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Kun luet tätä lehteä, tulet huomanneeksi, kuinka
aktiivista ja monipuolista bassotoimintaa
maassamme tällä hetkellä on. Se onkin lehtemme
tarkoitus! Pyrimme kokoamaan tämän maan
bassotoiminnan yksien kansien sisään ja saada
jokainen jäsen tuntemaan olevansa tärkeä osa tämän
maan basistiheimoa, eli niin sanotusti inessä.

Miltä tuntuu olla 30-vuotiaan lehden
päätoimittaja? Tällä hetkellä aivan upealta!
Hommat pyörii jo siihen malliin, että jos kriittisinä
aikoina nukun pommiin kolme yötä peräkkäin, on
lehti jo muiden toimesta saanutkin muotonsa ja
odottaa vain minun siunaustani. Siis pommiin
nukkumisella tarkoitan sitä, kun nukahdan
vahingossa itse illalla nukuttaessani Aureliaa, vaikka
tarkoituksena on käyttää illan ja yön tunnit lehden
tekemiseen... Tämä on erinomainen suuntaus ja
tukee ajatustani, että lehden kuuluu elää omaa
elämäänsä sen sijaan, että olisi jotenkin ”minun”
lehti. Mahtavaa on myös, että eri opettajien
oppilaista muodostuneet ”koulukunnat” ovat aikoja
sitten kuopattu ja ollaan huomattu, miten
monipuolisuus ja laaja-alaisuus on vain hyvästä.
Että olemme basisteja yhtä paljon kaikki!   :)

Paljon onnea vaan!

Entäs tästä eteenpäin? Lehti saisi kehittyä
suuntaan, missä se vielä paremmin olisi kaikkien
Suomen kontrabasistien lehti, eikä siis pelkkä
pääkaupungin klasaribasistien lehti. Toki kun
tässä eniten aktiivisia ovat viimeksi mainitut, niin
jälki on tekijän mukaista. Toivomus on, että
jatkossa yhä useampi lehden lukija ja klubilainen
rohkenisi lähettää kaikenlaisia, isompia ja
pienempiä juttuja, kertomuksia, tapahtumia,
ilmoituksia ja tietysti kuvia lehteen. Olit sitten
oppilas tai opettaja, amatööri tai ammattilainen,
läheltä tai kaukaa: juuri sinun näkökulmasi on
tärkeä. Omatoimisuus on hyvästä, joten antaa
tulla vain! Lisäksi tässä lehdessä on jopa kaksikin
innostavaa kilpailua, joihin osallistumalla voit
aloittaa bassolehtikirjoittelusi helpolla tavalla. Ja
jos vielä muuta aktiviteettia kaipaat, niin
tervetuloa bassokilpailuihin sekä vuosi-
kokoukseen!

Iloista kevään odottelua sekä
tsemppiä kisoihin!

Henrica Fagerlund-Sippoin
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Hyvää vuotta 2012 kaikille Kontra-C:n lukijoille.
Tästä käynnistyy ikioman lehtemme juhlavuosi.
Kontra-C juhlii tänä vuonna 30-vuotista taivaltaan
mitenkäs muuten kuin lehtiensä sivuilla. Lähinnä
luvassa on pieniä katsauksia lehden historiaan, van-
hojen juttujen ja kuvien uudelleen julkaisemista,
tai ehkäpä lukijoiden tarinoita siitä miten oma leh-
temme on muuttanut lukijoidensa elämää. Sehän
on ihan teistä itsestänne kiinni, miten haluatte omaa
lehteänne juhlistaa! On mielestäni hurjan hienoa,
että meillä ylipäätään on tällai-
nen kanava, jota pitkin saadaan
tunnelmia, uutisia ja ideoita
välitettyä joka puolelle Suomea
tasavertaisesti. Joka kerta lehti on
onnistuttu saamaan kasaan. Jos-
kus hieman ohuempana, joskus
paksuna, ja useimmiten hieman
myöhässä, mutta parempi niin
kuin ei ollenkaan. Pidetään kaik-
ki huoli siitä, että lehtemme elää
ja voi hyvin ja saa arvoisensa juh-
lavuoden.

Toinen merkittävä asia tänä
vuonna ja vieläpä aivan kohta on
Nuorten Kansallinen Kontra-
bassokilpailu, joka järjestetään
31.3. Hämeenlinnassa. Kilpai-
luun on ilmoittautunut ennätysmäärä basisteja,
38 kappaletta!  Tämä tarkoittaa ti ivistä
päivää kaikille, varsinkin kisan tuomareille
Kati Harjanteelle, Sami Koivukankaalle ja Panu
Pärssiselle. Kilpailu alkaa kello 11.00 pienten alle
kaksi vuotta soittaneiden sarjalla, ja se on avoin
yleisölle. Päivän päättää jokerisarja, johon kuka
vain voi osallistua 1/4-kokoisella bassolla. Pai-
kalle odotetaan myös median edustajia. Vaikka
kaikki voimavarat satsataankin nyt keväällä kisoi-
hin, on kesällä aikaa levätä, ja syksyllä olemme taas
valmiita järjestämään syyskonsertin jossainpäin Suo-
mea. Olemme muun muassa saaneet kutsun Rova-
niemelle kokeilemaan uutta Korundi-salia. Ehdo-
tuksia otetaan edelleen vastaan.

Viimeisimpänä muttei suinkaan vähäisimpänä tä-
män vuoden tapahtumista haluaisin vielä muis-
tuttaa vuosikokouksesta, joka pidetään 15. huhti-

Puheenjohtajan tervehdys

kuuta. Paikka on Sibelius-Akatemian Töölön toi-
mipiste ositteessa Töölönkatu 28. Sisälle pääsee
esimerkiksi minulle soittamalla. Minuun voi
myös ottaa yhteyttä, jos haluaa soittaa kokouk-
sessa jotakin. Luonnollisesti klubi tarjoaa tilai-
suudessa pullakahvit. Kokous etenee perintei-
sellä tavalla, mutta tänä vuonna käsiteltävien asi-
oiden listalla on sääntömääräisten asioiden lisäksi
Jiri Parviaisen valitseminen kunniajäseneksi. Jiri
on yksi kotimaisen bassonsoiton voimahahmoja,

joka on tehnyt merkittävän ja edelleen jatkuvan
uran Helsingin kaupunginorkesterissa (lähes 40
vuotta!) ja kasvattanut useita kontrabasso-
sukupolvia Länsi-Helsingin musiikkiopistossa.
Koko ajan uutta janoavan Parviaisen uusin pro-
jekti on bassotuoli ,  jossa voi soittaa
puoliseisovassa asennossa. Itsekin tuolia
kokeilleena olen siitä aika vakuuttunut ja aiom-
me Tampereellekin niitä tilata muutaman kap-
paleen parempaan kokeiluun. Tulkaa siis runsain
joukoin paikalle valitsemaan uutta kunniajäsentä
klubillemme!

Juha Kleemola,
Suomen kontrabassoklubi ry:n puheenjohtaja

Ylöjärvellä 22.2.2012

Puhis hiihtolomalla Torniossa. Tai ainakin lomalla.
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Johdanto "Kontra-C, 30wee!" -juhlavuoteen

Taittaessani vuoden 2011 ensimmäistä lehteä
(ja päivittäessäni sivun kaksi tietoja ajantasalle)
älysin Kontra-C:n 31. vuosikerran lähestyvän
kovaa vauhtia. Toisin sanoen Kontra-C täyt-
täisi seuraavana vuonna pyöreät 30 vuotta! Itse
täytin vajaa kuukausi sitten vasta neljännes-
vuosisadan, joten tuo oivallus herätti minussa
suurta kunnioitusta, iloa ja ylpeyttä. Halusin
juhlistaa tärkeän merkkipaalun saavuttanutta
rakasta jäsenlehteämme, jota olen taittanut
numerosta 3/2007 lähtien ja lukenut soitto-
urani alusta 1997 alkaen. Mutta miten?

Tällöin muistin klubin nettisivujen Kontra-C-
ark i s tos ivun,  s i e l t ä  löy tynee t  l ehdet
2/2002:sta eteenpäin sekä eritoten tämän tuolla
sivulla jo kotvan lojuneen tekstinpätkän:

"Varhaisemmista lehdistä on tallella ainoastaan
yksittäisiä henkilökohtaisia arkistokappaleita.
Helsingin Yliopiston kirjastossa on luettavissa
lehtiä vuosilta 1982–1995. Pyrimme täydentä-
mään tämän kokoelman mahdollisimman pian.
Tavoitteena on myös, että kaikki varhaisemmat
lehdet saataisin skannattua ja tuotettua pdf-
muotoon ja taltioitua CD-rompulle. Näiden
tiedostojen koko olisi  kuitenkin niin suuri, että niitä
ei kannata laittaa nettisivuille jaettavaksi."

Noh, kehitys kehittyy ja sitä rataa. Tuumasin,
ettei nykyisi l lä kovalevyjen koolla ja
internetyhteyksien nopeuksilla projekti olisi enää
täysin ylivoimainen. Ei si is  muuta kun
skannaamaan! Klubin omasta arkistosta löytyi
lehdet 1982–1987, uudemmat lehdet taas
Sibelius-Akatemian kirjastosta. Tästä työ-
vaiheesta kuuluu suuret kiitokset Miika
Asunnalle, joka kävi yksin skannaamassa kaikki
löytyneet lehdet tarkasti ja nopeasti – aikaa taisi
kulua korkeintaan kolme päivää!

Kiitos Miika!

Vanhat lehdet uusilla nettisivuilla!

Lehdet ovat siis nyt digitaalisessa pdf-muodossa
ja tämän lehden ilmestymisen aikaan kaik-
kien saatavilla klubin nettisivuilta osoitteessa
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet – enää
ei  s i i s  tarv i t se  matkustaa  Hels inki in ja
kaivautua syvälle eri kirjastojen arkistojen
uumeni in  lukeakseen ,  mi tä  Suomen
kontrabassoelämässä silloin ja silloin oikein
tapahtui. Siirtämällä hiiren haluamasi lehden
numeron päälle näet esikatselukuvan kyseisen
lehden kannesta sekä sisäl lysluettelosta.
Klikkaamalla linkkiä pääset ihastelemaan leh-
teä kaikessa komeudessaan. Voit myös tallen-
taa  pdf - t i edos ton omal l e  konee l l e s i
klikkaamalla kyseisen lehden numeroa hiiren
kakkospainikkeella (yleensä oikea painike) ja
valitsemalla "Tallenna linkki/kohde nimellä"
("Save link/target as"). Mainittakoon tässä vie-
lä, että lehdet 1982–1987 sisältävät rei'ittimen
jäljet aidon ja pölyisen arkistotunnelman
taakaamiseksi ja että kaikki jäsenluettelot on
sensuroitu hallituksen päätöksellä. Siis Suomen
kontrabassoklubi ry:n hallituksen. Lisäksi: jos
olemme mielestänne unohtaneet jonkin leh-
den (esim. vuodelta 1994 löytyi vain yksi
numero), ottakaa meihin yhteyttä!

Saatat huomata, että Kontra-C:n arkistojen
avautumisen yhteydessä myös klubimme
nettisivut ovat uudistuneet hiukan. Olemme
tavoitelleet selkeämpää ja modernimpaa ulko-
asua sekä pyrkineet parantamaan sivujen
käytettävyyttä. Uudet sivut toimivat parhai-
ten yleisimpien selainten uusimpien versioiden
kanssa (kaikista parhaiten selaimilla Chrome,
Fire fox ja  Safar i ) .  Per inte i sentyy l i se s tä
foorumista on luovuttu liian pienen käyttö-
asteen takia. Klubin facebook-ryhmässä on sen
sijaan ollut viime aikoina ilahduttavan paljon
aktiviteettia. Nettisivujen uudistuksesta ja

è
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aktiivisesta päivittämisestä suuret kiitokset
sihteerillemme Johannes Raikkaalle, jolla aikaa,
energiaa ja taitoa tuntuu riittävän tuhanteen eri
kohteeseen (esim. tämänkin lehden oiko luvussa
hän on jälleen kerran ollut sureksi apuksi).

Kiitos Johannes!

OCR, mitä se on?

Käytän vielä vanhoja lehtiä OCR-ohjelman
(optical character recognition) läpi sitä mukaa
kun ehdin. Tämä mahdollistaa lehtien tekstien
kopioinnin sekä hakutoiminnot. Huomautan
tässä tosin, että tekstit kopioituvat eri tavalla riip-
puen siitä, millä ohjelmalla ne avataan. Jos tarve
kopioida yllättää, suosittelen lataamaan pdf-
tiedostot kovalevylle ja avaamaan ne erillisellä oh-
jelmalla kuten Adobe Readerilla. Itse suosittelen
ohjelmaa nimeltä Foxit Reader. Kopioitu teksti
kannattaa myös lukaista läpi siltä varalta, että
OCR-ohjelmalla on ollut hetkellinen lukihäiriö
tai hinku lisäillä ylimääräisiä välilyöntejä. Tämä
on tosin suositeltavaa jo senkin takia, että jopa
vanhat lehtemme saattavat sisältää kirjoitus- ja
ajatusvirheitä. (Esimerkiksi vuoden 1982 Man-
saaren kilpailut voitti kuulemma joku herra
"Dancan Mc Tier"...)

Tällä hetkellä olen tässä OCR-projektissa vasta
lehdessä 4/1987. Sitä uudemmat skannatut leh-
det sisältävät vielä tekstitkin pelkkänä kuvana.
Lehdestä 2/2002 eteenpäin pdf-tiedostot on
aikanaan tulostettu suoraan taitto-ohjelmasta,
joten ne sisälsivät jo valmiiksi tekstit myös
kopioitavassa muodossa, vieläpä ilahduttavasti
100 % yksi yhteen kuvallisen informaation
kanssa. Tulos, mihin on vaikea päästä OCR-
ohjelmalla. Lehtien 3/2005–4/2006 pdf-tiedostot
olivat hävinneet jonnekin, joten nämäkin lehdet
piti skannata ja "ooseeärrätä" uudelleen.

Tämä vanhojen lehtien digitointi ja internetiin
julkiseen jakoon laittaminen on vain alkua ku-
luvan juhlavuoden toiminnalle. Tarkoitus olisi
kirjoittaa lyhyttä historiikkia lehden vaiheis-
ta, haastatella vanhoja lehden tekoon osallis-
tuneita aktiiveja, ihmetellä tulevaa yms. Täs-
sä välissä teemme kuitenkin aivan pikaisen
katsauksen lehtemme historiaan:

Basistista Kontra-C:hen

Okei joo, jos halutaan saivarrella niin Kontra-
C täyttää nyt vasta 16 vuotta ja on siis juuri
ohittamassa murrosiän pahimpia myrskyjä.
Ensiksi nimittäin viisivuotias uhmaikäinen
Suomen kontrabassoklubi ry alkoi vuonna
1982 julkaista jäsenlehteä nimeltä Basisti. Al-
kuun lehti oli puolet nykyistä pienempi (A5),
kannet värilliset (väri vaihtui vuosittain) ja
kansitaiteesta vastasi Saara Hakkila.

Basisti ilmestyi neljä kertaa vuodessa aina vuo-
teen 1988 saakka (kolmen lehden vuosi 1986
ainoa säännön vahvistava poikkeus), jolloin
lehden tekemisen avainhenkilöissä tapahtui
vaihdoksia. Samalla etukansi uudistui ensim-
mäi s tä  ker taa .  Täs tä  e teenpä in  l ehden
ilmestymistiheys vaihteli useammin kahdesta
neljään numeroon vuodessa (vuonna 1994
näi l lä  näkymin s i i s  va in yks i  numero! )
peilaillen yleisemmin klubin kulloisenkin het-
ken aktiivisuutta.

Suurin muutos tapahtui 1996, kun lehden
nimi muuttui Basistista Kontra-C:hen. Ny-
kyiseen A4-kokoon oli siirytty jo vuoden
1993 alussa. Kannet painettiin kuitenkin mah-
dollisuuksien mukaan värilliselle paperille aina
vuoden 2001 puoliväliin saakka. Samaisesta
vuodesta 2001 alkaen lehti on myös vihdoin
monien vaikeuksien jälkeen ilmestynyt neljä
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kertaa vuodessa. Syvempi sukellus Kontra-C:n
histor iaan luvassa  myöhemmin (toivot-
tavasti!).

Kohti tulevaa

Vaikka lehden paksuus ja ilmestymistiheys on
vaihdellut paljon, täytyy olla iloinen siitä, et-
tei lehti ole ollut katkolla kertaakaan, vaan joka
vuosi on julkaistu ainakin yksi lehti. On
suuri kunnia olla osa tällaista jatkumoa.
Muistuttaisin kuitenkin, ettei kukaan meistä
tee tätä ammatikseen, vaan väkerrämme leh-
teä ilmaiseksi omalla vapaa-ajallamme. Se,
miltä lehti näyttää, on siis aika pitkälti kiinni
sinusta. Kyllä, juuri sinusta! Eli jos koet tar-
vetta kirjoittaa jostakin aiheesta tai jos sinulla on
parannusehdotus, tartu näppäimistöön ja lähetä
tuotoksesi osoitteeseen kontra.c@gmail.com
Palautettakin (myös positiivista) otamme vas-
taan mielellämme.

Haluan lopuksi omasta puolestani kiittää
kuluneista vuosista kaikkia lukuisia Kontra-C:n/
Basistin tekoon eri vuosina osallistuneita henki-
löitä (päätoimittajia, muita toimittajia, tekstien
kirjoittajia, pilkunviilaajia, valokuvaajia, kansi-
kuva- yms. taiteilijoita, taittajia, painajia... sekä
kaikkien edellä mainittujen kärsiv(ällis)iä omai-
sia!), mainostajia, klubin puheenjohtajia & hal-
lituksen jäseniä, mainosvastaavia, (jäsenmaksun-
sa ajallaan maksaneita) klubilaisia sekä ENNEN
KAIKKEA kaikkia teitä lukijoitamme. Teidän
takia tätä lehteä on ollut ilo tehdä!

Toivokaamme lehdellemme pitkää ikää ja
terveyttä, jotta 30-vuotias Kontra-C pääsisi nyt
mahdollisten tulevien keski-iän kriisien ohi
tekemättä mitään aivan typerää. Ehkäpä meidän
kaikkien jäsenlehti ehtii vielä joskus viisaampana
viettämään omia 60-vuotisjuhliansa sekä niiden
jälkeisiä aktiivisia eläkevuosia!

Teksti: Ari Mansala

Kiitos, hurraa,Kiitos, hurraa,Kiitos, hurraa,Kiitos, hurraa,Kiitos, hurraa,
eläköön & banzai!eläköön & banzai!eläköön & banzai!eläköön & banzai!eläköön & banzai!
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Kaksi lukijakilpailua juhlavuoden kunniaksi

Lehdellämme on siis ilmeisesti suuri merkitys monelle lukijalleen. Onhan se toki monelle klubin
toiminnan näkyvin ja konkreettisin muoto. Entä Sinä? Mitä Kontra-C/Basisti merkitsee Sinulle?
Kirjoita mietteesi meille osoitteeseen kontra.c@gmail.com 29.11.2012 mennessä.

Parhaat tekstit julkaisemme vuoden 2012 viimeisessä lehdessä, olivat ne sitten anekdootteja,
syväanalyyseja, pakinoita tai parannusehdotuksia; romaanitrilogioita tai muodikkaasti Twitter-
muodossa; risuisia tai ruusuisia... (otamme tietty kuitenkin täydet oikeudet muuttaa tekstiä jne.)

Tarinoiden kirjoittajista yksi onnekas KLUBILAINEN voittaa

50 euron lahjakortin
Soitin Laine -myymälään! Tulokset  julkistetaan vuoden 2012 viimeisessä lehdessä.

Kansia voit käydä ihailemassa osoitteessa
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet.

Siirtämällä kursorin haluamasi lehden linkin pääl-
le näet esikatselukuvan kyseisen lehden kannesta.
Lähemmän vilkaisun saat klikkaamalla linkkiä ja
avaamalla täten pdf-tiedoston  kokonaisuudessaan.

Vai joku muu, mikä? Lähetä vastauksesi
perusteluineen sähköpostiin kontra.c@gmail.com
Jos et millään osaa valita lempikanttasi, voit toki
äänestää useampaakin. Aikaa sinulla on
29.11.2012 saakka.

Kaikkien ajoissa vastanneiden KLUBILAISTEN kesken arvotaan

20 euron lahjakortti
Soitin Laine -myymälään! Tulokset julkistetaan vuoden 2012 viimeisessä lehdessä.

Onko se Ranskan muukalaislegioonan soittokunnan ‘le bazzist’ (1/2009), maailman vahvin
puhis (4/2008) vai Sibelius-monumenttiin päätään tunkeva Michael Wolf (2/2004)? Miika
Asunta pulkkamäessä (1/2003) vai viehkeästi nurmikolla makoileva Janne Saksala vaalean-

punaista taustaa vasten (2/1993)? Vaiko sittenkin se klassisen tyylikäs Saara Hakkilan
taideteos (lehdet 1982–1987)?

Nyt on haussa kaikkien aikojen upein Kontra-C/Basisti-kansi!

"Muistan kerran kiistelleeni kupposen ääressä erään helsinkiläisen huippubändin
nykyisen äänenjohtajan kanssa siitä, miten eräs kohta yhdessä vanhassa Kontra-
C:ssä sanatarkasti oikein menikään. Jouduin ikäväkseni tunnustamaan tappioni,
sillä olihan tämä veijari ulkomailla opiskellessaan opetellut kyseisen lehden ulkoa!"

-Ari Mansala

      Kilpailu B

      Kilpailu A



c  9KONTRA

Jerusalemin musiikkiyliopiston kontra-
bassonsoiton professori Michael Klinghoffer piti
mestarikurssin Sibelius-Akatemian bassoluokassa
30.1.–1.2. Olin kurssin ensimmäinen oppilas. Aloi-

tin Míšekin 2. sonaatin ensimmäisellä osalla.
Professori Klinghoffer painotti tunnillani jousen
käyttöä. Hänen mukaansa jousen pitäisi pysyä
staattisesti samassa paikassa riippumatta siitä,
soittaako ala- vai ylärekisterissä.

Michael Klinghofferin mestarikurssi

Toisella tunnillani esitin pruuvipaikat Mozartin
sinfoniasta nro 40 ja Beethovenin 9. sinfonian
resitatiivin, sillä EUYO:n koesoitot olivat jälleen
tulossa. Professori Klinghofferilla oli sanottava-
naan erityisen hyviä kommentteja Beethovenin
resitatiivista. Hän painotti laulunomaista soittotapaa
erityisesti resitatiivin alussa. Tehtäväni oli laulaa
resitatiivi ennen soittamistani. Se auttoi minua pal-
jon kokonaisuuden hahmottamisessa. Basso-
mestarikurssista ei voi tietenkään selvitä ilman ra-
kasta Carl Ditters von Dittersdorfffƒƒƒia. Siispä soi-
tin vielä Ditterin ensimmäisen osan. Klinghoffer
huomautti minua rytminkäsittelystäni. Hän muis-
tutti, kuinka tärkeää on soittaa tarkalleen rytmilli-
sesti varsinkin koesoittotilanteessa.

Ehdin harmikseni kuunnella vain paria muuta tun-
tia, sillä olin soittamassa kahdessa Sibafestin kon-
sertissa samalla viikolla. Iloitsin, että kuulin Marja-
Helena Ojanperän tulkinnan Míšekin sonaatista.
Klinghoffer kiinnitti huomiota fraseeraukseen ja
sointivärien etsimiseen.

Mestarikurssista jäi taas jotain takataskuun. On
mahtavaa, että Sibelius-Akatemialla on resursseja
kutsua vierailijoita muualta. Emme enää tänä
keväänä saa nauttia mestarikursseista valtio-
kustanteisesti, mutta ehkäpä taas ensi syksynä
uudestaan.     :-)

Teksti: Heidi Rahkonen
Kuva: Kiira Siikavirta

Michael Klinghoffer opastaa Charis Pazaroulasta.

Kirjan voi ostaa hintaan $21.50 USD
(postikuluineen yhteensä n. 20 euroa) osoitteesta:

www.driveadoublebass.com

Samaisella sivulla on lisäinformaation (mm. kirjan
opetuksia avaavia videoita) ohella myös linkki
Klinghofferin blogiin, josta löytyy seuraavanlaiset
terveiset...

Mr. Karr, Would You Teach
Me How to Drive a Double Bass?

è

Legendaarisen maestron, Gary Karrin oppilas
Michael Klinghoffer on kirjoittanut
opettajansa tekniikkaan ja opetuksiin
perustuvan kirjan nimeltä
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Klinghofferin terveiset suomalaisille basisteille
There Is No Second Time
Posted on February 8, 2012

To Lasse Lagercrantz and the wonderful bass
students at the Sibelius Academy, Helsinki.

“It was better” I said to the student. “It was
the second time” said he, trying not to give
me all the credit for the improvement. We
laughed about it a few times in our lessons
and I kept using it again and again during the
three days at the Sibelius Academy in Helsin-
ki. Just as I was packing to go home my mind
was going through all the lovely experiences I
had. I was thinking about the great people I
met and about the amazing students I had the
honor to work with. Just then the phrase came
back again: “It was the second time”. What
suddenly hit me was the fact, that in musical
performance, just like in sports, there is no
second time. Performance is about here and
now. The idea of a second time comes from
the world of video and record industry. There
you can do the same two minutes over and
over again until things are (artificially) perfect.
The great conductor Sergiu Celibidache was
known for the fact that he never agreed to

make recordings. Luckily enough, his concerts
with the Munich Philharmonic orchestra were
recorded and released after his death. He was
also known to have said once that listening to
a recording is like making love to a poster. I
just feel that the idea, that there is no second
time, is scary to anyone. It is scary in sports as
much as it is in music. When we practice, we
always go back and fix things, but how much
do we really practice performance? How much
do we practice the Art of Here and Now? How
much do we practice concentrating on this
very moment? How much do we practice
pul l ing  out  a l l  our  s tops  and g iv ing
everything? Do we practice quick recovery
when things go wrong? Yes, every performance
is a onetime event, but I find comfort in the
words attributed to the famous cellist Mstislav
Rostropovich: “every concert is a dress rehearsal
for the next one”.

Omistettu Lasse Lagercrantzille ja Sibelius-
Akatemian kontrabasso-opiskelijoille

”Tämä oli parempi”, sanoin opiskelijalle. ”Se
olikin toinen kerta”, hän vastasi, kun ei ha-
lunnut antaa minulle kaikkea kunniaa parem-
masta  onni s tumise s taan .  Nauro imme
tapaukselle muutamaan otteeseen tuntiemme
aikana, ja palasin siihen kerran toisensa jälkeen
niinä kolmena päivänä, jotka vietin Sibelius-
Akatemialla.

Kun olin kotiin lähtiessäni pakkailemassa
tavaroitani, kävin mielessäni läpi viime päi-
vien ihastuttavia tapahtumia.  Muistel in

tapaamiani hienoja ihmisiä ja loistavia opis-
kelijoita, joiden kanssa minulla oli ollut kun-
nia työskennellä. Silloin lause iski päähäni
uudestaan: ”Se olikin toinen kerta.” Siinä het-
kessä tajusin, ettei musiikkiesityksessä ole
mitään tois ta  kertaa  sen enempää kuin
urheilusuorituksessakaan. Esitys tapahtuu täs-
sä ja nyt. Ajatus toisesta kerrasta tulee video-
ja ääniteteollisuuden maailmasta, jossa voidaan
tehdä uusintaottoja samasta kahden minuutin
pätkästä, kunnes kaikki siinä on (keinotekoi-
sesti) täydellistä.

Toista kertaa ei ole

...ja sama suomeksi:

Kirjoitettu 8. helmikuuta 2012
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Suuri kapellimestari Sergiu Celibidache oli
tunnettu siitä, ettei hän suostunut tekemään
levytyks iä .  Onneks i  ku i tenk in  hänen
johtamiaan Münchenin filharmonikkojen
konsertteja nauhoitettiin ja ne julkaistiin hä-
nen kuolemansa jälkeen. Hänen tiedetään
myös kerran sanoneen, että äänitteen kuunte-
lu on kuin julisteen kanssa rakastelua.

Luulenpa, että ajatus siitä, ettei toista kertaa
ole, pelottaa ketä hyvänsä. Se on yhtä pelot-
tavaa  urhe i lus sa  ku in  mus i ik i s sa .
Harjoitellessamme palaamme aina taaksepäin
korjataksemme asioita, mutta paljonko har-
jo i t te lemme i t se  es i intymistä?  Har jo i t -
telemmeko hetkessä läsnä olemista, juuri tä-

hän hetkeen keskittymistä? Paljonko harjoit-
telemme pysähtelyjemme sivuun työntämistä
ja kaikkemme antamista?

Jokainen esiintyminen on toki ainutkertainen
tapahtuma, mutta Mstislav Rostropovitšin
sanat tuntuvat lohdullisilta: ”Jokainen kon-
sertti on seuraavan kenraaliharjoitus.”

Teksti: Michael Klinghoffer
(käänt.Johannes Raikas)

#
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michaelklinghoffer.wordpress.com

“Playing the bass is either
easy or impossible.”

-M.Klinghoffer
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Vietin antoisat  pari  vi ikkoa Schubertin
okte ton  par i s sa  ABAM:n j ä r j e s tämäl l ä
kamarimusiikkikiertueella. ABAM on siis
Baltian maiden ja Jerusalemin musiikki-
yliopistojen yhteinen organisaatio, joka järjes-
tää opiskelijoille orkesteri- ja kamarimusiikki-
koulutusta.

Lentoni lähti Helsingistä kohti Hampuria aa-
mutuimaan. Jatkoin sieltä bussilla Lyypekkiin,
jossa periodimme alkoi. Sain Lyypekistä
basson lainaan, joten onnekseni minun ei tar-
vinnut kantaa kuin jousta mukanani.

Harjoittelimme ohjelmistoa keskenämme suu-
rilta osin, mutta saimme muutaman tunnin
paikallisilta professoreilta. Neuvoja meille

Kamarimusiikkia Saksassa ja Puolassa

antoivat paikallinen kontrabassonsoiton pro-
fessori ja ABAM-organisaation presidentti
Jörg Linowitzki,  oboensoiton professori
Diethelm Jonas sekä viulunsoiton ja kamari-
musiikin lehtori Heime Müller. Tunneilla
saimme paljon apua yhtenäisen sointuvuuden
parantamiseen. Myös intonaatioasioihin piti
k i inni t tää  e r i  t ava l l a  huomiota ,  koska
ensemblessä oli sekä puhaltajia että jousia.
Jousethan tuppaavat laskemaan ja puhaltajat
nousemaan vars inkin pitkissä teoksissa.
Schubertin oktetto se vasta pitkä onkin. Se
kestää yli tunnin, vaikka kertauksia jättäisikin
pois.

Es i t imme ens immäi sen  konser t t imme
Rostockissa 25.2. Ilmapiiri oli melkoisen jän-

Vasemmalta naiset: Poznanin Erasmus-koordinaattori Maja Czepczynska, sellistimme
Karolina Napiwodzka, viulistimme Catherine Mikelsons, minä Heidi, mahtava huonekaverini ja

klarinetistimme Helena Tuuling, pianistimme Imke Lichwark ja viulistimme Anna Becker.

Miehet vasemmalta: käyrätorvistimme Marcis Mikelsons ja fagotistimme Krysztor Grasz.

18.2.–2.3.2012



c  13KONTRA

nittynyt, sillä aikataulumme oli ollut tiukahko
näin valtavan biisin kanssa. Ohjelmassa oli
myös Mozartin pianokvartetto. Oli mahtavaa
kuitenkin päästä soittamaan täpötäydelle
salille. Oli varsinkin hatunnoston arvoinen
asia, että jotkut jaksoivat seistä koko okteton
ajan, koska istumapaikkoja ei ollut enää jäl-
jellä.

Toinen konserttimme oli Lyypekissä seuraa-
vana päivänä. Saimme jälleen soittaa suurelle
yleisölle. Nyt ilmapiiri oli huomattavasti ren-
nompi, ja pystyimme nauttimaan kamari-
musiikista täysin siemauksin.

Matkamme jatkui  junal la  kohti  Puolan
Poznania. Majoittauduimme paikalliseen
opiskelija-asuntolaan. Huoneet olivat muka-
via, mutta asuntolan aula muistutti lähinnä
vanhaa vankilaa. Keskellä oli suuri reikä, ja sitä
ympärö ivä t  rautaka i t ee t .  I l l a l l i s t imme

Poznanin koulun ERASMUS-
kordinaattorin kanssa puolalaisia
herkkuja maistellen. Konserttimme
ol i  s euraavana  i l t ana .  Sa in
harmikseni vatsataudin samana
iltana, kun konserttimme oli jo
alkanut. En voinut soittaa edes
toista osaa loppuun, koska oloni
oli niin surkea. Samainen virus oli
kiertänyt meistä yhdeksästä ihmises-
tä viisi ennen minua. Onneksi jäin
kuitenkin viimeiseksi uhriksi, eivät-
kä loput enää sairastuneet.

Poznanista suuntasimme kohti vii-
meistä etappiamme Varsovaa.
Majoittauduimme jälleen paikalli-
seen opiskelija-asuntolaan. Tällä
kertaa vastassamme oli positiivinen
yllätys. Koko talo oli vasta remon-
toitu, ja se muistutti lähinnä hotellia.

Matkasimme seuraavana päivänä aka-
temialle. Pääsimme kuuntelemaan
akatemian bändin harjoituksia, jois-
sa soitettiin Brahmsin 3. sinfoniaa.
Sointi oli kaunis. Basisteja oli
harmillisesti vain viisi. Paikallisten tie-
tojen mukaan akatemiassa opiskelee
kuitenkin 12 basistia ja siellä opettaa

kaksi opettajaa. Bassopuolen sukupuolijakauma
oli Puolassa enimmäkseen miesvoittoinen.

Viimeinen konsertti sujui leppoisasti pienehkön,
mutta varsin innokkaan kuulijakunnan kansoit-
tamana. Jatkoimme iltaamme ravintolassa hyvin
syöden.

Oli loistavaa päästä soittamaan mahtavien ihmis-
ten ja muusikoiden kanssa hyvin kansainväliseen
ympäristöön. Kiertue-elämä vie tietysti mehuja,
mutta antaa myös paljon. Turnee opetti minulle
paljon siitä, kuinka ajankäytöllisesti pitää osata
hyödyntää oma vapaa-aika suhteutettuna sosiaa-
liseen elämään. Paras asia oli kuitenkin se, että
sai uusia hyviä ystäviä ja pääsi soittamaan muka-
vassa seurassa.

Teksti: Heidi Rahkonen
Kuvat: Dor Sperber &

 Helena Tuuling

Altistimme Dor Sperber ansaitsee oman kuvan, koska
ei kuvaajana toimiessaan päässyt edelliseen kuvaan.
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Dan Styffe Helsingissä 18.–21.2.
Oslon filharmonikkojen kontra-
bas sosekt ion  vuorot te l eva
äänenjohta ja  j a  Norweg ian
Academy of Musicin eli Oslon
musiikkiakatemian professori
Dan Styffe (s. 1957) vieraili
Helsingissä pitämässä resitaalin
ja mestarikurssin. Mestarikurssi
pidettiin 19.–21.2. Musiikki-
ta lon Sonore-  ja  Camerata-
saleissa, joiden akustiikkaa pää-
sin itse kokeilemaan nyt ensim-
mäi s tä  ker taa .  S ty f f e  on
opettaessaan hyvin asiapitoinen
mies: opetus painottui lähinnä
so i t totekni ikkaan ja  e s i ty s -
teknisiin asioihin, ei niinkään
siihen, miten kappaleita pitäisi
tulkita. Soitin kurssilla Atso
Almilan kontrabassokonserttoa,
ja mielestäni oli hienoa, ettei
Styffe puuttunut ns. taiteelliseen
puoleen, vaikka hänellä onkin
valtava määrä tietotaitoa juuri
nykymusi ikin soi t tamisesta .
Tekniikasta hänellä sen sijaan oli
paljonkin sanottavaa, ja olin
vaikuttunut siitä, miten tarkasti
hän jaksoi käydä ensi kertaa kuu-
lemaansa kappaletta läpi kohta
kohdalta. Elämä mestarikurssin
jälkeen tuntuu usein monien
opettajien kohdalla sekavalta,
kun tunneilla on viuhdottu jossakin elämän, taiteen ja kuoleman välimaastossa, ja täytyy to-
deta, että Styffen tarjoamaa käytännönläheisyyttä arvostaa treenikopissa suuresti arkeen palaa-
misen jälkeenkin.

Dan Styffen resitaali Musiikkitalon
Sonore-salissa 18.2.2012

Sonore-saliin lauantai-iltana näytti saapuneen
yleisöksi  muitakin kuin pelkkiä basist i-
tovereita, mikä on aina ilo silmälle. Nykkäriin
perehtyneen taiteilijan musisointi oli ihan eri
tavalla uskottavaa kuin muusikon, joka satun-
naisesti ottaa ohjelmistoonsa kuriositeettina
yhden uudehkon soolokappaleen, esittää sen
kerran ja palaa sitten rakkaiden klassikoidensa

pari in.  Styffe  e i  tehnyt soit toteknis i s tä
efekteistä ohjelmanumeroa, vaan ne olivat
luonnollinen osa fraaseja ja kappaleiden tun-
nelmaa. Voisi kuvitella, että säveltäjätkin ovat
tätä halunneet, eivätkä ikään kuin soitin-
esittelyä (kattokaa tätä voi soittaa täältä, ja
täältäkin, ja näinkin voi hyvä ihme!). Ohjel-
mis to  o l i  k iva  l äp i l e ikkaus  s i i t ä ,  mi tä

Dan Styffen mestarikurssi oli virkistävän käytännönläheinen.
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PS. Istuin Styffen kurssin jälkeen M-talon kuppi-
lassa, viereisessä pöydässä joku luki naistenlehteä,
ja juuri, kun satuin vilkaisemaan, lehti oli tällaises-
ta kohtaa auki. Pyysin saada ottaa kuvan. Elämä on
kyl yhtä johdatusta...

Menköön tämä samalla myöhästyneestä
ystävänpäivätoivotuksesta!

soolobassolle säveltämisen rintamalla on vii-
me aikoina (lue: viime vuosisadan aikana) ta-
pahtunut. Itselleni parhaiten iskivät Hauta-
ahon Dan's Dance (jonka nimen, tai siis oike-
astaan oman nimensä muusikko lausui tietys-
ti harmillisen oikein, kun jenkkiläisittäin
sanoessa kappaleen nimeen tulee ihan nasta
riimi) ja Auerbachin Memory of a Tango.

Resitaalin ohjelma

Sommerfeldt: Monologi sats 1 och 3

Teppo Hauta-aho: Poetic caprice

G.Kurtág: Consolation à Christian
Sutter

B.Salles: To Dan Styffe
To Thierry Barbé
  (Meditation)

J.Alexander: The Intelligent Hand

Hauta-aho: Dan´s Dance

G.Scelsi: Mantram

Teppo Hauta-aho: Duo Mix
            (mukana Lasse Lagercrantz)

R.Martinsson: Bassic Instinct

Lera Auerbach: Memory of a Tango

Styffe kertoi kappaleista aina pienen esittelyn
välissä, mikä oli erityisen hyvä, kun kappa-
leissa ei entuudestaan tuttuja juuri ollut –
kerrankin!

Teksti: Kiira Siikavirta
Kuvat: Sverre Jarild

& Louise Martinsson

Dan Styffe soittaa Gasparo da Salò
-intsrumenttia.

* * *
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Olipa kerran 30 vuotta sitten...
Jäsenlehtemme ihka ensim-
mäinen numero, Basisti
1/1982, avaa uuden juttu-
sarjan, jossa tarkastelemme
aina tasan 30 vuotta sitten
julkaistua lehteä. Basisti-
lehti oli alkuun puolet
nykyistä pienempää A5-
kokoa, mutta kansi sen
sijaan oli värillistä paperia!

Tuo väri vaihtui vuosittain, ensimmäisenä vuonna 1982
se oli pirteä myrkynvihreä. Saara Hakkilan käsialaa oleva
etukansi tulisi säilymään lähes muuttumattomana aina
v.1988 saakka.

Pääkirjoituksessa "Uusi askel" päätoimittaja Juha Pesonen
kävi läpi jäsenlehden syntyyn johtaneita ajatuksia sekä aloitti
pääkkäreissä jo pitkään jatkuneen perinteen: klubilaisten
kynänvarteen patistamisen! Klubin puheenjohtaja Jiri
Parviainen painotti palstallaan lehden merkitystä "avoimena
keskustelufoorumina kaikissa alaamme liittyvissä
asioissa" ja tarkasteli, kuinka hyvin klubi oli täyttänyt
perustamisensa taustalla olleet tavoitteet. Jirin mainitse-
maa Helsinki-keskeisyyskritiikkiä voidaan myös pitää
yhtenä myöhemmin usein toistuneena teemana.

Seuraavaksi luotiin pikainen katsaus vuoden 1981 syys-
kokouksen päätöksiin sekä kutsuttiin vuosikokoukseen
Tampereelle. Vuosikokouksen tunnelmaa alustettiin laa-
jalla kertomuksella Tampereen orkesterin (nyk. Tampere
Filharmonia) historiasta sekä orkesterin silloisten basistien
esittelyllä. Tampereen musiikinopetuksen vaiheita ja jazz-
skeneä ei myöskään unohdettu. Tässä kohtaa mielenkiin-
toisena voidaan pitää sitä, että artikkelissa mainittu Dave
Holland väitti viime lehdessämme Kontra-C 4/2011 (tai
pikemminkin kyseisen tekstin pohjana olleessa haastatte-
lussa) olleensa Tampereella ensimmäistä kertaa vasta
vuonna 2010...

Toinen pitempi kirjoitus käsitteli
edellisenä vuonna kuolleen "kaikki-
en suomalaisten basistien opillisen iso-
isän" ja Suomen kontrabassoklubin
perustamiseenkin vahvasti vaikutta-
neen Oiva Nummelinin (1903–
1981) suurta elämäntyötä. Kirjoitus,
jossa Raimo Vikström keskusteli Jor-
ma Katraman ja Juha Monosen kans-
sa, oli lyhennelmä Muusikko-lehdestä
12/81.

Myös klubin nuottikirjaston toimintaperiaatteita esitel-
tiin ja pyydettiin apua vaatimattoman, neljä
orkesterisäestystä sisältävän kokoelman täydentämiseen.
Nykyään säestyksiä löytyy sentään jo 23 eri teokseen.
Hauskana huomiona kirjaston nykyinen hoitaja Pontus
Grans on silloisen kirjastonhoitajan, Peter Gransin poika.

Lisäksi lehdessä oli perinteinen tapahtumakalenteri (kiva
nähdä paljon tuttuja nimiä!), jäsenmaksulomake,
suunnittelukilpa klubin uutta logoa varten sekä ilmoitus
suomalaisittain kuuluisasta vuoden 1982 Man-saaren kil-
pailusta, jossa siis Esko Laine ja Jiri Parviainen tulisivat
menestymään. Mutta siitä enemmän myöhemmin
lehdessä Basisti 3/1982!

Teksti: Ari Mansala

|

Lue lehti kokonaisuudessaan osoitteessa:
www.kontrabassoklubi.fi/vanhatlehdet

Ensimmäinen lehdessämme julkaistu kuva sisälsi
Tampereen kaupunginorkesterin basistit keväällä 1982:

Juha Mononen (vas.), Erik Salo, Pauli Tammiaho,
Markku Lindfors ja Risto Mikkola.

F-musiikilla oli kunnia olla lehtemme
ensimmäinen mainostaja.
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KOKOUSKUTSU:

Suomen kontrabassoklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous
Helsingissä 15.4.2012 klo 15.00.

Täten toivotamme kaikki Suomen kontrabassoklubin jäsenet
sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokous järjestetään
Sibelius-Akatemian Töölön toimipisteen Wegelius-salissa
osoitteessa Töölönkatu 28. Ohjelmaehdotuksia voi esittää
puheenjohtajalle 30.3. mennessä. Kokouksessa käsitellään
sääntöjen 11§:ssä määrätyt asiat. Lisäksi käsitellään
ehdotusta valita Jiri Parviainen klubin kunniajäseneksi.

Kokouksen jälkeen sana on vapaa.
Kahvia ja pullaa on tarjolla!

- Hallitus -
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Kotkan-seudun musiikkiopis-
tossa on kokonainen leegio
kontrabas i s t e j a  va lmis tau-
tumassa täyttä päätä kilpailuun.
Yksi osallistujista on 12-vuotias
Markus Feldt ,  joka tulee sunnuntaiselle
soittotunnille täysin tapojensa vastaisesti pari
minuuttia myöhässä, kun torkut olivat pääs-
seet vähän venähtämään.

Markus kertoo innostuneensa kilpailusta heti,
kun opettaja kertoi hänelle siitä. Niinpä hän
rupesi yhdessä opettajansa Peten kanssa valit-
semaan kilpailukappaleita saman tien, kun tie-
dot pakollisista kappaleista tulivat. Markus
soittaa kilpailussa Merlen Caballeron ja
Bachin  G-duur imenuet in .  Hän onkin
kontrabassonsoitossa jo vanha tekijä, soitto-
harrastus jatkuu nimittäin jo kuudetta vuotta
ja on muodostunut tärkeäksi osaksi hänen elä-

Hämeenlinnan Sibelius-opistolla
lauantaina 31.3. järjestettävä
Nuorten Kansallinen Kontra-
bassokilpailu kokoaa ennätyk-
selliset 38 nuorta kontrabasistia
kisailemaan. Kilpailupäivä alkaa
klo 11 alakouluikäisten kilpailu-
sarjalla, minkä jälkeen vuorossa
ovat yläkouluikäiset ja viimei-
senä lukioikäiset soittajat. Var-
sinaisten kilpailuesitysten jäl-
keen on kaikille avoin jokeri-
sarja, jossa soitetaan ¼-kokoi-
sella kontrabassolla. Kilpailun
tuomare ina  to imiva t  Kat i
Harjanne, Sami Koivukangas ja
Panu Pärssinen.

Kontra-C tapas i  muutaman
ki lpa i luun va lmis tautuvan
soittoniekan.

Nuorten kontrabassokilpailuun ennätysmäärä
osallistujia

määnsä. Eniten hän odottaa kilpailupäivältä
muiden bassonsoittajien tapaamista ja sitä,
e t tä  pääsee  näkemään,  mi ten  muua l l a
Suomessa kontrabassoa soitetaan.

Kotkalaisia kilpailuun osallistujia lähtee
kannustamaan koko 12-henkinen kontra-
bassoluokka huoltojoukkoineen. Opettaja
Petri Mäkiharju arvelee, että aamuvarhaisella
Kotkasta Hämeenlinnaan lähtee kilpailupäivä-
nä kaikkiaan noin kolmekymmenhenkinen
bussilasti bassoväkeä.

Teksti & kuva:
Johannes Raikas

 * * *
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Hämeenl innan S ibe l ius -
opistolta kilpailuun osallistuu
yhteensä viisi soittajaa. Yksi
he i s t ä  on  a l l e  kaks i  vuot ta
bas soa  so i t tane iden sa r j aan
osallistuva 10-vuotias Mikael
Koskikunnas. Mikael soittaa
musiikkiopistossa pääaineenaan
pianoa, mutta bassonkin soitto
on kivaa. Mikaelin opettaja on
Timo Kotilainen. Kilpailussa
Mikael aikoo soittaa kappaleet
Autiomaa ja Happy Bass Player,
säestäjäkseen hän saa äitinsä.
Päätös  k i lpa i luun osa l l i s tu-
misesta syntyi joulun jälkeen, ja
kilpailupäivää Mikael odottaa
jo kovasti – ennen kaikkea hän
odottaa,  että voittais i  oman
sarjansa!

Teksti: Marja-Helena Ojanperä
Kuva: Juha Kleemola

Jyväskylästä kilpailuun on osallistumassa
viisihenkisen perheorkesteri Vox Auratien
kuopus, 12-vuotias Kaapo "Kippo" Kangas.
Kaapo on so i t t anut  bas soa  Jyväsky län
ammattiopiston musiikin perusopetuksessa
Jani "Kake" Koskelan oppilaana jo kuusi
vuotta. Parasta kontrabassossa on sen muhkea
saundi, mutta myös muut isot soittimet ovat
Kaapon mieleen.

Vapaa-ajallaan (sikäli kuin sitä koululta ja
harjoittelulta jää) Kaapo harrastaa yleisurhei-
lua ja musiikkia laajemmaltikin. Kisoilta hän
odottaa hyvän bassonsoiton lisäksi myös
"hyvää ilmettä koko tapahtumalta".

Teksti: Ari "Arkka" Mansala
Kuva: Kankaan perhealbumi
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Yhdysvaltalainen basistilegenda Henry
Grimes esitti soolokonsertin Korjaamon
kulmasalissa 16.12. Paikalle kokoontunut
yllättävänkin runsaslukuinen yleisö todisti
puolitoistatuntisen setin musiikkia ja
runonlausuntaa, joka ei taatusti jättänyt
ketään kylmäksi.

Lyhyt yhteenveto Henry Grimesin
elämän ja uran vaiheista

Henry Grimesin (s. 1935 Philadelphiassa) var-
sin värikäs musiikillinen historia sai alkunsa
12-vuotiaana viulunsoiton opinnoilla. Kont-
rabasso tuli mukaan kuvioihin joitakin vuo-
sia myöhemmin, ja siitä muodostui vähitel-
len Grimesin pääsoitin. Philadelphian mu-
siikkielämä oli tuolloin varsin eläväistä ja nuoren Henryn
soittokavereihin lukeutuivat muun muassa rumpali
Albert ”Tootie” Heath, pianisti Bobby Timmons ja mo-
nille suomalaisillekin tuttu trumpetisti Ted Curson.
Vuodet 1952–1954 Grimes opiskeli Fred
Zimmermannin johdolla klassista kontrabassoa Juilliardissa
ja soitti jazzia muun muassa Anita O’dayn yhtyeessä.
Suuri askel Grimesin uralla oli liittyminen saksofonisti
Gerry Mulliganin orkesteriin, jonka tiivis levytystahti toi
nuorelle basistille näkyvyyttä.

Sonny Rollins pyysi Grimesia soittamaan trioonsa vuon-
na 1958. Samana vuonna Grimes esiintyi Newport Jazz
Festivalilla viiden eri artistin (Rollins, Benny Goodman,
Lee Konitz, Tom Scott ja Thelonious Monk) yhtyeissä.
Katkelmia näistä konserteista löytyy dokumenttifilmistä
”Jazz on a Summer’s Day”.

60-luvulla Grimes jatkoi yhteistyötä Rollinsin kanssa ja
soitti muun muassa Albert Aylerin varhaisilla freejazz-
levytyksillä. Grimesin soitossa kuului enenevässä määrin
vaikutteita avantgardejazzista. Muita tärkeitä yhteistyö-
kumppaneita noina aikoina olivat trumpetisti Don Cherry,
saksofonisti Pharaoah Sanders ja pianisti Cecil Taylor.

Vuonna 1967 Grimes matkusti Kaliforniaan
työskennelläkseen muun muassa Jon Hedricksin ja Al
Jarreaun kanssa mutta jäi rahojen loputtua ja työtilanteiden
tyrehdyttyä sille tielleen. Hän jatkoi soittamista paikallis-
ten muusikkojen kanssa mutta lopetti soittamisen vuo-
den kuluttua kokonaan hänen kontrabassonsa
vaurioiduttua soittokelvottomaksi.

Seuraavat 30 vuotta Grimes eli Los Angelesissa työsken-
nellen muun muassa rakennustyömailla, remonttimiehenä
ja talonmiehenä. Hän harrasti kirjoittamista, filosofiaa ja
joogaa. Musiikinteon Grimes lopetti jostakin syystä ko-
konaan. Jazzmuusikoiden keskuudessa huhuttiin
Grimesin kuolleen, ja tästä muodostuikin vuosien saatos-
sa yleinen käsitys. 2000-luvun alkupuolella sosiaali-
työntekijä ja jazzfanaatikko Marshall Marotte päätti ottaa
selvää, mitä hänen suosikkibasistilleen oli tapahtunut.

Hän löysi kuin löysikin Grimesin, joka asui pienessä yh-
den huoneen asunnossa ja työskenteli sillä hetkellä talon-
miehenä. Sana bassolegendan löytymisestä levisi jazz-
yhteisössä salamannopeasti, ja William Parker tarjoutui
lahjoittamaan Grimesille yhden bassoistaan. Vain parin
viikon kuluttua bassolegenda soitti ensimmäisen konsert-
tinsa kolmeenkymmeneen vuoteen. Yksi Grimesin

Henry Grimes Korjaamolla

Jammailua Fred Andersonin kanssa.

Henry Grimesin rehellisyys ja elämänkokemus näkyvät
soiton lisäksi hänen katseessaan.
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ensimmäisistä levytyksistä oli liveäänitys Kerava Jazzissa
soitetusta konsertista (julk. 2005 Ayler Records).

Grimes on konsertoinut ja levyttänyt aktiivisesti 2000-
luvulla muun muassa David Murrayn, Marc Ribotin ja
Andrew Cyrillen kanssa. 2006 julkaistiin myös Grimesin
runokirja ”Signs Along the Way”.

Konsertti Korjamolla

Grimes soitti ilmeisesti lainatulla soittimella, joka vaikutti
melkoisen tavanomaiselta tehdasbassolta paksuine kiiltävine
lakkakerroksineen. Mikrofonina oli Barcus-Berryn tallaan
ruuvattava  piezo ja  vahvistimena Gallien-Krueger-combo.
Basson ääni oli melko metallisen ja yläpäävoittoisen
kuuloinen koko konsertin ajan. Osasyyllisenä tähän on
mahdollisesti tallamikki, joka on kirjoittajan mielestä yksi
lajinsa heikoimpia esityksiä.

Konsertti koostui kolmesta kontrabasso-osiosta, joiden
välissä Grimes soitti viulua ja lausui runojaan – valitetta-
vasti puhuen epäselvästi ja ohi mikistä. Bassonsoiton osal-
ta merkittävät sävylliset erot syntyivät pitkien arco- ja
pizzicato-osien vaihteluista. Grimes vältteli soitossaan
fiksoitumista yhteen tonaliteettiin. Vapaita kieliä ja ”pull-
off”-tekniikoita apunaan käyttäen hän loi aktiivisen rytmis-
melodisen kudoksen, joka aaltoili orgaanisesti ja vääjää-
mättömästi eteenpäin. Sekä arco- että pizzicato-osuudet

olivat varsinkin konsertin alkupuolella intensiivisiä
tulkittuja äänimaisemia joissa muutokset, sikäli kun niitä
oli, tapahtuivat hyvin hitaasti. Ensimmäisen viulukadenssin
ja lyhyen runonlausunnan jälkeen palattiin taas basson-
soiton pariin, tällä kertaa tunnelmaa elävöitti Grimesin
jousella tulkitsema Thelonious Monkin ”Brilliant
Corners”. Grimes soitti tämän jälkeen jopa hieman
walking-linjoja, mikä herätti jutun kirjoittajassa syvän kun-
nioituksen tunteita. Niissä kuului jazz-basismin traditio,
vaikka 76-vuotiaan veteraanin sormet eivät ehkä olekaan
yhtä vetreät kuin nuoruuden päivinä. Toinen basso-osio
päättyi  pitkähköön arcopedaaliin ja  tässä vaiheessa alle-
kirjoittaneen muistiinpanoissa lukeekin ”vähän alkais jo
olla tylsää”. Konsertin virallisen osion päätti Grimesin
itämaissävytteinen viuluimprovisaatio. Yleisö taputti
mestarin takaisin areenalle ja Grimes, silminnähden hyvil-
lään saamastaan vastaanotosta, soitti vielä noin varttitun-
nin mittaisen kontrabasso-encoren, jonka tunnelma
sijoittui hyvin lähelle ensimmäisen osion maisemia.

Puolitoistatuntinen konsertti oli ohitse ja oloni  oli  sanalla-
sanoen pöllämystynyt. Mitä ihmettä tapahtui?
Kärsivällisyyteni oli varsinkin konsertin loppupuolella
ollut useasti koetuksella, mutta kuitenkin tunsin oloni
avartuneeksi. Olen miettinyt asiaa konsertin jälkeen ja tullut
siihen tulokseen, että minulle Grimesin musiikki on jol-
lain tavalla täysin rehellistä. Se ei pyytele anteeksi ole-
massaoloaan vaan toimii omilla ehdoillaan, omassa
todellisuudessaan. Siinä kuuluu soittajansa elämän taival.
Mikä voisi olla sen inspiroivampaa?

Teksti: Ville Herrala

Kuvat:
Mark Sheldon (s.14 alempi ja s.15 vasen)
Nick Ruechel (s.14 ylempi ja s.15 oikea)

... kuin myös viulunsoiton sekä runon-
lausunnan salat.

Henry Grimes taitaa niin kontrabasson- ...
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Italialainen kontrabasisti ja säveltäjä Stefano
Scodanibbio poistui keskuudestamme 8.1.2012. ALS-
tauti vei 55 vuoden ikäisen taiteilijan, joka oli asettu-
nut Meksikon Cuernavacaan viettämään elämänsä
viimeisiä hetkiä.

Scodanibbio muistetaan väsymättömänä tutkimus-
matkailijana kontrabassonsoiton parissa. Hän tahtoi
tuoda esiin kontrabassoa soolosoittimena ja pitää uutta
musiikkia näkyvillä ja kuuluvilla. Niinpä hän kanta-
esitti kymmeniä soolokontrabassoteoksia, ja monet
säveltäjät kuten Bussotti, Donatoni, Estrada,
Ferneyhough, Frith, Globokar, Sciarrino ja Xenakis
tekivat sävellyksiä nimenomaisesti hänelle. Erityisen
paljon hän teki yhteistyötä Luigi Nonon, Giacinto
Scelsin ja Terry Rileyn kanssa.

Vuonna 1987 Scodanibbion nelituntinen maraton-
konsertti Roomassa herätti huomiota. Hän esitti
konsertissa 28 kappaletta 25 eri säveltäjältä. Kesäkuussa
2004 hän kantaesitti kontrabassolle tekemänsä versi-
on Luciano Berion teoksesta Sequenza XIV.

1990-luvulta alkaen Scodanibbio piti mestarikursseja
ja seminaareja Kalifornian yliopistossa, Rice
Universityn Shepherd School of Musicissa Texasissa,
Stanfordin yliopistossa, Oberlinin konservatoriossa,
Stuttgartin musiikkikorkeakoulussa ja Pariisin kon-
servatoriossa.

Viimeisinä vuosinaan Scodanibbio joutui sairautensa
takia luopumaan soittamisesta, mutta jatkoi säveltä-
mistä edelleen. Kaikkiaan hän kirjoitti yli 50 sävellys-
tä, joista suurin osa on jousisoittimille tai kitaralle,
mutta 2000-luvun aikana syntyneissä sävellyksissä hän
käytti laajemmin eri soittimia.

Scodanibbio oli merkittävä suunnannäyttäjä
kontrabassotaiteen ja nykymusiikin leikkauspinnassa
ja siten osoitti tietä matkalla, joka ei koskaan pääty –
Voyage That Never Ends, kuten kuuluu hänen
vuonna 1979 säveltämänsä soolokontrabasso-
teoksen nimi.

Teksti: Johannes Raikas
Kuva: Alfredo Tabocchini

Stefano Scodanibbio 1956–2012
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