipti við hvora aðra, bæði í 

hljóm- og lagrænu tilliti sem og hljómsveitarútsetningu. Verkið er lagrænt (e. tonal) í 

eðli sínu, og skipti ég tónefni,  hljómum og hljóðviðburðum verksins í nokkra þætti. 

Eftirfarandi listi útskýrir merkingu þeirra mismunandi orða sem ég nota yfir þau atriði 

sem ég ákvarða að séu helst einkennandi fyrir verkið. 

 

Sjálfstæðir hljómar:  hljómar sem setja svip sinn á verkið. 

Ómur/klingjandi:  upphaf verksins, minnir á klukkuóm, klukkuspil, 

endurtekur sig ávallt í breyttri mynd. 

Stef 1 (laglína): einradda laglína sem myndar burðarás verksins, byggð 

 úr litlum og stórum tvíundum. 

Stef 2 (laglínu-hali): gjarnan svar við fyrra stefi, hefur breytilegar 

birtingarmyndir sem hafa örari hryn og fjölbreyttari 

tónbilaskipan en fyrri laglína. 

Hljómræn niðurlög: tvíradda niðurlög í enda og á milli stefja. 

Hljóðeiningar: hljóðrænir atburðir, hafa meira gildi sem hljóð, eða 

hreyfingar í tónlistinni, heldur en hljómar. 

 

2.1. Sjálfstæðir hljómar 

Veigamikill hluti þessa verks eru það sem ég hef titlað sjálfstæða hljóma. Þrátt fyrir 

nafngiftina eru þeir ekki alltaf einir og sér, en þeir hafa mjög skýran lit og 

endurkomur þeirra í gegnum verkið eru auðþekkjanlegar. Útsetning þessara hljóma 

hefur mikil áhrif á verkið, eins og að verður komið síðar, en þeir eru oft leiknir á 

mikilli hreyfingu þvert á kyrrlátt yfirbragð þeirra.  

 

Fyrsti greinanlegi hljómur verksins er fallegur fimmundarhljómur, g‘‘ og d‘‘‘, á 

kjörsviði tréblásturshljóðfæra eftir um hálfa mínútu (taktur 14, bókstafur A).
15

 Þessi 

hljómur færist svo í f‘-c‘‘ fimmund á öðru tónsviði í fagottum og trompetum, og 

                                                 
15

 Adès, ...but all shall be well. 
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stuttu seinna í hálfgerðan E dúr hljóm í fersexundar stöðu. Hljómurinn tvístrast svo 

(vegna hljóðeiningar í básúnum, sjá neðar) frá g#‘ (þríund E dúrs) í a‘ og g‘ (mengið 

orðið H-E-G-A.) Þessi hljómur leysist svo aftur á hina réttu þríund E dúr hljómsins, 

G#.  

 

 

Mynd 1: Fyrsta hljómaröð sjálfstæðra hljóma, frá takti 14. 

Í takti 26 á fyrsti hljómurinn endurkomu, færist svo niður um hálftón (eða litla níund), 

f#‘ og c#‘‘,  og endar í E og C á djúpu tónsviði. Hægt er að túlka þessa hljómrænu 

hreyfingu sem G fimmund, F# fimmund og C dúr (stór þríund, að viðbættu glissando-

i sem telst til hljóðeinga, sjá að neðan.)  

 

 

Mynd 2: Önnur röð sjálfstæðra hljóma, frá takti 26. 

Frá takti 36 kemur þéttasta tónamengið enn sem komið er og inniheldur það d‘‘‘, g#‘‘, 

c#‘‘ og f#‘. 

 

Mynd 3: Þriðja birtingarmynd sjálfstaðra hljóma, frá takti 36 til 46. 

Þessi hljómur nær mikilli festu með örari hreyfingu hljómtónanna á tónsviði hverrar 

hljómnótu allt að takti 46, bókstafi E, þar sem laglínan (stef 1) á sinn fyrsta leik.  

 

Fleiri sjálfstæðir hljómar koma fyrir í takti 133 við bókstaf O (í eins konar brú). Þar 

hljómar stór þríund, g‘‘‘ og h‘‘‘, í piccolo flautum, svo c#‘‘ og g#‘‘ fimmund, og því 

næst stækkuð ferund, a‘ og d#‘‘. Þessi hljómagangur snýr sér svo við, aftur kemur 

c#‘‘ og g#‘‘, og loks g‘‘‘ og h‘‘‘ þríund sem piccolo flauturnar undirstrika vel með 

glissando eltingaleik upp á hæsta tónsvið. Fleiri hljómar fylgja yfir klingjanda 
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slagverkshljóðfæra, d‘‘-a‘, c‘-g‘, aftur d‘‘-a‘, as-c‘ að viðbættum f-des‘ í 

kontrabössum, svo a‘ og d#‘‘ á ný, og loks c#‘‘-g#‘‘ þar til laglínan hefst aftur með 

undirleik.  

 

Það fylgja ekki fleiri myndir, né upptalning tóna og áttunda, en eins og sést á 

myndunum að ofan eiga hljómarnir alltaf sitt tónsvið og nýtir tónskáldið þann 

eiginleika út í ystu æsar, þ.e. hann takmarkar hljómana á sínu sviði, en breiðir einnig 

úr sumum þeirra (þeim síðasta í framvinndu) með því að gefa hljómtónum fleiri en 

eina áttund. Svipuð hljómasambönd má greina í takti 208, aftur frá takti 251 og í enda 

verksins frá takti 292. 

 

Vissulega eru margir fleiri hljómar í verkinu, sérstaklega þegar mismunandi þættir 

staflast á hvorn annan og stef og einingar skarast. Þessir sjálfstæðu hljómar eru þó 

mjög mikilvægir og áberandi blær í tónverkinu. 

 

2.2. Stef 1 - laglína 

Burðarvirki verksins er í formi einradda laglínu. Hér verður talað jafnan um laglínu 

og stef 1 í samræmi við sónötuformið sem Adès er vissulega að vinna með. Laglínan 

kemur fyrst fyrir við æfingabókstaf E, í takti 46, og er þá spiluð af klarinetti. Stefið 

byrjar í flestum birtingarmyndum sínum frá h, sem virkar sem ákveðin tónmiðja 

verksins (það endar á H dúr hljómi), og stígur tvö heiltóna- og tvö hálftónaskref, og 

sömu leið aftur niður á grunntón.  

 

 

Mynd 4: taktur 46 

Í takti 50 færist hún, líkt og runa (e. sequence), með forslagi á grunntón, upp á næsta 

tón, c#‘, og bætir við sig einu heilu skrefi í endann, upp á g‘, en fer nýja leið niður 

(afturkallað d‘ og c‘) á grunntóninn. (Þó ber að athuga að í flestum seinni 

birtingarmyndum þessarar seinni runu stígur hún heiltón upp á við, þ.e. upp á g‘.) 
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Mynd 5: taktur 50 

Frá fyrsta takti laglínunnar kemur við sögu mjög áhrifamikill eiginleiki tónverksins. 

Við heyrum línuna sjaldnast eina og sér heldur er hún sífellt lituð af öðrum 

hljóðfærum hljómsveitarinnar og má segja að hún breyti sífellt um lit og áferð. Aldrei 

er því um einleik að ræða og oft er erfitt að greina hvaða hljóðfæri eiga í hlut. Nánar 

er þó farið í þetta í seinni kafla um notkun tónskáldsins á hljómsveitinni. 

 

Uppbygging stefsins, sem og mismunandi útgáfu þess, er nokkuð hefðbundin. 

Laglínan rís eins og spurning, stígur einungis tvíundir, skrefagang, og hnígur aftur 

eins og svar. Hún spannar tiltölulega lítið tónsvið og minnir þannig um margt á 

sönglínu, og auðvelt er að söngla með. Hún á þó annað svar eða endurkast, hala (stef 

2) sem syngur gjarnan í kjölfarið eins og úrvinnsla á fyrri línu, en lifir einnig 

sjálfstæðu lífi.  

 

2.3. Stef 2 – laglínuhali/ar 

Stef 2 eru í raun nokkur mismunandi stef. Stefin eru teygjanlegir halar, eða svör, 

laglínunnar (stefs 1), koma fyrst fyrir stuttu á eftir henni en virðast þó einnig gegna 

hlutverki annars stefs í sónötu forminu. Halarnir innihalda samblöndu af hryni og 

skrefagangi laglínunnar, en tvöfalda gjarnan hraða hennar, þ.e. innihalda áttundaparts-

hreyfingar og víkka tónbilaskipan, við bætist lítil þríund. 

 

 

Mynd 6: Fyrsta mynd laglínuhala. 1. klarinett, taktur 60. 

Laglínuhalinn þróast mjög hratt. Hann hefst vanalega þar sem laglínan endar, á g‘, og 

nýja tónbilið, þríundin stækkar lagræna tónsviðið.  

 

 

Mynd 7: Þróun laglínuhalans. 1. klarinett, taktur 64. 
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Þessir halar verða að ekki síður mikilvægum hluta tónsmíðarinnar sem heild. Þeir 

virka að miklu leyti eins og stef tvö í algengri greiningu gegn stefi eitt, laglínunni 

sjálfri. Birtingamyndirnar eru margar og hefst t.d. mikil úrvinnsla á þeim í kringum 

bókstað S, takt 166. 

 

 

Mynd 8: Frekari þróun. Endurskrift á fjölda hljóðfæra frá takti 77. 

2.4. Hljómræn niðurlög 

Inn á milli (eða í enda) stefjanna tveggja og útfærslum þeirra koma gjarnan fyrir 

hljómræn niðurlög. Áberandi eru tvær gerðir af þessum niðurlögum, þær eru 

náskyldar, þriggja hljóma tvíradda skrefahreyfingar. Í þeirri fyrri fer efri lína 

krómatískt tvö skref upp (D#-E-F) og á móti fer sú neðri tvö heiltónaskref (H-C#-D#): 

 

 

Mynd 9: Fyrra niðurlag. 

Hér sést að þetta niðurlag eru fyrstu sex tónar laglínunnar staflaðir ofan á hvorn 

annan, þ.e. 1. tónn +4., 2.+5. og 3.+6. tónn. Seinni gerð þessa hljómræna niðurlags er 

viðsnúningur á því fyrra. Neðri rödd stígur krómatískt niður frá H og efri 

heiltónaskref frá D#: 

 

 

Mynd 10: Seinna niðurlag. 

Þessi niðurlög eru auðsjáanlega náskyld laglínunni sjálfri og gerðirnar tvær hver 

annari. 

 

2.5. Hljóðeiningar 

Enn aðrir markverðir hlutir sem binda verkið saman eru það sem ég kalla 

hljóðeiningar. Tveir reglulega endurteknir atburðir í tónsmíðinni bera þess merki að 
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vera frekar hugsaðir sem athyglis-punktar (e. focuspoint) fyrir áheyrendur og hafa 

frekar hlutverk sem sjálfstæðir hljóðviðburðir en t.d. hljómar eða laglína.  

 

Fyrri einingin er áberandi snemma í verkinu, en það er glissando tveggja hljóðfæra 

sem hefst á samhljóma (unison) tóni (G#) og renna (glissa) hálftón í sundur (G og A). 

Þetta glissando birtist fyrst í takti 19 í dempuðum (e. muted) tenórbásunum.  Þessi 

hljóðeining kemur oft fram í verkinu og er gjarnan endurómað í öðrum hljóðfærum 

(þá fyrst í víólum, taktar 30 og 31.)  

 

 

Mynd 11: Glissando-hljóðeining í tenórbásúnum. Taktur 19-20. 

 

Seinni einingin er einskonar innskot í ríkjandi laglínu eða laglínuhala. Hún er stór 

hreyfing í tónsviði eins hljóðfæris, einskonar brotinn hljómur (arpeggio) eða niðurlag 

(cadense) sem birtist ekki fyrr en í takti 161 í 1. trompeti. Þetta laglínuinnskot para ég 

með glissando-einingunni því áhrif þess eru ekki ólík. Innskotið er áberandi og virkar 

eins og arpeggía eða afmynduð V-I hljómræn hreyfing.  

 

 

Mynd 12: Arpeggíu-hljóðeining í 1. trompeti, taktur 161 (í g-lykli.) 

 

Líkt og endurómum glissando-einingar básúnanna, sem gerist í víólum, og seinna í 

óbóum, á arpeggíu-einingin sitt eigið svar, fyrst leikið í klarinettum í takti 165-167. 

Þessi spurning (í trompeti) og svar í klarinettum virðast mjög skyld, en ekki geri ég 

tilraun til að útskýra eða ráði í ákvarðatökun Adès í tón- eða tónbilavali við þetta 

tilefni. Svarið er líka mjög tengt stefi 2, laglínuhalanum, en arpeggíu-einingin kemur 

oft sem lagrænt niðurlag halans, en bæði spurning og svar skera sig úr vegna stærðar 

tónsviða hreyfinganna og flokkast þess vegna sem hljóðeiningar frekar en hluti laglínu 

og/eða hala.  
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Það ber þó að nefna að munur er á þróun þessara tveggja eininga. Glissando-einingin 

er alltaf nokkurn veginn eins í gegnum verkið, og tónar hennar alltaf varpaðir á önnur 

hljóðfæri, og hefur þess vegna alltaf hljómrænar afleiðingar. Arpeggíu-einingin færist 

alltaf örlítið til í tónhæðum og hefur því augljósara línulegt og lagrænt samhengi gegn 

hljómrænu samhengi glissando-einingarinnar. 

 

2.6. Ómur (klingjandi) 

Bláupphaf verksins er ómur, eða klingjandi (e. chiming), leikinn á par þriggja 

þríhorna. Púlsinn hefst skýr en er fljótur að verða óræður er fleiri slagverkshljóðfæri 

bætast í hópinn; smáir symbalar, klukkuspil, og svo píanó, celesta og harpa. Öll 

stemdu hljóðfærin spila hátt á sínu tónsviði, svo tónar eru ekki vel greinanlegir nema í 

samræmi við hvorn annan, og þá ekki fyrr en hrynur píanósins og celestunnar flækist 

jafnt og þétt. 

 

Þessi upphafs-ómur leiðir í opnunarhljóm verksins, sjálfstæðan G-D fimmundarhljóm 

í tréi og strengjum, og snýr svo aftur stuttu seinna. Í byrjun verksins kemur þetta 

hljóðræna ástand þrisvar fyrir á u.þ.b. einni og hálfri mínútu, aftur seinna í takti 143 

og í stuttri og einfaldari útgáfu í takti 208. Úrvinnslu hljóða klingjandans má svo 

heyra (eða sjá) í píanói, celestu og klukkuspili frá takti 186 og honum bregður svo 

fyrir í síðasta skiptið í takti 263, en þá án þríhorna. 

 

Eðli ómsins/klingjandans er fyrst um sinn slíkt að hann fer úr taktföstum púls í mjög 

óræðan hryn. Í hvert skipti sem hann birtist á ný (í takti 20 og 32) styttist hann og 

verður fljótari til að flækjast og skil milli hans og annara formhluta (sjálfstæðra 

hljóma) verður smátt og smátt óheyranleg. Víkkun á tónsviði ómsins niður á við opnar 

tíðnisvið verksins fyrir sjálfstæðum hljómum, og er það sérstaklega áhrifamikið í 

fyrsta klingjanda. 
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3. Form verksins 

Líkt og Tarnopolsky nefndi í dagskrárnótum sínum hefur verkið sterk tengsl við 

sónötuformið.
16

 Verkið hefur mjög skýrt upphaf (e. introduction), framsögu 

(exposition), úrvinnslu (development), ítrekun (recapitulation) og enda (coda.) 

 

3.1. Formþættir - tafla 

Í eftirfarandi töflu eru formþættir útlistaðir, ásamt taktnúmerum og æfingabókstöfum, 

og því hljóm-, hljóð- og lagræna efni sem Adès kynnir og notar í hverjum þætti. 

 

Formhluti Taktnr. Milli æf.bókst.  Efni 

Upphaf 1-46 -E ómur/klingjandi 

sjálfstæðir hljómar 

glissando-hljóðeining 

Framsaga 46-133 E-O stef 1/laglína 

stef 2/laglínuhalar 

hljómræn niðurlög 

- brú 133-157 O-R sama og í upphafi 

Úrvinnsla 157-204 R-X stef 1 og 2 renna enn meira saman 

hljómræn niðurlög 

hljóðeiningar 

- brú 204-213 X-Y ómur/klingjandi 

sjálfstæðir hljómar 

stef 2 

Ítrekun 213-266 Y-DD stef 1 og 2 

hljómræn niðurlög 

glissando-hljóðeining 

sjálfstæðir hljómar 

ómur/klingjandi 

Endir 266-299 DD- stef 1/laglína 

stef 2/laglínuhalar 

hljómræn niðurlög 

sjálfstæðir hljómar 

arpeggíu-eining 

                                                 
16

 Tarnopolsky, Matías. „...but all shall be well.” 
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3.2. Atburðarrás 

Nú þegar við höfum farið vandlega í áberandi og nokkuð auðflokkanlega eiginleika 

verksins, og hvernig efnið kemur fram í þættum sónötuformsins, verður atburðum 

(sem taflan sýnir) stuttlega lýst. 

 

Upphaf (introduction) 

Í verkinu er mjög skýrt upphaf (e. introduction.) Klukkna-ástandið, ómurinn, þéttist úr 

stökum slögum yfir í flókinn vefnað hvítra hljóða (e. white noise.) Tónar verða 

hvellari og hrynur óræðari, tónsvið stækkar niður á við og inn koma flautur og 

klarinett með svífandi sjálfstæðan fimmundarhljóm, G og D. Ástandið breytist svo og 

annar sjálfstæður hljómur hljómur heyrist, eins og farið var yfir að ofan. Þríhorn hefja 

aftur leik í takti 20 eins og í byrjun, nýr klingjandi, styttri en áður og sneggri. Nokkuð 

svipuð atburðarrás endurtekur sig, aðdragandi G og D fimmundar er styttri og aðra 

tóna má finna í háum og nánast ógreinanlegum regndropum klukkuspilsins, víbrafóns, 

píanós og celestu. Þriðji umgangur þessa samleiks klingjanda og hljóma er svo 

næstum ógreinanlegur í heyrn, en skýr á blaði. Ómurinn fær ekkert einka-rými eins og 

í fyrri tvö skipti og hljómar lifa yfir klingjandann og ná svo hámarki í mikilli 

hreyfingu allra hljóðfæra milli viðeigandi hljómtóna sem virkar svo gott sem eins og 

fullkomið V-I niðurlag.  

 

Framsaga (exposition) 

Við bókstaf E, takt 46, er, eins og í flestum framsögum, stef 1 kynnt til sögunnar (sjá 

myndir 4 og 5). Þessi fyrsta birtingarmynd laglínunnar er áberandi í 1. klarinetti en í 

sífellu styðja önnur hljóðfæri við og lita línuna. Frá F styðja strengir áberandi meira 

við stefið og nákvæmur slagverksleikur léttir enn stemninguna. Við G kemur fyrsti 

halinn (stef 2, mynd 6), strax í kjölfarið fyrsta hljómræna niðurlagið (mynd 9) og svo 

frekari þróun á svarstefinu (mynd 7.)  

 

Adès leikur sér með þessi stef og niðurlög í dágóðan tíma. Frá H er laglínan tvöfölduð 

í flautum áttund ofar og fleiri hljóðfæri leika kontrapunktískt undir. Svipuð 

atburðarrás endurtekur sig. Sérstaklega togaðar og teygðar birtingarmyndir halans 

gætir við bókstafi M (útvíkkuð útgáfa) og N (stakar nótur dregnar duglega fram), og 
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er þetta í raun eina byggingarefni allra atburða þar til við bókstaf O, en þar hefst brú 

yfir í úrvinnsluna.  

 

Sjálfstæður hljómur, stór þríund (g‘‘‘ og h‘‘‘) í piccolo flautum, og frekari 

hljómaframvinnda endurómar upphaf verksins. Glissando-hljóðeining básúna stelur 

athyglinni á ný og bæði víólur og óbó herma eftir. Í takti 143 hefst klingjandinn aftur 

og styttra er á milli hljóma, eðli formþáttarins samkvæmt. Á svipaðan hátt og í enda 

upphafsins nær lokahljómur þessa ferlis mikilli fótfestu með örri hreyfingu (þó allt 

annari hreyfingu en áður) sem leiðir í skýrt niðurlag fyrir úrvinnsluna.  

 

Úrvinnsla (development) 

Eftir að vinna með stef 2, halann, í þónokkurn tíma í seinni helming framsögunnar 

snýr aðal laglínan, stef 1, aftur en nú afvegaleiðir tónskáldið framvinnduna með því að 

má út áður nokkuð skýran hryn hennar og tvinna henni saman við fleiri þætti. Í takti 

160 kemur fyrst fram arpeggíu-hljóðeiningin í trompeti og í takti 165 heyrist svar 

hennar í klarinettum. Í úrvinnslunni, frá takti 157 (R) til 212 (Y), er báðum stefjum, 

hljómrænum niðurlögum og arpeggíu-einingunni kastað fram og til baka í tíma og á 

milli hljóðfæra. Þessi formkafli er nokkuð lágvær og hógvær, en mikið er um að vera, 

og nær samsuðan hámarki í takti 203 þegar einleiksfiðla leikur birtingarmynd 

arpeggíu-einingarinnar, einleiksselló leikur útgáfu 2. stefs og einleikskontrabassi líkur 

halanum. Á sama tíma hefja þríhorn klingjanda upphafskaflans og tréblásturshljóðfæri 

leika fimmundarhljóm. Á ný skapar vísun í byrjunina brú, og í þetta skiptið yfir í 

hápunktinn, ítrekunina. 

 

Ítrekun (recapitulation) 

Í verkinu helst ítrekun og hápunktur í hendur. Frá Y, takti 213, leika flautur, óbó, 

klarinett, horn og víólur laglínuna í mörgum áttundum, trompet leika á móti og svara 

með laglínuhala, og önnur hljóðfæri leika undir af listilegri útfærslu Adès. Upp úr 

takti 220 þynnist útsetningin aðeins, hljóðfæri eiga innkomur og þagnir, og hryn 

verður flóknari. Tríólur trufla hinn nokkuð skýra púls og allt virðist vera að hrynja 

(lagrænt) niður á við frá takti 228. Við æfingabókstaf AA, í takti 232, er nokkuð 

dramtísk útfærsla á stefi 2, og á svipaðan hátt og í takti 228, virðist það snúast við og 

allt hrynur upp á við í tríólum frá takti 244. Í 246 leikur enskt horn hæga útgafu stefs 
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2 og flautur sveima yfir, ítreka í sextándupörtum tóna sjálfstæðra hljóma sem strengir, 

celesta og klarinett halda. Svipað ástand heldur áfram í 258, CC, nema nú halda 

tréblásturshljóðfæri hljómnum, píanó og celesta leika hraðar arpeggíur, og enska 

hornið leikur krómatískt afbrigði af stefi 1. 

 

Endir (coda) 

Í takti 266, við bókstaf DD, merkir Adès sjálfur inn Coda, eða enda. Þar er hálfgerð 

hraðabreyting eins og hefð er fyrir í Coda-köflum, en aðeins fyrir 

tréblásturshljóðfærin sem sveima yfir með skalahreyfingar úr tónamengi laglínanna. Í 

takti 277, FF, heyrast kunnuglegir hljómar í málmblásturshljóðfærum og cornetta í Bb 

leikur arpeggíu-selluna í hægum gildum (punkteruðum áttundapörtum). Fleiri hljómar 

fylgja í hálfgerða útskrifaða allsherjar-þögn (e. general pause) og fleiri hljómar leiða í 

fallegan loka hljóm: H dúr. H og D#, hátt í piccolo flautum, og allt endar vel að 

lokum. 
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4. Notkun á hljómsveit 

Notkun tónskáldsins á hljómsveitinni er mögulega veigamesta vídd sköpunarverksins. 

Í greiningu tónefnisins (að ofan) er ljóst að skyldleiki stefja og hljóma er mikill, og 

hljóm- og tónræn uppistaða verksins nokkuð einföld. Þegar flett er í gegnum raddskrá 

...but all shall be well (og annara verka Adès) er nákvæm útsetning þó afar áberandi 

og skapar oft ástand sem hljóma öðruvísi en þau líta út á síðum verksins.  

 

Upphaf verksins, klingjandinn, er einkar vel útfært hljóðrænt ástand. Í 

flutningsleiðbeiningum er bent á að slagverksleikarar 1 og 2 standi á sinni hvorri hlið 

sviðsins, og kemur þá klingjandi þríhornsleikur úr tveimur áttum svo úr verður tvírása 

(e. stereo) upplifun hlustandans. Hljóðfæri upphafstakta verksins, þar á meðal harpa, 

celesta og píanó, eru nýtt sem slegin hljóðfæri (e. percussive instruments) og gegna 

því ekki lag- eða hljómrænu hlutverki, en með því að víkka tónsvið stemdu 

hljóðfæranna niður á við undirbýr tónskáldið komu fyrsta sjálfstæða fimmundar-

hljómsins á mjög áhrifamikinn máta. Þegar hljómurinn heyrist, ómblíð fimmund, er 

þó alltaf hreyfing á hljómnum. Adès skrifar vandlega inn hryn og hreyfingar milli 

tveggja tóna fimmundanna, svo þrátt fyrir að sömu tónhæðir virðast kyrrar er 

stanslaus litamunur í hljóði. Í hvert skipti sem þessir sjálfstæðu hljómar bera að er 

útfærsla tónskáldsins nákvæm og breytileg. Þannig eru þessi augnablik alltaf sjálfum 

sér lík, en aldrei eins. 

 

Í verkinu skiptir Adès strengjadeildum iðulega í einleikara (solo) gegn afgangi hverrar 

deildar (altri). Í dagskrárnótum Tarnopolsky segir hann þessa hljóðfæra-samsetningu 

byggða á War Requiem Benjamin Brittens en þetta er svo sem ekki nýtt bragð sem 

hann beitir.
17

 Stravinsky notaði einnig hljómsveitina með svipuðu móti, en með þessu 

nær tónskáldið enn einni hljóðrænni vídd í stóra samhenginu. Hljómurinn er þó 

nokkuð frábrugðinn t.d. notkun Stravinskys í Vorblótinu, þar sem smærri hópar gáfu 

verkinu hrárri (meiri kammer) hljóm, en í höndum Adès hljómar einleikur gjarnan 

rúnaðri og vel úthugsaðar paranir einleikara einstakra deilda færa breidd í hljóm 

strengjasveitarinnar. Má svo nákvæmni hans til stuðnings finna t.d. skipanir á borð 

við „aðeins þrjú öftustu púlt“ (last three desks) í deild strengjaleikara.  

                                                 
17

 Tarnopolsky, Matías. „...but all shall be well.” 



 

19 

 

 

Klæðning Adès á aðal laglínu verksins, frá bókstaf E, er áberandi vel úthugsuð. Þrátt 

fyrir að vinna með nokkuð takmarkað tónefni, á takmörkuðu tónsviði, í nokkuð 

langan tíma er útfærsla hans aldrei einsleit. Skemmtilegur undirleikur 

slagverksdeildarinnar frá takti 52 ber einnig vitni frumleika hans. 

 

Ekki verður eytt mörgum orðum í tutti kafla verksins utan að athyglisverð er notkun 

Adès á bassa hljóðfærum í undirleik þeirra kafla, en þau kallast gjarnan á í rytmískum 

vefnaði og hljóma sem mjög þétt heild.  
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5. Lokaorð 

Köfun mín í ...but all shall be well hefur verið lærdómsrík. Ég reiknaði ekki með að 

finna jafn skýr tengsl formþátta við sónötuformið eins og raun ber vitni, og átti ekki 

von á að sjá svo skýrt hve náskylt allt tónefni verksins er.  

 

Í greiningunni þurfti ég að forgangsraða nokkrum skilgreiningum eftir mikilvægi. Það 

hefði t.d. getað farið heill kafli í allar tegundir stefs 2, sem eru a.m.k. þrjár, og 

birtingarmyndir þeirra, annar kafli í undirleik og mótraddir, sem eiga (að mér virðist) 

alltaf stoð í tónheimi efnisins sem hér var farið yfir, og enn annar um nánari 

tíðnigreiningu útsetningar Adés, þ.e. hvernig samhljómur tónlita mismunandi 

hljóðfæra skapa þennan merkilega blæ sem gerir verkið að því sem það er. 

 

Ljóst er að tónsmíðin er gífurlega vandlega unnin, vel skipulögð og mikil áhersla lögð 

á að halda hljóm- og lagrænu samhengi til staðar. Áferð helst mjög skýr og samræmd 

frá byrjun til enda, bæði í vinnu tónskáldsins með laglínur, hljóma og hryn, og vönduð 

vinna með efnið gætir þess að verkið verður ekki leiðinlegt eða einsleitt. Adés gætir 

sig á að aðgreina lagræna þætti í tónsviði svo engir árekstrar verða. Hann virðist að 

auki hafa skýrt skipulag á hljómaframvinndum sem hann nýtir í smíðinni (sem heyrist 

gjarnan í nýrri verkum hans, og á milli verka, en á ólíkan hátt en í ...but all...) en ekki 

var kafað til botns í tilurð og uppröðun þeirra í þetta sinn. 

 

Lærdómur minn af þessu verkefni hefur verið töluverður og mun eflaust nýtast í eigin 

tónsmíðum, og sjáum við svo til hversu vel þær enda. En eftir alla þessa huggun hefur 

allt endað vel að lokum. Eða það held ég.  



 

21 

 

6. Heimildaskrá 

 

Adès, Thomas. „Biography.” Thomas Adès. Sótt 18. maí 2015 á 

http://thomasades.com/bio/  

Adès, Thomas. ...but all shall be well. London: Faber Music Ltd, 2001. 

Adès, Thomas. „...but all shall be well.” Thomas Adès. sótt 24. maí 2015 á 

http://thomasades.com/compositions/but_all_shall_be_well 

Adès, Thomas. „Performances.” Thomas Adès. Sótt 25. maí 2015 á 

http://thomasades.com/performances/ 

Adès, Thomas; Rattle, Simon. Asyla. EMI Records Ltd. 556818-2, 1999, geisladiskur. 

Gilbert, Alan. „Alan Gilbert on Thomas Adès's "Polaris".” Myndband, 2:46. Sótt 18. 

maí 2015 á 

https://www.youtube.com/watch?v=fhJlFnaz43I&list=PL581FF6C291AA9082&inde

x=2 

„Matías Tarnopolsky named Director of Cal Performances.” Cal Performances, 20. 

maí 2009. Sótt 24. maí 2015 af http://calperformances.org/director/ 

Oliver, Michael. „Adès Chamber & Orchestral works.” Gramophone. Sótt 21. maí 

2015 á http://www.gramophone.co.uk/review/ad%C3%A8s-chamber-orchestral-

works 

von Reihn, John. „CSO conductor probes 20th century scores with brilliance, 

clarity.” Chicago Tribune. Sótt 21. maí 2015 á  

http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-

20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks 

Tarnopolsky, Matías. „...but all shall be well.” Thomas Adès. Sótt 20. maí 2015 á 

http://thomasades.com/compositions/but_all_shall_be_well 
 

 

 

 

 

http://thomasades.com/bio/
https://www.youtube.com/watch?v=fhJlFnaz43I&list=PL581FF6C291AA9082&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=fhJlFnaz43I&list=PL581FF6C291AA9082&index=2
http://www.gramophone.co.uk/review/ad%C3%A8s-chamber-orchestral-works
http://www.gramophone.co.uk/review/ad%C3%A8s-chamber-orchestral-works
http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks
http://articles.chicagotribune.com/2013-10-18/entertainment/chi-cso-malkki-review-20131019_1_susanna-malkki-cso-debut-afterwork-masterworks

