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Kontra-C on Suomen kontrabassoklubin jäsen-
lehti, johon jokainen jäsen voi låihettää myös omia
artikkeleitaan julkaistavaksi. Jutut toimitetaan
toimitukseen mieluiten sähköpostitse osoitteeseen
mkujanpa@ siba.fi. Microsoft Word -ohjelmalla
tehdyt tiedostot, konekirjoitusliuskat ja selvät
käsinkirjoitetut artikkelit otetaan myös vastaan,
postiosoite sijaitsee taittajan kohdalla.

Seuraava Kontra-C ilmestyy helmikuussa 2002.
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ätä lukiessanne joulu on jo ovella. Joidenkin
kohdalla se tarkoittaa sita että kiire ja jouluru
uhka ovat pahimmillaan, toiset taas nauttivat
mukavassa sohvannurkassa kynttilänvalosta ja

glögistä. Oli niin tai näin, liikuntahanastuksen ylläpita-
minen tai sen aloittaminen tuntuu tähän vuodenaikaan
vaativan yhä suurempia ponnisteluja. Valon määrän riit-
täessä hädin tuskin vuorokausirytmin säilyttämiseen, on

vaikea olla aktiivinen ja aloitteellinen. Liikunta on silti
suosittu harrastus. Valitettavasti se tuntuu nykyään jaka-

van ihmiset kahtia; niihin jotka todella huolehtivat itses-

tään ja liikkuvat aktiivisesti kun taas toiset eivät huolehdi
kunnostaan milläiin tavoin. Liikkumisestakin on tullut
trendiasia joka ei ole enää luonnollinen osa ihmisten elä-
mää.

Liikunta on muusikonkin paras ystävä. Yleisen hy-
vänolon lisäksi liikunta ylläpitää työlcykyärrune, se hoi-
taaja ennaltaehkäisee ammattiperäisiä vaivoja. Staattiset
työasennot ja erilaiset jåinnitystilat tarvitsevat vastapai-
nokseen kunnollista liikuttelua. Kenenkäåin soittoasen-
not tai fysiikka eivät ole niin täydellisiä etteivätkö ne

tarvitsisi liikuntaa tuekseen. Kaikkien ei tarvitse hölkätä
henkihieverissä tai rehkiä veren maku suussa, liikunta-
muotoja on yhtä monta kuin mieltymyksiäkin. Venyttele-
minen on yhtä tärkeåiä kuin lihasten vahvistaminen.

Thrko ituksen ani e i o le kuulo s taa moraali s aarn aajalta.
Tulin vain itse törmänneeksi aiheeseen jonkin aikaa sit-
ten kun tunsin rasitusvamman oireita olkapäässäni. Tun-
ne oli uusi ja pelottava: eihän minulle pitänyt näin käydä,
mitä tein "vdärin", miksi juuri nyt, onpas noloa ja kiusal-
lista. Kyllähän jokainen tietää miten pitäisi olla ja elää

ettei mitaan sattuisi, terveiden elämäntapojen oppi on

pääki rjoitus

istutettu meihin jo lapsuudessa. Mutta asiat saavat konk-
reettisen sisällön vasta omakohtaisten kokemusten kaut-
ta. Oma olkapääni parani muutaman päivän levolla, mut-
ta sen aiheuttama kolaus oli suurempi. Ei ole itsestään-

selvyys että saan soittaa vielä viisikymppisenäkin. Ja pi-
tåiähiin sinne kuuteenkymppiin sinnitellä että saada mum-
mobasistit kunniaan!

Musiikki ei ole pelkkä ammatti , se on elämäntapa.

Joskus tuntuukin että muusikon eläminen kutistuu mu-
siikki- ja muusikkopiiriin. Asialleen omistautuminen voi
olla kunnioitettavaa mutta on syytä muistaa elämän mo-
nimuotoisuus. Voi käydä niin ettei näe metsää puilta.
Perspektiiviään voi laajentaa esimerkiksi bassonsoiton
h arj o ittelu sta kaiken lai s i s s a kon sertei s s a käymi seen, muit-
ten taidemuotojen tarkasteluun, historian ja yleissivis-
tyksen tuntemukseen tai erilaisten ihmisten ja ihmiskoh-
taloiden tarkasteluun. Onnellinen ihminen, ja miksei myös
muusikko, on se joka säilyttää uteliaisuutensa läpi elä-
män. Luovuus on uusien polkujen etsimistä, uskallusta
kyseenalaistaa ja tarttua uuteen. Fyysisen jaykkyyden ja
rasitusvammojen lisäksi meidän tulisi pitaa huolta myös
aj atu smaailmarnme vetreydestä.

Antakaarnme itsellerrune joulun latrja, uuden alun ja muu-
toksen lahja. Hyviä hiihtokelejä ja kiireettömiä päiviä
toivotellen, Anna!

,Touroo€to*otrae/rå2atffi *r/yuaaTbalza
aa{A onnemJla ttu//a,aeolla 2C02
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Basson pime ä
Ihmisiä askarruttaa aina silloin tjillöin miksi kontrabasso on kvarttivireessä,
toisin kuin muut jousisoittimet. Onko kontrabasso viuluperheen musta lammas
vai vaihdokas? Monella basistillakin menee sormi suuhun kun pitåiä alkaa selitel-
lä soittimensa historiaa anopille tai muille uteliaille. Kontra-C päätti pääståiä
basistin pulasta ja tehdä seikkaperäisesti selkoa soittimemme vähintäänkin epä-
selvästä ja sekavasta menneisyydestä. Seuraavassa on lyhennelmänä otteita Ma-
ria Vahervuon kirjallisesta työstä "Jousibassojen historiaa violonesta kontrabas-
soon". T!ö on kokonaisuudessaan nähtiivillä Sibelius-Akatemian kirjastossa.

teksti: Maria Vahervuo
koonnut: Anna Rinta-Rahko

Soitinhistorian kirjoittaminen ei ole
selkeän sukupuun seuraamista ja ra-
portoimista. Varsinkin kontrabasson
kohdalla tehtäväon visainen, sillä ero
kontrabasson ja violonen välillä on
hyvinkin monihaarainen ja monia
mielipiteita herättävä kysymys. Ra-
kenteessa tapahtuneet muutokset oli-
vat osittain samoja joita kaikki jousi-
soittimet kokivat, mutta variaatioita
maittain ja jopa kaupungeittain oli
paljon. Olennaista ei ehkä olekaan
selvittää "mistä varsinaisen kontra-
basson historia alkaa". Mielekkäåim-
pää on valottaa menneitä käytäntcijä,
instrumentteja, tuon ajan säveltäjiä ja
muusikoita.

vIOLONE

Renessanssiin asti musiikki koos-
tui lähinnä vokaalimusiikista. 1400-
luvun lopussa instrumenttien raken-
taminen ja kehitteleminen kiihtyi.
Musiikin käyttötarkoitukset laajeni-
vat kirkoista hoveihin ja kansalaiset
alkoivat säestää instrumentein tans-
sia ja laulua omissa pidoissaan. Yl-
häisten käyttöön yleistyivät vienoää-
niset soittimet kuten viola da gambat
ja huilut, kylissä raikasivat äänek-
käämmät soittimet kuten fiideli, viu-
lun esi-isä. Soitinyhtyeissä instru-
mentteja käytettiin sekoittamatta eri

soittimia keskenään. Tyypillisiä soi-
tinperheitä 1500-luvun lopussa oli-
vat rrlm. gambat, luutut, liirat, huilut,
oboet ja trumpetit. Bassoäänialaa
edustivat pitkään alttoviulun tai sel-
lon äänial alta soivat instrumentit.
Meidän aikamme bassosoittimiksi
tunnistettavia soittimia alkoi esiin-
tyä vasta 1500-luvun paikkeilla. Jou-
siperheen bassokehityksen aloitti vio-
la perheeseen kuuluva violone. Gam-
bayhtyeeseen kontrabassogamba vio-
lonea ei juuri huolittu, siellä basso-

linjasta vastasi bassogamba, mutta
suurenevat yhtyeet ja orkesterit otti-
vat violonen vastaan.

Tieto sanakirj at mäåirittelevät vio-
laperheeseen j ousisoittimet j oissa on
nauhat. Yleisin kielten lukumäärä oli
6-7 , useampikielisiä ja resonanssikie-
lillä varustettuja soittimia oli myös
kirjava joukko. Soitettaessa soitinta
pidetään pystysuorassa, joko niin, että

soittimen pohja nojaa syliin tai soi-
tinta pidetään polvien jaltai säärien

välissä. Tunnetuin viola onkin viola
da gamba eli lyhyesti gamba. Italian
kielen gamba tarkoittaa jalkaa eli viola
da gamba voidaan suomentaa 'Jalka
viola". Gamboja oli usean eri kokoi-
sia ja muotoisia erityisesti historian-
sa alussa. Diskantti-, tenori- ja bas-

sogamba vakiintuivat gambayhtyeen
perustaksi. Alttogambaa käytettiin

harvoin ja violone (kontrabassogam-
ba) ilmestyi violaperheeseen vasta
1500-luwn alussa. Soolosoittimena
gamba säilyi 1800-luvun puolelle
saakka.

Violat ovat kevytrakenteisia, joka
tekee niistä hyvin herkästi reagoivia
ja resonoivia soittimia. Violone on
tasapohjainen, pohjan yläosa taittuu
suorasti kaulaa kohti. Kansi on kaa-

reva. Kaula on leveä ja ohut ja siinä
on yleensä seitsemän suolesta tehtyä
nauhaa. Ndmä nauhat toimivat samoin

lcuin kitaran kaulassa olevat nykyisin
metalliset nauhat. Nauhat on solmit-
tu erityisellä solmulla ja ne ovat lii-
kuteltavissa rrun. kappaleen viritys-
järjestelmlin ja sävellajin vaatim alla
tavalla. Kieltä painettaessa sormi pai-
netaan voimakkaasti otelautaan aivan

nauhan takaa. Näin saadaan aikaiseksi
sointi joka on lähellä vapaan kielen
sointia. Renessanssiajan gamboissa
kaula oli suora, mutta barokin aikaan
1600-luvun alussa soittimelle asetet-

tiin uusia vaatimuksia mrn. esiinty-
missalien ja kokoonpanojen kasva-
essa suuremmiksi. Soitinten ääntä
haluttiin voimistaa. Siksi mm. kaula
asetettiin kulmaan joka kasvatti pai-
netta kielten ja tallan kautta soitti-
meen. Sen ajan uusia lisäyksiä olivat
myös pinna ja bassopalkki. Samat
uudistukset koskivat myös viuluper-
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mennelsyys
heen soittimia mukaan lukien sellot
ja bassot. Violonessa ei ole viritys-

koneistoa, kuten modernissa kontra-

bassosS&, 
.vaan kielet ovat tapeissa

joista tapahtuu soittimen yleensä kuu-

den kielen viritys. Kielet on tehty suo-

lesta, myöhemmin alimmat kielet
päällystettiin hopealla tai vastaavalla

metallilla. Violonen pohjassa on pui-

nen yleensä irrotettava piikki jonka

varassa soitin nojaa maahan.

Violonen jousi on ulosPäin kaa-

reutuv atatlähes suora. Jousi tehdäiin

yl een s ä ki inal ai sesta kåiärmepuu st a tu
brasilialaisesta bernambuko-puusta'

Jousesta pidetään kiinni joko alaot-

teella tai jousen piiältä frossin etu-

puolelta jousen painopisteen kohdil-
ta taitaaem paa. Äiin enotto s oittime sta

ja musiikin tyylin edellyttämä jousi-

tekniikka ovat usein poikkeavia ny-

kyisestä jousitekniikasta, riippumat-

ta siitä kummalla otteella jousesta pi-

detään.

VIOLONEEUROOPAN
KARTALLA

Kontrabasson kokoisten sekä mo-

dernia bassoa pienempien, mutta vi-
ritykseltiiiin laritenkin bassosoittimiksi

luettavien bassosoittimiksi luettavi-

en soitinten ilmestymistä ja yleisty-

mistä voidaan seurata tutkimalla van-

hoja säilyneitä maalauksia ja kirjoi-
tettua informaatiota, soitinkouluj a ia
musiikkitietosanakirjan tyyppisiä
teoksia. Näistä yksi tarkin ja laajin

on Michael Praetoriuksen kirja Syn-

tagma Musicum vuodelta 1619., sii-

nä on tarkkoja kuvauksia ja kuvia eri

soittimista. Nimien kirjavuus eli puo-

lilla Eurooppaa maittain ja paikka-

kunnittain tekee tutkimuksesta han-

kalaa, viritykset ja soittimen muodot

vaihtelivat myös paljon.
Italian kielessä termi violone on

monikko sanalle viol ja tässä merki-

tyksessä sanaa violone on käytetty

1500-luvulla, mutta mYös termmä

suurelle soittimelle. Ensimmäinen

löydetty maininta violonesta on vuo-

delta l$g3,kertomuksessa jossa ryh-
mä espanjalaisia muusikoita on mat-

kalla Roomasta Mantovaan. Heidåin

mukanaan matkasi mYös miehenko-

koinen soitin nimeltäåin viola da cont-

rabasso. Säveltäj ät Monteverdi, Ban-

chieri ja Praetorius käyttivät sävel-

lyksis sään violonea. Monteverdi käyt-

ti contrabasso de violaa jopa jousi-

kvartetissaan.
1 500-luwn saksankielisissä mais-

sa substantiivi geige oli yleisnimitys

kaikille j ousisoittimille. Nimitys bas-

sgeige saattoi tarkoittaa selloa tai bas-

soa, sitä käytettiin kuten substantii-

via bass. Ensimmäiset maininnat ih-

misen kokoisi sta violista Innsbruckis-

ta ovat vuodelta 1515 ja Nurnbergis-

tä vuodelta 1518. Saksankielisellä

alueella violonen käytöstä ei ole pie-

nintåikään epiiily st€i, larten es imerkiksi

ranskalaisessa musiikissa violonen

alkuaikaa koskien. Saksan ja Itäval-

lan alueella basson yleisestä käytös-

tä on jäänyt paljon merkkejä niin ku-

vataiteeseen kuin mu siikkikirj allisuu-

teenkin.
Ranskassa soitinten nimet 1500-

1600-luvuilla eroavat paljon Italian
ja Saksan nimistöstä. Sana violone

sekoittuu ranskankieliseen termiin
violon. Bassojen käyttö Ranskassa

käy ilmi lähinn ä maalauksista, koska

kirjoitettua tietoa on vähän ja niistä

on vaikea löytää varrnuudella kont-

rabassoa, koska soittimia ei ole ku-

vailtu tai nimetty kovinkaan tarkasti.

Kontrabass ogamboj en käytö stä Rans-

kassa on kiistelty ja ilmeisesti niitä
käytettiin harvoin. Gamboja oli kaik-

kia kokoja niin suuriin "kuin käsi ylet-

tyi", mutta violone-sanaa Ranskassa

ei käytetty.
Englannissa gambansoitolla oli

vahva asema. Violone nimitystä ylei-

sempi nimity s kontrabas sosoittimille

Englannissa oli "tupla basso" (double

bass), eli kaksi kertaa norrnaaliabas-

soa suurempi soitin

Basso di Camera oli soitin jossa

oli ehkä enemmän selloa kuin kont-

rabassoa. Sen kvinttivire oli kvarttia

norrnaalia viritystä matalampi G D a

e . Carlo GiusepPe Testoren Mila-
nossa 1696 rakentaman Basso di Ca-

meran pituus on 146 cffi, koPan

pituus 85 cm ja kielen pituus 86 cm.

Näitä soittimia käytettiin ainakin

Ranskassa ja Italiassa, myös Saksas-

ta on löydetty siellä rakennettuja Bas-

so di Cameroita. On paljon sävellet-

tyä kamarimusiikkia johon kuuluisi
tällainen pieni kamaribasso. Kontra-

basso on liian matala soittamaan Bas-

so di Cameran stemmaa, joten se kor-

vataan yleensä sellolla.

WIBNIN KOULUKUNTA

Wienissä kehittyi 1700-luvun puo-

livälissä virtuoosinen koulukunta,
joka kehitti uuden sormitustekniikan
ja alkoi käyttääjopa peukaloasemaa

17 66-68 vaiheilla. Nämä Wienissä tai

kaupungin läheisyydessä olleet ba-

sistit olivat huimasti kollegoiaan muis-

sa maissa etevämpiä. Konsertin jäl-
keen kuului ihmetys "hän soitti ei ai-

noastaan niin nopeasti kuin viululla
vaan myös yhfii korkealta kuin Pa-

raskin viulisti , joka on jo kerrassaan

hämmästyttävät' . Ttron aj an sanoma-

lehdissä mainittiin usein basistikuu-

luisuudet Joseph KämPher, J.B Las-

ser, J.Mannl, I.Woschitka ja Fried-

rich Pichelberger.
Yksi merkittävä osa tämän Päi-

viin kontrabas sokirj allisuutta on alun-

perin sävelletty Wienin viisikielisel-
le violonelle. Tälle soittimelle sävel-

letty musiikki perustuu usein kolmi-
soinnuille ja arpeggiolle. Wienin vio-
lonessa oli viides kieli helpottamas-

sa korkean rekisterin saavuttamista
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ja virityksessä oli duurikolmisointu.
Kielet olivat yleensä vireessä F A d
fis a, saatettiin käyttää myös E tai G
sävelestä liihtevä samaa jfi estelmä.
Yleisimmät sävellajit tälle soittimel-
le sävelletyissä kappaleissa ovatkin
D-duuri, A-duuri, G-duuri ja h-molli

Wienin viisikielistä, nauhallista ja
kolmisointuvireistä bassoa ei ole löy-
detty kuin tältä suppealta alueelta Itä-
vallasta. Violoneja rakennettiin 1 83G
luvulle asti jolloin nelikielinen ( F A
d g ) joskus kolmikielinen usein nau-
hallinen kontrabasso syrjäytti koko-
naan Wienin violonen. Sävelrajoittei-
nen violone ei ollut enää mahdolli-
nen orkesterisoiton vaatimusten kas-
vaessa ja muuttuessa. Myös kovaa
soittaminen oli violonella vaikeam-
paa kielten ollessa lähellä toisiaan ja
ohuempia. Wienein koulukunta hii-
pui Spergerin kuoleman jälkeen vuon-
nal8l2.

Wienin violonellle sävellettiin suh-
teellisen lyhyen ajanjakson aikana
paljon musiikkia. Esterhazyn hovis-
sa toimivan Haydnin orkesterin soo-
lobasisti Johann-Matthias Sperger
(1750-1812) oli itsekin tuottoisa sä-

veltäjä. Håin sävelsi 18 konserttoa,
viisi sonaattia, kuusi cassazionea,
kvartettoja, trioja ja duoja. Joseph
Haydn kirjoitti juuri Spergerille soo-
lo-osuuksia varhaisimpiin sinfonioi-
hinsa 1760-luvulla, numeroihin 6, 7,
8,31 ja72. Hän sävelsi myös konffa-
basisti Friedrich Pischelbergerille
teoksen "Concerto per il violone"
(HobVtr, 1) wonna 1763, muttatiimä
teos on kadonnut Konsertto oli pit-
käiin prinssi Esterhazyn hallussa,
mutta hävisi sittemmin. Hänen nuot-
tikirjastonsa teemaluttelosta on löy-
detty konserton ensimmäiset tahdit.

Aikanaan hyvinkin kuuluisa sä-

veltäjä Karl Ditters von Dittersdorf
(1739-99) sävelsi bassolle mm. kol-
me konserttoa, kaksi sonaattia ja duon
alttoviululle ja kontrabassolle. Myös
Wenzl Pichl (1741-1805), Johann
Baptist Vanhal (1739-181,3), Anton
Zimmermann(|7 4l-1781) sekä An-
ton Hoffmeister (1754-1812) sävel-
sivät teoksia bassolle.

W.A.Mozartin kuuluisa aaria "Per

Questa Bella Mano" ensiesitettiin
maaliskuuss a I7 91, kontrabasistina
oli F.Pischelberger ja bassolaulajana
Frantz Xavier Gerl.

VIOLONESTA BASSOON

1600Juvun musiikissa violone on
yhä selvemmin kontrabasso instru-
mentti. 1700-lukua l2ihestyttiiessä ter-
mi violone alkoi yhä useammin tar-
koittaa kontrabassoa tai kontrabassona

soivaa instrumenttia erotukseksi bas-
sogambasta ja sellosta. Seuraavien
vuosisatojen aikana tapahtui muutos,
kirjavasta joukosta kolmi-kuusikieli
siä soittimia neli- tai viisikieliseen
kontrabassoon kvarttivireessä. Nau-
hojen merkityksestä ja tarpeellisuu-
desta kiisteltiin pitkään. Violonesta
nauhat siirtyivat bassoon, mutta lo-
pulta ne hävisivät kehityksessä mo-
derniin meidän aikamme kontrabas-
soon.

Tämä muodonmuutos ei ollut yh-
den soittimen lineaarinen kaari, vaan

täynnä mitä erilaisempia vaiheita,
hurjiakin kokeiluja ja eri aikojen tar-
peita eri maissa. Vasta 1800-luvulla
alkoi muoto vakiintua nykyisiin to-
tuttuihin muotoihin. Yhä vielåikin
kontrabasso on jousisoittimista ainoa
jonka muodot ja mitat ovat standar-
doimattomat. Bassot ovat läpikäyneet
samoja muutoksia kuin kaikki jousi-
soittimet. Näitii merkittäviä kaikkia
soittimia koskevia muutoksia tehtiin
barokin aikaan låihinnä volyymin ja
soinnin kirkkauden parantamiseksi.

Toinen merkittävä tekijä on ollut kiel-
ten kehitys.

Aluksi kielten huonosta laadusta
johtuen soitinten talla oli hyvin al-
haalla f-aukkoihin n?ihden. Näin saa-

tiin mahdollisimman pitkä kieli vä-
råihtelemåiiin. Kielten laatu parani huo-
mattavasti kun alettiin valmistaa voi-
makkaasti kierretfi ä basson suolikie-
liä. Todellinen edistysaskel olivat
1660 kehitetyt metallilla päällystetyt
kielet.

Ensimmäisten bassojen kaula oli
suoftran pystyssä, samoin kuin gam-
boissa ja violoneissa. Vasta 16001u-
vun alussa ranskalaiset soitinraken-

tajat keksivät taittaa kaulan kulmaa
taaksepäin, joka mahdollisti korkeam-
man tallan käytön ja voimisti soitti-
meen kohdistuvaa painetta ja tätä
kautta myös instrumentin äåintä. Bas-
sopalkki ja pinna olivat myös tåimiin

ajan keksintöjä.
Kontrabasson soittajat käyttivät

alaotetta jousesta. Vielä 1 700-luvul-
la matalavireisiä viulusoittimia pidet-
tiin harvoin yläotteella kuin itse viu-
lua. Viihitellen yläote yleistyi kuiten-
kin bassosoittimiin. 1 600-luvulla ita-
lialaiset sellistit hylkäsivät vanhan
alaotteen ja siirtyivat soittamaan ylä-
otteella, ranskalaiset seurasivat vuo-
sisadan lopussa. Yläote levisi myös
bassonsoittajien pariin. Italiassa,
Ranskassa ja Englannissa alettiin
käyttää alaotteen ohella yläotetta.
Myös saksankielisissä maissa oli
1 8OO-luvulla basisteja jotka soittivat
yläotteella. Kumpikaan jousi ei syr-
jäyttiinyt toista vaan alkoi vielä tiinä-
kin påiivåinäjatkuva eri jousien ja kou-
lukuntien yhteiselo.

Kontrabasson jouseen ovat vaikut-
taneet keksinnöt jotka omaksuttiin
kaikkiin jousisoitinten jousiin, kuten
kaaren muoto ja ruuvi. Basson jou-
sen kehitykseen omat kiemuransa ovat
tehneet myös ennakkoasenteet pak-
suja kieliä kohtaan ja suurten basis-
tien omat mieltymykset. "Dragonet-
tin jousi" on basisteille tuttu, raskas,
lyhytja korkeajousi.

Viritys vaihteli maittain ja on sel-
keästi riippuvainen maan aikaisem-
masta soitinrakennuksen ja viritys-
kiiytiinnOn historiasta. Saksan alueella
käytettiin yleisesti virityståi E A d g.

Italiassa suosittiin kirkkaampaa A d
g ja ranskalaiset taas käyttivät voi-
makasiiiinistä kvinttivirettåi G d a. Vii-
sikielinen soolobasso, johon on lisät-
ty yksi kieli ylöspäin E A d g c oli
yleinen Itävallan, Saksan ja Italian
alueella. Englannissa käytettiin sak-
salaista kvarttiviritystä, mutta myös
ranskalainen kvinttivire oli joissakin
bassoissa. Englantilaiset virittivät nel-
jättä E-kieltåiiin vielåikin alemmaksi
orkesterissa, jopa C:hen asti. Englan-
nissa E-kielen jatke tuli yleiseksi,
mutta viisikielisiä bassoja C- tai H-



KONTRAC y'O 2OOI 7

kielellä he katsoivat pitkään 1900-

luvulle asti karsaasti. Kvinttivireen
etu oli voimakas ääni, mutta ongel-

miakin aiheutui vasemman käden

työskentelyn suhteen. Ranskassa ka-
pel I imestarit j outuivatkin hidastamaan

tempoja kappaleissa, kuten Beetho-
venin 5. Sinfonian Scherzossa antaak-

seen basisteille aikaa selvitä virityk-
sensä tuomien vaikeuksien kanssa.

Kielten lukumäärästä oli poikke-
avia näkemyksiä. Toiset pitivät neli-
kielistä soitinta aino anaoikeana kont-
rabassona, mutta esimerkiksi virtu-
oosibasisti Bottesini oli ehdottomas-
ti kolmikielisen soittimen kannalla.
Hän väitti kaikkien kokeilemiensa
nelikielisten soittimien häviävän ää-

nenlaadussa auttamattomasti kolmi-
kielisille. Hänen mielestään basson

äänenlaatu oli suoraan verrannollinen
kielten lukumäärään, mitä useampi
kieli, sita huonompi däni. Domenico
Dragonetti kokeili myös nelikielistä
bassoa, mutta vaihtoi takaisin kolmi-

kieliseen. Matala E-kieli tuli kuiten-
kin vääjäämättä orkesterin kautta pa-

kolliseksi lisäksi kontrabassoon. Sä-

veltäjät käyttivät tätä äänialaa teok-

sissaan ja näin kolmikieliset soitti-
met olivat mahdottomia orkesterissa.

Suurkiitos Anna, kun olet jaksa-

nut kahlata läpi työni ("Jousibasso-
jen historiaa violonesta kontrabas-

soon", 1999) ja onnistuneesti refe-
roinut sen.. Lukijoille tiedoksi, että

Sibelius-Akatemian kirjalliset työt
eivät ole tieteellisiä tutkimuksia vaan

ne on tarkistettu vain muodon ja suo-

menkielen osalta. Jos olet kiinnostu-
nut tästä kimurantista, mutta mielen-
kiintoisesta aiheesta, suosittelen seu-

raavien kirjojen lukemista. Valitetta-
vasti näitäkään kirjoja ei kannata ai-
van kritiikittömasti uskoa. Terveisiä
sateisesta Hollannista ja hyviiä jou-
lun odotusta, kynttilöitä ja piparkak-
kuja, kaikille !

Maria Vahervuo,2.12.2001 Den Haag

Lähteet:

Planyavsky, A:

The Baroque Double Bass Violone

Planyavsky, A:

Die Geschichte des Konffabasses (eng.

The History of the Double Bass)

Borgir, T:

The Performance of the Basso Con-

tinuo in Italian Baroque Music

Dreyfus, L:

Bach's Continuo Group, Players and

Practices in his Vocal Works

Brun, P:

A New History of the Double Bass

Puheenj ohtaj an pal sta
Suomen kontrabassoklubi ry. 25 vuotta

Yhdistyksen perustamisesta on kulunut nelj iinnesvuosisata. Olin elätellyt
toivetta saada aikaiseksi historiikki t?ihän lehteen, mutta tehtiivä
osoittautui huomattavasti laajemmaksi j a vaativammaksi kuin kuvittelin.

Ehdotankin, että yhdistys antaa 100 euron stipendin Sibelius-Akatemian
maisterin tutkintoon kuuluvasta kirjallisesta työstä aiheena "Suomen
kontrabassoklubi ry.1976-2001", joka tehdäåin ensi keväåin kuluessa. Teemme

historiikista Kontra-C:n erikoisnurneron, joka jaetaan yhdistyksen kaikille
jåisenille.

Syyskokous on tåimiin lehden ilmestyessä jo pidetty, mutta juhlavuoden
projekteista on silti vielä yksi jåiljellä: Tammikuussa on Jyväskylässä
Pikkubas sokilpailu, j ohon toivomme runsasta osanottoa, paitsi osanottajia,
myös yleisöä.

Olemme myös kartuttaneet nuottikid astoa: mestarikurssin yhteydessä

tilasimme McTier Music -kustantamolta kaikki heidåin julkaisemansa

orkesterimateriaalit ja partituurit, jotka saadaan Suomeen lähiaikoina.

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2002!
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Britti Duncan McTier saapui marraskuiseen Suomeen

tuoden bassonsoitollaan valoa Helsingin kaamokseen.

Kurssin viimeisen tunnin päätteeksi vietettiin pieni

juttetuhetki jolloin brittimaestroa jututettiin hyvinkin

puolituntisen verran. Tässä referointia siitä mistä tuli

puhuttua.

F teksti: Mikko KujanPää

Duncan McTier on sYntYisin

Stourbridgestä, Worcestershirestä

keskeltä Englantia. Hän on käytåin-

nössä itseoppinut kontrabasisti, otti

7O-luvun lopussa muutamia tunteja

bassolegenda Frantisek Postalta. Mc-

Tier teki tutkinnon Bristolin yliopis-

tossa opiskeluaineenaan matematiik-

ka ja sen jälkeen tYöskenteli mm'

BBC :n sinfoniaorkesterissa j a basso-

ryhmän äänenjohtajana Alankomai-

den kamariorkesterissa. Tämdn jäl-

keen hän on keskittynyt soolo- ja ka-

marimusiikkiin (soolokonserttien

määräksi McTier arvioi vuosien var-

rella kertyneen noin 330 kappaletta)

ja on kantaesittänyt monien säveltä-

jien teoksia. Hän on kysytty mestari-

kurssien pitäj a, ia opettaa vakituises-

ti Royal AcademY of Musicissa Lon-

toossa. Harrastaa golfia - tasoitus 9'

Kysyttäessä sYYtä, miksi Duncan

lopetti vakitgisen orkesterissa soitta-

misen, selvisi, että håinelle soittamis-

tilanne on selkeästi oppimistapahtu-

rnä, ja viimeiset pulteissa vietetyt wo-
det eivät kai olleet enää håinelle mie-

lekkäitä oppimisen kannalta. Lisäksi

hän ajatteli että jossain vaiheessa hä-

nen tulee paattaa, haluaako luoda uraa

orkesteribasi stina vai soli stina/kama-

rimuusikkona - yhtåilö ratkaistiin - håin

päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon'

Ja opettaminen on ollut Duncanille

aina tåirkeää - hän on mielissäåin ny-

kyisestä tilanteesta voidessaan sekä

opettaa säännöllisesti että pitää mes-

tarikursseja.
Annoimme Duncanille tilaisuuden

tiivistää kurssinsa anti pähkinänkuo-

reen, ja tässä oli tulos:

1) Soundi, ääni

2) RYtmi
3) T'ioiminta (Action)
4) Oman soiton äänittäminen

JA sen analYYttinen kuuntelu

Ohjeita ammattioPiskelijoille
ja vasta-alkajilte

McTier tähdensi, että bassonsoit-

tajan kannattaa pitaa jalat tukevasti

maassa. Bassonsoitolla itsensä elät-

täminen on käytännössä mahdollista

vain orkestereissa , ia sooloura on lä-

hestulkoon sula mahdottomuus' Dun-

can itse pitiiä omaa soolouraansa vain

osa-aikaisena. Hän ei tee eroa bas-

sonsoiton eri 'alueiden' välillä (or-

kesteri-, soolosoitto) vaan pikemmin-

kin näkee eri jousisoittimien soitto-

tekniikat hyvinkin yhtenäisinä, samo-

jen periaatteiden toimiessa. Hartsina

han-ei ollut perinteisten bassohartsi-

en suoslja, toimituksen tarkat silmät

olivat havaitsevinaan Kaplan Artcraft

-hartsia, joka on Pikemminkin viu-

luille/selloille tarkoitettua.

Duncan ravisteli mYös ihmisten

omatuntoj a puuttuessaan valokopioin-

tiin, mikä tietenkin on ymmärrettä-

väd, toimiihan hän mYgs bassomu-

siikin kustantajana. Ja tosiasiahan oil,

että ketkä jatkossa nuotteja kustanta-

vat ja kuinka sellainen voi ylipäätäåin

kannattaa, jos kopiontiakin katsotaan

läpi sormien? Jos ammattiopiskelija

ostaa keskeiset Dittersdorfit, Kous-

sevitskyt, Bottesinit ja vanhalit niin

ei siitä mieron tielle joudu. Pianisti

j outuisi samanlaisen, keskeisen reper-

tuaarin hankkiessaan ottamaan use-

alnman vekselin.

litr'
UUf9lf/
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Lisåiksi britti McTier vertasi muu-
sikkoja huippu-urheilijoihin. Oma
keho on samaa instrumenttia, eikä sitä
tulisi kohdella kaltoin. Eli, venytte-
lyt, verryttelyt, riittavät tauot, terveel-
liset elämäntavat ja ruumiin kunto
kunniaan.

Kehotettiin kuuntelemaan muita
muusikkoja, myöskin imemään it-
seensä vaikutteita musiikin ja taiteen
aloilta monipuolisesti McTierille suuri
innoitus musiikin puolella on ollut
romanialaissyntyinen pianisti Radu
Lupu, jota hän on useasti kuunnellut
ja analysoinut ja joka ollut hänelle
suuri inspiraation lähde. Duncan ha-

n teksti: Anna Rinta-Rahko

lin koko syksyn odottanut in
nolla tätä mestarikurssia, ol
ihan kyseessä mahdollisuus

o salli stu a maailmanl aaj uisesti tunne-
tun pedagogin kurssille helposti ko-
timaassa. Kurssin opetusajankohdat
(yleensä klo 9-15) olivat vain siita
harmilliset, ettei kovin moni orkeste-
rimuusikko päässyt kuuntelemaan
McTierin opetusta. Etukäteen jänni-
tin paljon ensimmäistä omaa tuntia-
tri, olinkin onnellinen etten joutunut
ensimmäisenä mestarin oppiin vaan
seurasin ensin muitten tunteja. Oli-
kin helpottavaa todeta että McTier
vaikutti hyväntuuliselta ja leppoisal-
ta kuivakkaan brittihuumorin y stäväl-
tä, mutta tinkimättömältä soiton suh-
teen. Kurssilaiset soittivat paljon sa-
moja perusohjelmiston kappaleita,
joten muden tuntien kuunteleminen
oli siinäkin mielessä erittäin hyödyl-

ANNA RINTA.RAHKO

McTier demonstroi tarkkakorvaiselle bassokansalle.

9

listä ja suotavaa. Ei voi muuta kuin
ihailla sitä tarkkuutta ja intensiteettiä
jolla McTier opetti noin viisi tuntia
päivässa kuuden påiivin ajan ! Kukaan
ei päässyt helpolla, opetus oli joh-
donmukaista ja tinkimätöntä. Toki håin

on varsin tottunut mestarikurssien pi-
täjä, minkä huomasi myös ulosannin
selkeytenä.

Opetuksessa toistuivat jokaisen
oppilaan kohdalla McTierin "punai-
set lan gat" .Omaan mieleeni syöpyi-
vät erityisesti lausahdukset "action
everywhere", "rhytmic direction" sekä
"closer to the bridge!". Tunneilla teh-
tiin tarkkaa työtä, mutta musiikin eh-
doilla. Soittamisessa tuli käyttää matr-
dollisimman paljon variointia ja toi-
mintaa jotta musiikki tulisi elävåiksi
ja mielenkiintoiseksi yleisölle kuun-
nella. Dynamiikan, agogiik an, ddnen
värin ja intensiteetin ynnä muiden

lusi myös korostaa kont-
rabasisteja käyttämään
korviaan - ne ovat muu-
sikon työkalut.

Vasta-alkajille Dun-
can sanoi, että kuuntele
tarkoin, mitä opettajasi
sinulle sanoo ja huo-
mautti, että kannattaa
etsiä hyvää ja mukavaa
ääntä bassostaan koska
silloin on paljon haus-
kempaa soittaa ja itse-
kin harjoitella.

soiton osaelementtien muutoksilla ja
niiden yhdistelmillä tehdäåin musiik-
kia.

Soittamastaan kappaleesta pitää
analysoida huippukohdat/-kohdat
sekä tärkeät äiinet jotta voi soitollaan
ilmentäa näitä, eli suhteuttaa soiton
o saelementit huippukohdan vaatimiin
tehoihin. Soitossa tulee muutenkin
pitiiii liihtokohtana "säveltiij åin tahtoa"
eli esim. kaarituksissa ja jousituksis-
sa pyrkiä käyttämään alkuperäisiä.
Niita voi muuttaa vasta jos on har-
joittelusta huolimatta sitä mieltä että
jokin muu tapa palvelee musiikkia
paremmin.

"Rhytmic direction"-idean toteut-
taminen tarkoitti omalla kohdallani
usein ajan antamista asioille eli käy-
tännössä pieniä hidastuksia ja jopa
hitaampaa peruspulssia. Hyvä käy-
tännöntason vinkki oli erityisesti ac-
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celerando-kohdissa ja rytmiseltä kä-

sittelyltäåin vapaammissa kaden sseis-

sa "di-ge-di-ge"-hokeman käyttö ryt-
misen suunnan antajana. Eli suomeksi

sanottuna: samalla kun soittaa niin
lausuu mielessään tai jopa ääneen

musiikkiyhteyteen sopivia pikkunuot-
teja (usein 16-osia) niin että esim.
accelerandosta tulee tasainen ja loo-
ginen.

Soittamisessa McTier korosti jou-
sikäden toiminnan tärkeyttä: "Vasen

käsi tuottaa nuotit, oikea käsi musii-
kin:" Siksi monet meistä, itseni mu-
kaan lukien, harjoittelivat soittamis-
ta lähellä tallaa. Ideana oli että jou-
sen peruspaikka on lähellä tallaa ia
vain erikoistehot haetaan liihempänä

otelautaa. Näin saadaan parempi ää-

nenlaatu, kuuluvuus ja selkeys. Lä-
hellä tallaa soittaminen vaatii tiukem-
paajousikontrollia mutta näin saavu-

tetaan myös laajemmat mahdollisuu-
det jousenkäytön suhteen. Kun jousi
viedään lähelle tallaa on mahdollista
soittaa sekä voimakkaasti että hiljaa
äänen intensiteetin muuttumatta.
Myös intensiteetin kontrollointi ja
säilyttäminen pitkillä nuoteilla hel-
pottuu. Ääntä ei kuitenkaan saa pa-

kottaa.
Omilla tunneillani harjoiteltiin

myös mm. vibraton käyttöä. McTier-
in mielestä vibratokin on rytminen
elementti jota pitaa hallita. Esimer-

kiksi Bottesinin konserton toisessa

osassa perusvibraton tiheys olisi 32-

osa, jota sitten varioid aan muiden ele-

menttien tap aan antamaan musiikille
suuntaa kohti tärkeita aaniä ja huip-
pukohtia. McTier painotti että heti
ensimmäisestä harjoitteluvaiheesta
liihtien pifiiii keskit ty ämu siikkiin eikä
vain opetella soittamaan oikeat nuo-

tit.
Duncan McTierin mestarikurssi oli

antois a ja ajatuksia herättävä. Kurs-

silla musiikki oli pääasia niin kuin
pitaakin olla. Hienoa oli myös Mc-
Tierin kannustava j a positiivinen asen-

ile, mitaan ei suoraan tuomittu tai
mollattu. Mielestäni tällainen kurssi-
toiminta pitäisi saada jatkuvaksi niin
että joka vuosi olisi pari kurssia. Se

pitäisi harjoittelumotivaation ja in-
nostuksen korkealla koko vuoden !

ALOITBTAANPA tällä kertaa

pienellä kevennyksellä: Mikä on Suo-

men rumin koira?

Vastaus: Turun murre! Tämän vitsin
väläytti nuori jyväskyläläinen basisti
Veera Hautanen.

Ja nyt asiaan. Iikka JäIr/i, 7v.,Matti
Karjalainen, 7v. ja Joel Raiskio, 6v.

ovat kaikki pikkubasi stej a piiiikaupun-

Tarun pal sta
kiseudulta. Eräänä syysilt ana tässä

taannoin he esiintyivät sellistien ja
basistien yhteiskonsertissa Espoossa.

Olin paikalla tarkkailemassa tilannetta
ja haastattelin esiintyjäkolmikkoa
muutama päivä tuon konsertin jäl-
keen. Minua kiinnosti tietää, miltä
soittaminen oli tuntunut ja mitä mieltä
he ovat tällaisista esiintymistilanteis-
ta.

Iikka ja Matti ovat olleet Espoon

musiikkiopistolaisia kohta puolitois-
ta vuotta, ja Joel on aloittanut bas-

sonsoiton tänä syksynä Keski-Helsin-
gin musiikkiopistossa.

Joelille tämä olikin ensimmäinen
julkinen esiintyminen basistina, to-
sin kotikonserteissa hän on jo usein
päässyt esittelemälin taitojaan. Min-
käänlaista hermoilua ei ollut havait-

tavissa tässä Joelin debyyttiesitykses-

sä. Hän soitti kaksi kappaletta- Satu

meni saunaan ja Tony Osbornen

svengaavan Choo-choo blues. Jo-

elin Ulla-äiti säesti edellistä kappa-

letta 5-kielisellä kanteleella ja jälkim-
mäistä pianolla. Jälkeenpäin Joel ker-

toi hermoilleensa siinä vaiheessa, kun
meni lavalle, mutta soittaessa tuo tun-
ne oli unohtunut kokonaan.

Iikka kertoi j ännittäneensä kovas-

ti. Jokainen jännittää varmasti omal-
la tavallaan,ja Iikan mukaan hermoilu
tuntuu jossain keskivartalon tienoilla
sisuksissa. Omaa esiintymisvuoroa
voi olla vaikeaa odottaa jännittynee-

nä. Silloin voi käydä vaikka niin, että

epähuomiossa tulee väännelleeksi
soittimen viritystappeja. Näin kävi

#I'c{
c
@
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z

Pikkubasistit hetkeä ennen konserttia.
Kuvassa vas. Matti Karjalainen, Iikka Järvi ja Joel Raiskio
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Iikalle, mutta esitys meni silti hie-
nosti, kun basso saatiin taas viree-
seen. Iikka esitti mahtipontisen jajuh-
lallisen Pomp and Circumstance-sä-
velmän saaden mahtavat aplodit.

Matti totesi, ettei ollut hermoillut
lainkaan. Valmistautuminen j a ha{ oit-
telun määrä oli ollut hänen mukaan-
sa riittävää,. Hän esitti kauniin Etkö
ymmiirrä-kappaleen, j oka selvästi teki
vaikutuksen yleisöön. Matinkin
mielestä tuo laulu on ihan kiva,
vaikka mieluiten hän soittaisi rok-
kia tai jatsia.

Iikka ja Matti ovat esiintyneet
aiemmin aina duona ja olivat nyt
siis ensimmäistä kertaa yksin la-
valla, opettajan säestämänä to-
sin. Molempien mukaan tämän-
kertainen esitys ei tuntunut sen
erikoisemmalta kuin aikaisem-
matkaan.

Kaikki kolme soitta-
jaa olivat niin tyyty-
väisiä tähän kon-
serttiin ja omaan
osuuteensa siinä,
että sanoivat ole-
vansa valmiita

esiintymään uudelleenkin kun vaan
tilaisuus koittaa. Näin joulun alla sel-
laisia tilanteita todennäköisesti tar
joutuukin.

Mikä sitten oli parasta tässä ko-
kemuksessa? Iikka, Matti ja Joel oli-
vat sitä mieltä , että toisten soittajien
mahtavien esitysten kuuleminen oli
kaikkein hienointa!

Sellainen oli se tarina mukavasta
konsertista. Menkäämme kaikki pie-
net ja isot basistit levittämään joulu-
iloa soittamalla muille ihmisille I

Toivotan kaikille lukij oille lämpöisää
ja pikkuisen jännittävääkin joulun ai-
kaa!

Thru

Ihan samanlaiset bassot paitsi viihän erilaiset!

Montako eroavaisuutta löydät? vastaamalla oikein voit
voittaa yllätyspalkinnon ! Lähetä vastauksesi osoitteeseen:

Thru Tiusanen
Nikunmäentie I B 4

02920 Fspoo
tar

taru. tiusanen @ kolumbus.fi



I2

teriaO) Näiden kovapalkkaisten ih-
misten neuvoja on toki syytä kuun-
nella, mutta myös he ovat ihmisiä,
joiden aika ja energia on rajallinen.
Kapellimestari ei ehdi latttaa joka
stemman pilkkua, pistettä, pistevii-
vaa tai nyanssimerkkiä paikalleen vii-
kon periodin aikana. Ehkä paras läh-
tökohta olisi ensimmäisestä läpisoi-
tosta alkaen tarjota jotain länsimai-
seen taidemusiikkiin sopivaa frasee-

rausta oma-aloitteisesti, pitaä korvat
auki ja muuttaa sitä sitten muihin so-

pivaksi. Tirrvallisia fraseerauspyrki-
myksiä voisivat olla melodian tuke-
minen, soittaminen kadenssia kohti
ja keventäminen dominantin jälkeen,

pidätysten esiintuominen, harmoni-
an vaihdosten korostaminen ja fra-
seeraaminen melodian nousujen ja
laskujen mukaan.

Ville Veturi vai Jere Jarruvåu-
nu

Mielestäni 90 Vo ajasta bassojen
on toimittava pulssin ylläpitäjinä ja
musiikin moottorina. Nyanssia kun-
nioittaen, melodiaa j a pienempiä aika-

arvoja kuunnellen on pyrittävä säi-

lyttämlän musiikin kulkeminen . fän-
ten alkujen on oltava selkeitä.

Huojuva talo ja Humiseva
harju

Intonaation ihmemaasta löytyy
puuhaa pidemmälle ehtineellekin.
Jotta voisimme kuulla mihin suun-

taan sormea kannattaa siirtaa ohsi
seuraavista asioista hyötyä: selkeä

äänenmuodostus, hidas mutta präs-

säämätön jousen käyttö, liiallisen ja
tavan vuoksi vibreeraamisen välttä-
minen ja lopuksi samat asiat kaikilla
stemman jäsenillä. Sävelpuhtaus
Mozartin ajan musiikissa, kuten or-

kesterisoitossa lähes aina muutenkin,
löytyy parhaiten harmonian kautta.
Tiedostamalla mitä soinnun säveltä

on soittamassa ja intonoimalla sen

mukaan påiäsee pitkälle.
Selkeä ääni melko läheltä tallaa

soitettuna tarjoaa mahdollisuuden
muodostaa yhtenäinen sointi sellojen
ja fagottien kanssa. Säästeliäs ja arti-
kuloitu jousen käyttö auttaa myös
nopeiden kuvioiden selkeyttämises-
sä ja rytmisen kepeyden ylläpitämi-
sessä. Useimmiten kannattaa pyrkiä
kellomaiseen änen muotoon niin ly-
hyillä kuin pitkilläkin äänillä; basso-
jen artikulaatio kun tuppaa häviämäåin

etäisyyden myötä.

Basson tehtävät esimerkin
valossa

Mozart: Sinfonia n:o 40 g-molli

Thhdit 105- ll4 kantaa vastuun ryt-
mistä alttoryhmä kahdeksasosillaan, ei-
vätkä bassot voi toimia veturina. Viulut
huolehtivat teemasta ja bassot laittavat
sekaan kimmoisat neljäsosansa. Tehtä-

vämme löytyy harmonian parista ja fra-
seeraus tehdään melodian mukaan.

:f1

Thtrdin I 14 lopulta saadaan harvinais-

ta herkkua melodian muodossa ja aihe

muotoillaan, kuten olemme kappaleen

alkupuolella kymmenisen kbrtaa saaneet

kuulla (kuuntelimmeko?). Viulut kuljet-
tavat samaan aikaan vastaääntä kahdek-

sasosina.
*2

Thhdissa 118 osat vaihtuvat ja siir-

rymme kontrapunktin kimppuun. Ryftnin
suj uvuudesta huolehtiminen kuuluu myös

meille. Fraseeraus tapahtuu oman sävel-

kulkumme mukaan.
:l€3
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S oit etaan kevy ttä klas si sta
Huonokin tulkinta on parempi kuin ei tulkintaa ollenkaan

"Topakkana siinö olla
triytyy aivan kuin karhun
ammunnassa. Ensin töhdö-
tö ja vasta sitten laukais-
ta."

Ilmari Kianto: Punainen viiva

ll teksti: Panu Pärssinen

ozartin ajan musii-
kissa alkuperäiset
esitysmerkinnät ovat

harvemmassa kuin
Basisti-lehden kolumnistit. Tuohon
aikaan säveltäjät (muusikoita itsekin)
tunsivat varmasti vallitsevat tulkinta-
tavat eikä tarvetta ylimääräisiin merk-
keihin ollut (vrt. rockmusiikki nylry-
ään). Mielestäni ei ole enemmän oi-
kein soittaa mekaanisesti ja vailla fra-
seerausta vain siksi, että nuotissa niin
lukee; ei näyttelijäkään lue osaansa

tasaisella åänelläja vailla rytmiä, vaik-
ka käsikirjoituksessa olisivatkin vain
vuorosanat. Sävellyksen lähtökohta
ei ole nuotit paperilla vaan säveltä-
jän soiva mielikuva.

NyLyajan muusikoita on siunattu
kapellimestareilla. He ovat valmiita
kertomaan kohtuulli sta korvau sta vas-

taan (n. 10 x muusikon keikkapalk-
ka) miltä kappaleen pitää oikeasti
kuulostaa. (Periodin toisena päivänä

he myös luovat keskinäistä luottamus-
ta henkivåin siteen soittajiin kertomalla
hauskan anekdootin j ostain hupaisasta

pikkuorkesterista vaikkapa Etelä-Ita-
liasta vaiheikk aan uransa varrelta, to-
sin niin hiljaa etteivät basistit sitä laru-
le, muuta hymähtelevät kohteliaasti
kuitenkin; samaa maatahan sitä tuon
maailmanmiehen kanssa ollaan. Mut-
ta mistähän hän mahtaa vitsailla ol-
lessaan seur aavaa, kertaa johtamassa

Isola di Capo Nzzuton runko-orkes-
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Sama vuorottelu toistuu kontrapunk-
tiosuuden ollessa tällä kertaa kahdeksan

tahdin mittainen.
*4

Linja on pidettävä elävänä, jos halu-
amme välittää kuulijoille muutakin kuin
telakedujen ratinaa. Tähdeille 126-133 voi
mielessään hahmottaa esim. seuraavan-

laisen luurangon:
{<5

Thhdissa 134 päästään viimein sel-
ville vesille ja tuttuun toimintaan. Ei kui-
tenkaan vielä päästetä otetta herpaantu-
maan, vaan pidetään rytmistä ja tempos-
ta huolta; nyanssi tosin saa olla pienem-
pi kuin edellä

*€6

s
.ularl

Ollaan suhteellisen oikeassa

Kun nyt kaikille on tässä valotet-
tu lopullista totuutta bassonsoitosta
puuteroitujen peruukkien ajalta, voi-
si olla hyvä tuoda yleinen suhteelli-
suusteoria esiin: joskus nimittäin jou-
dumme tekemisiin sellaisten ihmis-
ten kanssa, jotka fraseeraavat, into-
noivat tai muuten vaan soittavat ihan
väärin. Jos tämä käsittämätön inkom-
petenssi on laajalle levinnyttä kysei-
sessä yhteisössä, ja jos nämä raukat
vieläpä kaikki tekevät samat virheet
toisensa jälkeen, saattaa osoittautua
tarpeelliseksi laskeutua tilapäisesti

VIOI,OI{OEI,LO c BÅBSO

heidän sivistymättömyytensä tasolla
ja vieläpä niin anteeksiantavan ym-
märtäväisesti toistaa samat virheet
heidän kanssaan. On nimittäin niin,
että kaikkien muiden ollessa väåiräs-

sä, palkinnot sinnikkäimmällekin yk-
sinäiselle oikeassa ohjalle jäävät usein

tehtäv dn raastavaan vastuuseen nåih-

den kovin vaatimattomiksi. Saattaa

olla että Viimeisellä Tuomiolla on
odottamassa j oku pieni huomionosoi-
tuS, basso-cd tai joku muu, mutta sii-
henkin voi olla kiusallisen pitkä aika.
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teksti: Julius Pyrhönen

Kati Salovaara valittiin koesoiton perusteella RSO:n kontrabas-

sojen äänenjohtajaksi vuodeksi eteenpäin. Vuoden päästä on uusi

koesoitto. Haastattelin Kati Salovaaraa koesoiton tiimoilta.

Miten koesoitto meni?
Olin valmistautunut siihen. On ta-

vallaan kivempi soittaayleisölle, kun
sermille. Ja ehkä se on lautakunnal-
lekin miellyttävämpäa, kun voi yh-
distää kasvot johonkin ääneen. Jo-

tenkin se ei sitten mene sellaiseksi
virheiden laskemiseksi.

Miten valmistauduit koesoit-
toon?

En mitenkäUin erityisesti. Tietysti
harjoittelin paljon. Varsinaisen har-
joittelun aloitin aika myöhään. TUli
pidettyä kunnon kesäloma. Sekin olisi
voinut rentouttaa,jos olisi voinut tun-
tea olevansa tosi hyvässä kunnossa.

Kävin parilla soittotunnilla ja kuun-
telin kaikki pätkät tietysti levyiltä. Se

on aika tärke etä,, että osaa asettaa sen

pienen 15 tatrtia nuottia johonkin suu-

rempaan kokonaisuuteen.

KONTRAC ( O 2OOI

Haas tattelussa RSO :n bassojen
uusi äanenjohtaja Kati Salovaara

Koesoitto meni hyvin mutta aina-
han se tuntuu siltä, että soittaa hir-
veen paljon alle oman tason. Se on
varmaan sama tilanne kaikilla muil-
lakin. Semmosta hyvää oloa ei oi-
keen koskaan tommosesta tilanteesta
jää, mutta kuitenkin ihan hyvä maku
kokonaisuudessaan.

Mitä siellä soitettiin?

Ensin soitettiin Dittersdorfin kon-
serton ekasta osasta pieni pätkä ja
kadenssi. Toisella ja kolmannella kier-
roksella soitettiin vain stemmoja.
Kaikki kierrokset oli hirveen lyhyitä
pyrähdyksiä. Kun istui alas ja soitti,
niin sitten piti jo lähtea pois. Ei ehti-
nyt kauheesti rentoutumaan.

Miten se vaikutti, että soitet-
tiin ilman sermiä suoraan lau-
takunnalle?

Olet ollut tähän asti varaää-
nenjohtajana. Miten työ on
muuttunut?

- Onhan siinä semmonen vastuu olla
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Kyllä sen heti huomaa kun istuu sii-
trä, että tulee laskettua paussit tark-
kaan ja jousitukset pitää rehdä. Pitäi-
si muutenkin tarpeen tullen yhtenäis-
tää sektion soittoa. Siinä onkin vielä
harjoittelemista mutta kun saa vähåin

kokemusta ja itsevarmuutta, niin se

varrnaan onnistuu paremmin.

Miltä tuntuu tehdä tällainen
vuoden pätkä äänenjohtaja-
na?

- Mä koen, että mulle on annettu mah-

dollisuus. Tämä on kuitenkin uusi jut-
tu ja mahdollisuus saada kokemusta
ja oppia. Ihan tervetullut juttu.

MYYDAAN
Bruno Salmisen Suomessa käsin te-

kemä kontrabasso.(Tehty samaan ai-

kaan kuin Risto Mikkolan basso).

Bassopussi kuuluu hintaan.

HINTA: Sopimuksen mukaan

Saksalainen jousi Oubrecht M
HINTA:5000mk

Yhteystiedot: Jarmo Salminen 040-

5457605, Tampere

MUISTUTUS

Suomen kontrabas s oklubi j ärj e stää nuoris on kontrabas sokilpailun,
joka pidetäåin Jyväskylässä lauantaina 26.I.2002k1o 12.

Thpatrtumapaikkan a on Jyväskylän ammaff ikorkeakoulun sali, os oite

Pitkäkatu 18-20. Kilpailuun osallistuvat kontrabasistit saavat tar-

kemmat tiedot henkilökohtaisesti.
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oodwinds
tarkoittaa kontrabassoa ja sen

tarvikkeita

/
Meiltä saa kaikenkokoisia, esim
UlO -paketti 14 000 mk (sisältää
soittimer, jousen ja pussin,
soittovalmiuteen saatettuna)

Lukui sia erikokoi sia kontrabassoj a

aina tarjolla, myös
vanhoja soittimia

Runsas valikoima jousia,

stakkeleita. kielenpitimiä, talloj a,

pinnapuita. otelautoj a,

virilysmekanismej a, sordiinoita etc.

Markkinoiden paras bassopussi
nyt myös Il2 ja Lll kokoina.

TIEDI.JSTELE
Vastaarrrme kernaasti kysymyksiisi

WOODWINDS Ky
Albertinkatu 17 ,00120 Helsinki

puh. 09 68 12 150,

fax 09 68 12 1555

www.woodwindsfi
avoinna ark. 10 - 17,la 10 - 14

ma suljettu

TERVETTJLOA


