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Magnus Lindberg – COMPOSER OF
POWER, MOVEMENT AND COLOUR

Magnus Lindberg (b. 1958) is a composer who over the course of his career to date 

has both evolved and remained the same. While he has gone through a number of 

transformations in his composition technique and aesthetic, much like Stravinsky, he 

has retained his personal and immediately recognisable idiom, his composer identity. 

His stylistic progression has been more about evolution over a long period of time than 

about abrupt transitions. “For me, the inspiring thing about composition is that every 

work contains something completely new but also something from the previous work,” 

he said in an interview in 1995.

Lindberg emerged at the very end of the 1970s. He was studying with Paavo 

Heininen at the Sibelius Academy in Helsinki and was a member of the core group of 

the Korvat Auki! (Ears Open!) association which was making waves in Finnish music, 

along with fellow composers Kaija Saariaho and Esa-Pekka Salonen. He found influences 

in international cutting-edge contemporary music and went on to study with Helmut 

Lachenmann and Brian Ferneyhough in Darmstadt, with Franco Donatoni in Siena, and 

with Vinko Globokar and Gérard Grisey in Paris.

Lindberg’s early works are the products of an angry young Modernist: incisive 

rhythms, fearsomely complex textures and expressive fury. The most significant change 

in his career came in the late 1980s as he turned towards more softly sonorous and more 

clearly outlined textures; but even then, he never abandoned the inner richness and 

detailed complexity of his music. Subsequently, he has continued to polish his idiom and 

to explore new avenues of musical expression.

Lindberg’s composer persona combines a rational, controlling consciousness 

with an instinctive, sensual sense of practical music-making. However furious and 
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overwhelming the outbursts in his music may be, everything is under the control of an 

unerring sense of dramaturgy. Lindberg often bases his works on repeated harmonic 

structures, as in a chaconne, yet the brilliant profusion of detail and layered action in the 

music ensure that there is nothing mechanical or obvious about the repeated underlay. 

The rhythmic element is potent and lends the music a strong sense of unswerving ener-

gy, often boosted by flexible tempo changes. Lindberg’s music is definitely goal-oriented 

and as inexorable in its progress as a natural force.

The orchestra is Lindberg’s own instrument. He is in complete command of the 

entire palette of orchestral expression, and while his scores are often complex, they are 

always functional: everything in them happens for a reason. Conductors in particular 

have commended him for this. Lindberg’s orchestral writing spans the gamut from 

opulent culminations testing the limits of orchestral resources to chamber music 

textures involving only small groups of instruments, and on occasion even solo lines on 

individual instruments.

It was with orchestral works that Lindberg made his international breakthrough in 

the 1990s. He has been commissioned by a number of distinguished orchestras such as 

the London Sinfonietta, the Ensemble Intercontemporain, the BBC Symphony Orchestra, 

the Cleveland Orchestra, the Philhamonia Orchestra, the Chicago Symphony Orchestra 

and the Berlin, Los Angeles and New York Philharmonic Orchestras, and in autumn 2009 

he took up the post of composer-in-residence to the New York Philharmonic.

“Only the extreme is interesting”
Tendenza, Kraft

In the early 1980s, Lindberg was at the cutting edge of Modernism, as demonstrated by 

quotes such as “Only the extreme is interesting” and “I am a child of the times, and I like 

fast and complicated things”. Rhythm, harmony and sonority were key elements in his 
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music at this time; there were no melodies in the traditional sense of the word.

Tendenza (1982) for chamber orchestra is a typically jagged early Lindberg work. 

It has a rugged sound, sharp and jarring textures, and complex rhythms. It has been 

described as embodying a consciously primitive mode of expression, an aesthetic of de-

formity in a positive sense. The work was commissioned by Vinko Globokar, with whom 

Lindberg studied in Paris.

Tendenza was a stepping stone on the path that led to the apotheosis of Lindberg’s 

early period and his breakthrough work, Kraft (1983-1985) – a crushingly overwhelming 

and steely piece of music that realised Lindberg’s idea of “combining the hyper-complex 

with the primitive”. He was inspired among other things by the primeval punk rock of 

groups such as Einstürzende Neubauten that he heard in West Berlin, reflected in the 

pounding electric drums and volcanic outbursts of sound in Kraft. Nevertheless, even 

here Lindberg filtered the aesthetics and expression of punk rock through his own 

idiom, and despite its reputation Kraft also contains quieter moments that may even be 

described as beautiful in a conventional sense.

For all its primitive power, Kraft owes much to modern technology. Much of the 

composition process involved Lindberg writing a computer program to manage the 

extremely complicated rhythms and the block harmonies consisting of up to 70 notes. 

This, if anything, demonstrates that a systematic approach and modern technology do 

not necessarily produce music that sounds academic.

The rhythmic outline of Kraft was the first to be drafted; everything else followed 

from this. The solo ensemble is an essential part of the sound world of the piece, and 

Lindberg wrote this part specifically for the Finnish ensemble Toimii!, which he himself 

has appeared with playing the piano. These instrumentalists played not only conven-

tional instruments but also objects such as car springs and metal pipes – whatever could 

be found at scrap metal yards in whichever location the work was being performed.
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From stone to clay
Kinetics, Marea, Joy

Soon after Kraft, Lindberg felt that he had come to the end of one road. This internal 

transition was enhanced by a severe tropical disease which Lindberg contracted on a 

holiday trip and which prevented him from writing music for 18 months. Once he started 

working again, he began to explore a new dimension that found its first outlet in a tril-

ogy of three independent orchestral works: Kinetics (1989), Marea (1990) and Joy (1990).

Lindberg describes the starting point for these orchestral works as “the reflecting 

of a tightly structured harmonic model against a natural way of hearing and analysing 

harmonies based on overtones. [...] I wanted to take two different models and make 

them collide.” Using the harmonic series in the manner of the French spectral composers 

Tristan Murail and Gérard Grisey brought a new softness and nuance of tone to  

Lindberg’s music. “I used to write music like chiselling stone, but now I am softer,  

moulding clay instead,” he said.

The works in this trilogy differ in their scoring: Kinetics is for full symphony or-

chestra, Marea is for a sinfonietta-sized orchestra, while Joy is for a chamber orchestra 

of 23 members plus electronics. Kinetics employs a sort of dual-layer structure, with 

prominently featured ‘foreground’ harmonies layered over a subordinate ‘background’. 

The texture progresses from a high opening towards the low register; touching its nadir 

in a single low note, it then erupts into a wild climax.

Marea progresses in the opposite direction, from a sombre beginning to a scintillat-

ingly beautiful upper-register conclusion. The title of the work refers to the tide, which is 

apt not only because Lindberg finished the work at Cabourg on the coast of Normandy in 

early spring 1990 but also because in the shifting of the tides, periodically exposing and 

immersing the sea bed, he found a metaphor for the work itself.
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The music grows increasingly amenable as the trilogy progresses, and the conclud-

ing Joy is more consonant than anything Lindberg had written by that time. It is also the 

most extensive of the three, longer than Kinetics and Marea combined, and its structure 

is also the most complex. The electronic part, involving a synthesiser and a sampler, 

brings an added dimension to Joy: the sounds used were originally derived from an old, 

derelict grand piano but were rendered unrecognisable through processing.

Expanding sound worlds
Corrente, Coyote Blues, Arena, Feria, Chorale

In the 1990s, Lindberg’s musical evolution took him towards an even further clarity of 

musical organisation, a sort of Modernist Classicism. He developed hierarchical textures, 

simpler or at least more readily understandable rhythms, and his textures began to 

highlight signal motifs and even, dare we say it, tunes. The continuity and layering of 

his orchestral writing prompts a comparison with Sibelius. The grand synthesis of this 

decade came about in his great symphonic work Aura (1994), but the same approach was 

apparent in other works from the same period.

In Corrente for chamber orchestra (1992), Lindberg focused on continuity more than 

before. The title itself alludes not only to a Baroque dance but to a continuous flow, a 

current. The surface level of the work consists largely of rhythmic figures repeated in 

ostinato fashion, creating coalescing and dissolving shapes and finally coming together 

in an almost Stravinsky-like dance sequence. The sonority blossoms into glowing 

spectral harmonies at times. In the same year, Lindberg adapted the work for large 

orchestra (Corrente II). Far from being a re-arrangement, this was a longer and broader 

version of the work that also incorporated completely new material. As a curiosity we 

may note that the orchestration of this new version includes no flutes.

Lindberg was commissioned to write a vocal work in the early 1990s, but feeling 
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uncomfortable with this genre he never completed it. The material was not wasted, 

however, as he fashioned it into a chamber orchestra work entitled Coyote Blues (1993). 

The genesis of the work remains apparent in the narrow-compass motifs that employ 

melismatic ornamentation.

Arena (1995) was completed for the first International Sibelius Conductors’ Competi-

tion in Helsinki, and as such it presents a formidable challenge for the conductor for 

instance in managing proportional tempos. However, it is a concert work in its own right 

and not simply a virtuoso etude. The opening melodic germ generates a wide range of 

musical development, so much so that the term ‘motif processing’ comes to mind. In its 

textures, Arena is expansive and rich, thinning out into an intensive cello solo towards 

the middle and escalating to an abundant, almost Romantic melodic flow in its culmina-

tion. As with Corrente, Lindberg wrote a second version of Arena entitled Arena II (1996); 

the difference here is that the second version is closer to the first than with Corrente and 

that the direction was different, from large orchestra to chamber orchestra.

Many of Lindberg’s works employ characteristic gestures or details that may be 

described as a musical hallmark. In Feria (1997), this hallmark is the energetic trumpet 

fanfare that opens the work and is used as a motto. Feria is a brisk virtuoso piece that 

captivates the listener from the first and as such lives up to its title, which means 

‘celebration’ or ‘market’ in Spanish. It comes to a grand melodic climax or coalescing of 

pitches like Arena does.

One of the most surprising moments in Feria is the sudden emergence of an allu-

sion to a Monteverdi madrigal, Lasciatemi morire, from the texture as a reminder that 

there can be no happiness and rejoicing without grief and lamenting. Though rare, this 

allusion is by no means the only one of its kind in Lindberg’s music; a similar allusion to 

the Funeral Music of Queen Mary by Purcell appears in Corrente. However, references to 

music other than his own are not post-modern collage elements in Lindberg’s music but 

a seamless, seemingly inevitable product of the music in which they appear.
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Chorale (2002), however, involves an external source with deeper meaning, and this 

is a unique occurrence in Lindberg’s output. The work is a reinterpretation of the Bach 

chorale Es ist genug, embedding the hymn tune in Lindberg’s own musical idiom. He 

wrote this piece for the specific purpose of preceding the Violin Concerto of Alban Berg 

in a concert programme; Berg’s Concerto also features this Bach chorale in an important 

function.

Orchestral variations
Gran Duo, Concerto for Orchestra, Sculpture

Lindberg’s output features several variations on the orchestra and on orchestral writing 

– explorations of the potential of the orchestra, if you will. “The orchestra is an ingenious 

instrument. You can tilt it in different directions by omitting something or adding some-

thing, but there is no need for a radical overhaul,” he once said.

In Gran Duo (2000), the orchestra is tilted so as to approach the perpendicular, since 

the work only includes woodwind and brass. The title is a direct reference to the fact 

that only two instrumental sections are included: the bright-sounding woodwind and 

the darker-sounding brass. This contrast is blurred as the work progresses, however, 

but on the other hand the juxtaposition also works in the dimensions of harmony and 

rhythm.

Instrumentally idiomatic writing has always been a key element in Lindberg’s music. 

For him, composing is not just an operation involving abstract musical thought; he also 

acquires ideas and impulses from the characteristic features of the instruments them-

selves. We might describe this as instrumental innovation. What this means in practice 

is that Lindberg’s music has always involved a sort of built-in concertante approach, and 

it was only a matter of time for him to come around to write a Concerto for Orchestra, 

which he did in 2003 to a commission from the BBC Symphony Orchestra. This was yet 
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another variation on the theme of the orchestra, a true cornucopia of orchestral writing 

and Lindberg’s most extensive orchestral work to date after Aura. It is cast in five princi-

pal sections played without a break: an extensive opening section, a slower sequence, 

a section of chamber-music textures, a vivacious scherzo and a ponderous, climactic 

finale. Like many other Lindberg works, the Concerto is structured as a chaconne, but 

here there are two underlying harmonic sequences instead of just one.

If in Gran Duo Lindberg ‘tilted the orchestra’ by using woodwind and brass only, in 

Sculpture (2005) he both added and subtracted instruments. The scoring is curious: it 

omits violins, which darkens the overall sound, yet otherwise specifies a large orchestra 

with quadruple woodwind, two pianos and two harps, organ and two Wagner tubas. 

Sculpture was commissioned by Esa-Pekka Salonen for the new home of the Los Angeles 

Philharmonic, the sculptural free-form Walt Disney Hall. The work makes use of the 

spatial dimension, distributing wind players around the hall. The structure of the work 

consists of an introductory section, a slower transitional section, virtuoso chamber-

music textures and a broad, orchestrally brilliant conclusion.

Kimmo Korhonen

Translation: Jaakko Mäntyjärvi
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Magnus Lindberg – VOIMAN,
LIIKKEEN JA VÄRIEN SÄVELTÄJÄ

Magnus Lindberg (s. 1958) on säveltäjänä uransa aikana sekä muuttunut että pysynyt 

samana. Vaikka hän on Stravinskyn tapaan käynyt läpi erilaisia sävellystekniikan ja 

estetiikan vaiheita, hän on aina säilyttänyt selkeästi tunnistettavan oman äänensä, 

oman säveltäjän identiteettinsä. Tyylillinen kehitys on hänellä toteutunut enemmän 

pitkän linjan evoluutiona kuin äkillisinä käänteinä. ”Minusta inspiroivaa säveltämistä 

on se, että jokaisessa kappaleessa on jotain aivan uutta mutta myös jotain edellisestä 

teoksesta”, hän totesi haastattelussa vuonna 1995.

Lindberg astui julkisuuteen aivan 1970-luvun lopulla. Hän opiskeli silloin Sibelius-

Akatemiassa Helsingissä Paavo Heinisen johdolla ja kuului suomalaista musiikkia 

ravistelleen Korvat auki -yhdistyksen ydinryhmään, läheisinä säveltäjätovereinaan 

muiden muassa Kaija Saariaho ja Esa-Pekka Salonen. Hän ammensi virikkeitä uuden 

musiikin kansainvälisista suuntauksista ja täydensi opintojaan Darmstadtissa Helmut 

Lachenmannin ja Brian Ferneyhoughin, Sienassa Franco Donatonin ja Pariisissa Vinko 

Globokarin ja Gérard Griseyn johdolla.

Lindbergin varhaiset teokset ovat täynnä modernistista vimmaa: teräväsärmäisiä 

rytmejä, kompleksisia kudoksia ja rajua ilmaisuvoimaa. Merkittävin murrosvaihe hänen 

urallaan koitti 1980-luvun lopulla hänen suuntautuessaan kohti pehmeämmin soivia ja 

selkeämmin jäsentyviä tekstuureja, mutta musiikkinsa sisäisestä rikkaudesta ja yksi-

tyiskohtien runsaudesta hän ei luopunut silloinkaan. Myöhemminkin hän on jatkuvasti 

hionut sävelkieltään ja avannut uusia alueita ilmaisulleen.

Lindbergin säveltäjäpersoonassa yhdistyvät rationaalinen, tapahtumia kontrolloiva 

tietoisuus ja vaistonvarainen, aistimusvoimainen muusikkous. Miten rajuja ja ylitsepur-

suavia hänen teostensa voimapurkaukset voivat ollakin, kaiken taustalla on materiaalia 
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varmakätisesti hallitseva ote ja horjumaton dramaturginen vaisto. Lindbergin teosten 

runkona ovat usein chaconnen tapaan toistuvat sointuketjut, mutta yksityiskohtien 

säkenöivä runsaus ja tapahtumien monikerroksisuus varmistaa sen, ettei sointujen 

kierrossa ole mitään mekaanista tai liian ilmeistä. Rytminen elementti on vahva ja antaa 

musiikille vastustamattomasti eteenpäin vievän energisyyden tuntua, usein joustavien 

tempomodulaatioiden siivittämänä. Lindbergin musiikilla on selkeä suunta, siinä on 

samaa ehdottomuutta kuin suurissa luonnonvoimissa.

Orkesteri on Lindbergin omin instrumentti. Hän hallitsee suvereenisti orkesterin 

keinot, ja vaikka hänen partituurinsa ovat usein monimutkaisia, kaikki niissä toimii ja 

kaikella on merkitystä. Tästä monet kapellimestarit ovat häntä erityisesti kiittäneet. 

Lindbergin orkesteriteosten maailmat ulottuvat täyden soittajiston muhkeista, orkest-

raalisia äärirajoja koettelevista huipennuksista pienempien ryhmien kamarimusiikillisiin 

tekstuureihin ja yksittäisten soittimien solistisiin repliikkeihin.

Juuri orkesteriteoksillaan Lindberg teki 1990-luvulla kansainvälisen läpimurtonsa. 

Monet huippuorkesterit kuten London Sinfonietta, Ensemble Intercontemporain, BBC:n 

sinfoniaorkesteri, Clevelandin orkesteri, Philharmonia Orchestra, Chicagon sinfoniaorkes-

teri sekä Berliinin, Los Angelesin ja New Yorkin filharmonikot ovat tilanneet häneltä teok-

sia. Syksyllä 2009 hän aloitti kautensa New Yorkin filharmonikkojen nimikkosäveltäjänä.

”Vain äärimmäinen on kiinnostavaa”
Tendenza, Kraft

1980-luvun alkupuolella Lindberg eli modernismin aallonharjalla. Kuvaavia olivat hänen 

lausumansa ”vain äärimmäinen on kiinnostavaa” ja ”olen aikamme lapsi ja pidän nopeis-

ta ja monimutkaisista asioista”. Teosten keskeisiä hahmotekijöitä olivat tässä vaiheessa 

rytmi, harmonia ja sointi; sen sijaan melodioita sanan perinteisessä merkityksessä ei 

esiintynyt lainkaan.
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Kamariorkesteriteos Tendenza (1982) on särmikkyydessään tyypillinen Lindbergin 

varhaistuotannon edustaja. Sen sointimaailma on karhea, kudokset terävästi ryöpsähte-

leviä ja rytmit kompleksisia. Teoksen yhteydessä on puhuttu tietoisesti primitivistisestä 

ilmaisusta, rujouden estetiikasta sanan positiivisessa mielessä. Teoksen tilasi Vinko 

Globokar, jonka johdolla Lindberg oli opiskellut Pariisissa.

Tendenza oli yksi askel sillä tiellä, joka johti Lindbergin varhaiskauden kokoavaan 

monumenttiin ja läpimurtoteokseen Kraft (1983-85). Se on musertavan väkevää ja 

teräksisesti kalskahtavaa musiikkia, joka toteutti Lindbergin ajatusta ”hyperkompleksin 

yhdistämisestä primitiiviseen”. Sävellystyön aikana hän sai virikkeitä Länsi-Berliinissä 

kuulemastaan Einstürzende Neubautenin ja muiden vastaavien yhtyeiden alkuvoimai-

sesta punk-rockista, jonka heijastumia voi kuulla esimerkiksi sähkörumpujen jylisevissä 

iskuissa ja suurten sointimassojen vulkaanisesti vyöryvissä purkauksissa. Punkin 

estetiikka ja ilmaisu ovat kuitenkin Lindbergillä mukautuneet täysin osaksi hänen omaa 

sävelkieltään. Ja suurten vyörytysten vastapainona teoksessa on myös hiljaisempia, jopa 

perinteisen kauniita hetkiä.

Primitivistisen voiman taustalla Kraftissa on uutta teknologiaa hyödyntävä ulot-

tuvuutensa. Suuren osan sävellystyöstä Lindberg laati tietokoneohjelmaa, jonka avulla 

oli helpompi hallita teoksen äärikompleksisia rytmejä ja parhaimmillaan yli 70-sävelisiä 

harmonioita. Tässä jos jossakin on esimerkki siitä, ettei uuden teknologian ja systemaat-

tisuuden tarvitse johtaa akateemiseen lopputulokseen.

Lindberg laati Kraftiin ensin sen rytmisen rungon, muu materiaali syntyi vasta sen 

jälkeen. Olennaisen osan Kraftin sointimaailmasta muodostaa solistiryhmä. Lindberg 

sävelsi sen osuuden suomalaista Toimii-yhtyettä varten, jonka riveissä hän on pianistina 

itsekin esiintynyt. Kaiken muun ohella solistit käyttävät soittimina romuvarastosta 

kerättyä metallijätettä, autonjousia, metalliputkia, mitä nyt kulloinkin sattuu löytymään 

siitä kaupungista, jossa teos esitetään.
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Kivenhakkaajasta savenmuovailijaksi
Kinetics, Marea, Joy

Pian Kraftin jälkeen Lindberg koki, että yksi tie oli kuljettu loppuun. Sisäistä murrosta 

täydensi lomamatkalla saatu vaikea trooppinen sairaus, joka aiheutti puolentoista vuo-

den sävellystauon. Päästyään sen jälkeen takaisin työpöydän ääreen hän alkoi hakeutua 

kohti uutta suuntaa, joka sai ensimmäisen merkittävän ilmentymänsä kolmen itsenäisen 

orkesteriteoksen trilogiassa Kinetics (1989), Marea (1990) ja Joy (1990).

Uusissa orkesteriteoksissa lähtökohtana oli Lindbergin mukaan ”tiukasti strukturoi-

dun harmonisen mallin peilaaminen tavallaan luonnonmukaiseen, yläsävelsarjan varaan 

perustuvaan tapaan kuulla ja jäsentää harmoniaa. [...] Halusin ottaa kaksi lähtökohdil-

taan erilaista mallia ja antaa niiden törmätä toisiinsa.” Yläsävelsarjojen hyödyntäminen 

ranskalaisten spektraalisäveltäjien Tristan Murail’n ja Gérard Griseyn tapaan toi uuden-

laista soinnin pehmeyttä ja sävykkyyttä Lindbergin musiikkiin. ”Aiemmin olin hakannut 

kiveen, nyt lähestymistapa on ollut pehmeämpi, kuin muovailisin savea”, hän totesi.

Trilogian teokset on kirjoitettu erikokoisille soittajistoille: Kinetics täydelle sinfonia-

orkesterille, Marea sinfonietta-kokoiselle orkesterille ja Joy 23 muusikon kamariorkeste-

rille ja elektroniikalle. Kineticsissä Lindberg sovelsi eräänlaista kahden tason harmoniaa 

yhdistämällä selkeämmin kuuluvien ”etualan” harmonioiden taustalle niitä tukevan 

mutta vailla itsenäistä identiteettiä olevan ”taustan” harmonian. Teoksen kehityslinja 

käy korkealla soivasta alusta kohti matalaa rekisteriä ja saavuttaa yhden ääripisteensä 

matalassa sävelessä, josta musiikki puhkeaa riehakkaaseen huipennukseen.

Mareassa kehityslinja on päinvastainen Kineticsiin verrattuna ja käy tummasointi-

sesta alusta kohti ylärekisterissä kimmeltävää heleänkaunista päätöstä. Teoksen nimi 

tarkoittaa vuorovettä, sikäli osuvasti että Lindberg piirsi viimeiset nuotit Cabourgissa 

Normandian rannikolla kevättalvella 1990, mutta osuva se on siksikin, että hän löysi me-

renpinnan vaihtelusta ja merenpohjan vuorottaisesta paljastumisesta ja peittymisestä 
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myös osuvan metaforan sävellykselleen.

Musiikin soinnillinen ilme tulee trilogian edetessä jatkuvasti pehmeämmäksi, ja Joy 

on konsonoivampaa kuin mikään, mitä Lindberg oli siihen mennessä kirjoittanut. Se on 

myös teoksista laajin, pitempi kuin Kinetics ja Marea yhteensä, ja muoto avautuu siinä 

kahta muuta teosta monipolvisemmaksi. Oman lisäulottuvuutensa Joy saa syntetisaat-

torilla ja samplerilla toteutettavasta elektronisesta osuudesta, jonka lähtökohtana ovat 

olleet vanhasta flyygelinromusta saadut mutta muokkauksen jälkeen alkulähteestään 

tyystin etäännytetyt soinnit.

Laajenevia sointimaailmoja
Corrente, Coyote Blues, Arena, Feria, Chorale

1990-luvulla Lindbergin musiikillinen evoluutio vei edelleen kohti selkeämmin jäsennel-

tyä sävelkieltä, eräänlaista modernia klassistisuutta. Tekstuureihin syntyi hierarkioita, 

rytmiikka tuli yksinkertaisemmaksi tai ainakin selkeämmin hahmottuvaksi ja kudoksista 

alkoi piirtyä esiin signaalimaisia aiheita, jopa melodioita. Orkesteritekniikan jatkuvuu-

dessa ja kerrostumissa voi aistia sukulaisuutta Sibeliukseen. Vuosikymmenen suuri syn-

teesi toteutui sinfonisten mittojen orkesteriteoksessa Aura (1994), mutta samoja piirteitä 

tuli erilaisin painotuksin esiin muissakin tämän kauden teoksissa.

Kamariorkesteriteoksessa Corrente (1992) Lindberg kohdisti aiempaa enemmän 

huomiota jatkuvuuteen. Teoksen nimi viittaakin paitsi barokin ajan tanssiin myös 

”virtaamiseen”. Teoksen pintataso rakentuu suurelta osin ostinatomaisesti toistuvista 

rytmikuvioista, joista muodostuu alati tihentyviä ja harvenevia liikehahmoja ja lopulta 

lähes stravinskymäinen tanssikohtaus. Sointimaailma puolestaan puhkeaa hetkittäin 

hehkeisiin spektraaliharmonioihin. Vielä samana vuonna Lindberg muokkasi teoksen 

suurelle orkesterille (Corrente II), mutta kyseessä ei ollut pelkkä sovitus vaan uusi, laa-

jemmaksi ja täydemmäksi kasvanut versio, jossa on myös aivan uutta materiaalia. Uuden 
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version erikoisuuksiin kuuluu huilujen jättäminen pois orkestraatiosta.

Coyote Bluesin (1993) sai alkunsa Lindbergiltä tilatusta vokaaliteoksesta. Hän ei kui-

tenkaan tuntenut oloaan mukavaksi vokaalisessa ympäristössä, eikä tilattu teos koskaan 

valmistunut. Siihen hahmoteltu materiaali ei mennyt hukkaan vaan sai uuden muodon 

kamariorkesteriteoksessa. Alkuperäinen vokaalinen lähtökohta on silti yhä aistittavissa 

teoksen pienellä alalla liikkuvissa, usein melismaattisesti koristuvissa aihelmissa.

Arena (1995) valmistui ensimmäisiä Helsingissä pidettyjä kansainvälisiä Sibelius-  

kapellimestarikilpailuja varten. Vaikka siinä on kilpailuteoksena kapellimestarin kannal-

ta omat haasteensa, esimerkiksi temposuhteiden toteuttamisessa, se on ennen muuta 

täysipainoinen konserttiteos, ei mikään orkesterijohtamisen taiturietydi. Heti alussa 

kuultava lyhyt melodinen itu hedelmöittää erilaisine kehitelmineen musiikkia siinä mää-

rin, että tekee mieli puhua motiivisesta työstämisestä. Tekstuureiltaan Arena on laaja-

alainen ja rikas teos, joka ohenee keskivaiheilla intensiiviseksi sellosooloksi ja paisuu 

lopussa uhkeasointiseksi, lähes romanttissävyiseksi suuren melodiavuon kruunaamaksi 

huipennukseksi. Correnten tapaan Arenastakin on syntynyt vaihtoehtoinen versio Are-

na II (1996), mutta nyt uusi versio on alkuteokselle uskollisempi ja muokkauksen suunta 

on ollut päinvastainen: suuren orkesterin teoksesta kamariorkesterille.

Monissa Lindbergin sävellyksissä on selkeästi erottuvia, kullekin teokselle yksilöl-

listä ilmettä antavia eleitä tai yksityiskohtia, eräänlaisia teosten musiikillisia tunnuksia. 

Feriassa (1997) sellainen on teoksen käynnistävä terävästi piirtyvä ja energinen trum-

pettifanfaari, joka saa toistuessaan teoksen mottoaiheen aseman. Tarttuvasta alustaan 

lähtien Feria on vauhdikkaan virtuoosista musiikkia, joka vastaa hyvin espanjankielistä 

”juhlia” tai ”markkinoita” tarkoittavaa otsikkoaan. Voimavirrat kasautuvat teoksen 

dramaturgisessa lakipisteessä samanhenkiseksi suuren melodian tai sävelsarjan kiteyty-

mäksi kuin Arenassa.

Yksi Ferian yllättävimmistä hetkistä koittaa teoksen keskivaiheilla, kun kudok-

sesta työntyy esiin viittaus Monteverdin mardigaaliin ”Lasciatemi morire” (Ariannan 
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valitus), kuin muistutuksena siitä ettei iloa ja juhlaa ole olemassa ilman vastavoimiaan 

surua ja valitusta. Mitenkään ainutkertainen tämä viittaus ei Lindbergille ole vaikkakin 

harvinainen. Jo Correntessa oli häivähtänyt samantapainen viittaus Purcellin teokseen 

Funeral Music of Queen Mary. Oman musiikin ulkopuolelle kohdistuvat viittaukset eivät 

kuitenkaan Lindbergillä ilmennä mitään postmodernia kollaasiajattelua vaan kasvavat 

saumattomasti, jopa väistämättömän tuntuisesti esiin teosten omasta maailmasta.

Choralessa (2002) Lindbergin oman musiikin ulkopuolelle kohdistuva viittaus saa 

syvemmän merkityksen, ja kyse onkin erikoistapauksesta hänen tuotannossaan. Se on 

hänen uustulkintansa Bachin koraalista ”Es ist genug”, siinä koraalisävelmä ja hänen 

oma sävelkielensä sulautuvat yhteen. Lindberg sävelsi teoksen edeltämään konsertissa 

Alban Bergin viulukonserttoa, jossa samalla Bachin koraalilla on tärkeä tehtävä.

Muunnelmia orkesterista
Gran Duo, Konsertto orkesterille, Sculpture

Lindbergin tuotannossa orkesterista ja orkestraalisuudesta esiintyy monia muunnelmia, 

ikään kuin tutkielmia orkesterin mahdollisuuksista. ”Orkesteri on nerokas soitin. Sitä 

voi kallistaa eri suuntiin jättämällä jotain pois tai lisäämällä jotain, mutta radikaaleihin 

uudistuksiin ei ole tarvetta”, hän on todennut.

Gran Duossa (2000) orkesteria on kallistettu tavallista enemmän, mukana ovat 

vain puu- ja vaskipuhaltimet. Otsikon ”suuri duo” viittaa juuri kahteen soitinryhmään, 

joilla on alussa omanlaisensa musiikit: puupuhaltimien korkean alan kirkkaampaan 

sointiin vasket vastaavat omalla tummemmalla sointimaailmallaan. Teoksen edetessä 

vastakohta-asetelma kuitenkin hämärtyy. Tämän soittimellisen kahtalaisuuden lisäksi 

teoksesta on hahmotettu duo-asetelmia myös harmonian ja rytmiikan tasoilla.

Soittimellisuus on aina ollut Lindbergin musiikin keskeistä käyttövoimaa. Säveltä-

minen ei ole hänelle vain abstraktien sävelajatusten kanssa operoimista, vaan ideoita 
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ja virikkeitä tulee myös niistä mahdollisuuksista, joita eri soittimien ominaispiirteet 

tarjoavat. Voi puhua erityisestä soittimellisesta keksinnästä. Näin Lindbergin musiikkiin 

on ollut tavallaan sisäänrakennettuna konsertoiva elementti, ja oli vain ajan kysymys, 

milloin hän säveltäisi orkesterikonserton. Se tapahtui lopulta vuonna 2003 BBC:n sinfo-

niaorkesterin tilauksesta. Tuloksena oli jälleen yksi muunnelma orkestraalisuudesta, 

todellinen orkesterin keinojen runsaudensarvi ja Auran jälkeen Lindbergin toistaiseksi 

laajin orkesteriteos. Viiteen tauotta soitettavaan pääjaksoon jakautuvassa teoksessa 

kuullaan laajan avausjakson jälkeen ensin hitaampi taite, sitten kamarimusiikillisesti 

painottuvia tekstuureja, scherzomaista eloisuutta ja lopulta painokas, huipentava 

finaali. Useimpien Lindbergin teosten tapaan konsertto rakentuu chaconne-ajatukselle, 

mutta tällä kertaa sointusarjoja on kaksi.

Jos Gran Duossa Lindberg ”kallisti orkesteria” rajaamalla esittäjistön puu- ja vaski-

puhaltimiin, Sculpturessa (2005) hän sekä lisäsi soittimia että jätti niitä pois. Kokoon-

panon erikoisuuksiin kuuluu viulujen puuttuminen, mikä tummentaa orkesterin sointia. 

Silti on kyseessä suuri orkesteri nelinkertaisine puupuhaltimineen, kaksine pianoineen 

ja harppuineen, urkuineen ja Wagner-tuubineen. Sculpture sai syntyvirikkeensä Esa-

Pekka Saloselta, joka tilasi teoksen esitettäväksi Los Angelesin filharmonikkojen uudeksi 

kotisaliksi valmistuneessa, muodoltaan vapaan veistoksellisessa Walt Disney Hallissa, 

ja siinä hyödynnetään myös tilaelementtiä puhaltajien levittäytyessä eri puolille salia. 

Kokonaishahmon aineksia ovat materiaaleja esittelevä alkujakso, hitaammin hengittävä 

käänne, kamarimusiikillinen taiturillisuus ja uljaaseen orkesterisointiin paisuva, loistok-

kaasti huipentuva päätösjakso.

Kimmo Korhonen
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