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1. Johdanto 

Aloitin kontrabassonsoiton opiskelun Sibelius-Akatemialla syksyllä 2003. Ensimmäisten 

opiskeluvuosieni aikana kypsyi  ajatus vaihtovuodesta.  Suoritettuani B-kurssin keväällä 

2006  oli  sitten  aika  lähteä.  Hain  ja  pääsin  kolmeen  kouluun:  kahteen  Berliinissä  ja 

Duncan McTierin luokalle Sveitsin Winterthuriin. 

Eniten olisin alun perin halunnut Janne Saksalan luokalle Berliiniin, mutta koska Jannen 

luokka oli täynnä, hän suositteli minulle Duncanin oppiin menemistä. Duncan McTierillä 

on ollut useita Suomalaisia oppilaita aiemminkin ja hänellä on Suomessa hyvä maine. 

Lisäksi olin ollut Duncan McTierin mestarikurssilla Sibelius-Akatemialla ensimmäisenä 

opiskeluvuotenani.  Vaikka tältä kurssilta ei mieleeni  ollut  jäänytkään mitään erikoista 

suuntaan tai toiseen, päätin valita vaihtopaikakseni Sveitsin ja Duncan McTierin luokan. 

Aloitin  vaihto-opiskelijana  koulunani  Zürcher  Hocschule  der  Künste  syksyllä  2006. 

Vuoden  opiskelun  jälkeen,  keväällä  2007,  sain  praktikum-paikan  Zürichin  Tonhalle-

orkesterista ja päätin jäädä Winterthuriin vielä toiseksikin lukukaudeksi.

2. Duncan McTierin esittely

Duncan  McTier  on  yksi  maailman  tunnetuimmista  kontrabassopedagogeista.  Hän  on 

voittanut Isle of Man International Double Bass competition- kilpailun vuonna 1982 sekä 

esiintynyt solistina useiden Euroopan johtavien kamariorkestereiden kanssa ja levyttänyt 

useita  menestyneitä  levytyksiä.  McTierin  tie  menestykseen  on  kuitenkin  kiertänyt 

epätavallisia reittejä.

McTier  aloitti  viulunsoiton  harrastelijaviulisti-isänsä  jalanjäljissä  ollessaan  6-vuotias. 

Pianonsoitto tuli mukaan 8-vuotiaana. Bassonsoiton Duncan aloitti ollessaan 14-vuotias. 

Ensimmäiset vuodet McTier sai bassotunteja sellistiltä, ensimmäiset oikeat soittotuntinsa 

hän sai päästyään mukaan National Youth Orchestra- kokoonpanoon. Musiikki ei vielä 

ollut kuitenkaan vienyt McTieriä mukanaan, koulun päätyttyä hän aloitti matematiikan 

opiskelun Bristolin yliopistossa, osittain isänsä painostuksesta. Musiikki pysyi kuitenkin 

vahvasti mukana kuvioissa, ja yliopisto-opiskelun alkuaikoina McTier vaihtoi itsenäisesti 

ranskalaisen jousen saksalaiseen saaden kuitenkin joitakin soittotunteja Bournemouthin 

sinfoniaorkesterin silloiselta äänenjohtajalta Jozsev Raczilta.  Yliopistolla opiskellessaan 

McTier kävi myös viikon mittaisella kurssilla Frantisek Postan oppilaana Prahassa.
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McTier valmistui Bristolin yliopistosta pääaineenaan matematiikka ja vain kahden viikon 

kuluttua  valmistumisestaan  voitti  kontrabasson  koesoiton  BBC Symphony  Orchestra-

orkesterissa.  Saavutus  on aikamoinen varsinkin,  kun ottaa  huomioon,  että  McTier  on 

saanut  elämänsä  aikana  vähemmän  kuin  15  soittotuntia  kontrabasisti-opettajilta. 

Soitettuaan orkesterissa kaksi vuotta McTier sai kiinnityksen The Netherlands Chamber 

Orchestra-kamriorkesterista.  McTier  viihtyi  tämän  orkesterin  äänenjohtajana  yhteensä 

seitsemän vuotta. 

Orkesteriuransa  jälkeen  McTier  keskittyi  soolo-uran  luomiseen,  kamarimusiikin 

soittamiseen ja vähitellen myös opettamiseen.  McTier esiintyy edelleenkin aktiivisesti 

kamarimuusikkona  sekä  pitää  joskus  resitaaleja  sekä  esiintyy  orkestereiden  solistina. 

Nykyään McTier kuitenkin on keskittynyt enemmän ja enemmän opettamiseen. Hänellä 

on kontrabasso-professuurit seuraavissa kouluissa: Royal Academy of Music Lontoossa, 

Escuela  Reina  Sofia  Madridissa sekä Zürcher  Hochschule  der  Künste  Winterthurissa. 

Tämän lisäksi McTierillä on mestarikurssi joka kesä Tibor Varga-festivaalien yhteydessä 

Sveitsin Sionissa.

3. Persoona

Jos  pitäisi  kuvata  Duncan  McTierin  persoona  yhdellä  sanalla,  paras  olisi  ehkä 

tinkimätön.  Hänet  on  myös  erittäin  helppo  uskoa  matemaatikoksi,  sillä  hän  on 

persoonana myös äärimmäisen rationaalinen. Sama koskee musiikillista ajattelua, joskus 

tylsyyteen  asti.  Duncan  McTier  on  myös  erittäin  tunnollinen  ja  brittiläisen  kohtelias 

taitaen aidon small talkin tilanteessa kuin tilanteessa. 

McTier  on  tinkimätön  paitsi  itsensä,  myös  oppilaidensa  kanssa.  Soittotunneilla 

tinkimättömyys  ilmeni  usein  siten,  että  saatoimme  juuttua  yhden  ainoan  tahdin 

soittamiseen koko soittotunnin ajaksi. Duncan opetti opetettavaa asiaa niin pitkään, että 

oppilas  todellakin  ymmärsi  sen  itse.  Duncan  selitti  opetettavaa  asiaa  kärsivällisesti 

monelta  eri  kantilta  katsoen  ja  soitti  välillä  itse  esimerkiksi.  Soittotuntien  välillä  tuli 

myös  tapahtua  kehitystä.  Jos  näin  ei  tapahtunut,  palaute  saattoi  olla  varsin  suoraa. 

Tinkimättömyys  näkyi  myös  siinä,  että  Duncan potkaisi  yhden luokkamme oppilaista 

pois luokalta, kun kehitystä vuoden aikana tapahtui ainoastaan soittotunneilla.
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Kaiken tämän vaativuuden oppilaitaan  kohtaan Duncan osasi  kuitenkin pukea erittäin 

hienostuneeseen ja kohteliaaseen brittiläiseen muotoon. Osaltaan tässä auttoi Duncanin 

analyyttisyys. Kritiikki kohdistui aina opetettavaan asiaan, ei oppilaaseen itseensä. Näin 

ollen saatoin lähteä äärimmäisen vaativalta soittotunnilta hyväntuulisena. Tunneilla oli 

muutenkin  yleensä  innostava  ja  iloinen  ilmapiiri,  onnistuneen  yrityksen  jälkeen 

Duncanilta sai myös aitoja kehuja. 

Vaikka Duncan ei  koskaan ole  opiskellut  kontrabassonsoittoa  ammattioppilaitoksessa, 

hän  ei  koskaan  antanut  sellaista  kuvaa,  että  hän  olisi  saavuttanut  osaamisensa 

harjoittelematta. Jopa opettaessaan Winterthurissa 9-tuntisia opetuspäiviä, hän käytti joka 

aamu yhden tunnin omaan harjoitteluunsa. 

4. Opetusrytmi

Suuren  työmäärän  vuoksi  Duncan  McTier  opettaa  Winterthurissa  vain  kerran 

kuukaudessa. Hän oli  Winterthurissa normaalisti  neljä päivää kerrallaan,  keskiviikosta 

lauantaihin. Ensimmäisenä opiskeluvuonnani luokallamme oli kuusi basistia ja toisena 

kahdeksan. Ensimmäisenä vuonna opetusta riitti neljä tuntia jokaista oppilasta kohti per 

opetuskerta ja toisena vuonna enää kolme ja puoli. Tuntimäärän mahduttaminen neljälle 

päivälle  teki  kuitenkin  jokaisesta  opettajani  vierailusta  erittäin  intensiivisen.  Usein 

opetusjaksojen  aikana  tuli  musiikkileirimäinen  olo.  Aikaa  ei  ollut  muuhun  kuin 

harjoitteluun sekä soittotunneilla olemiseen.

Aluksi soittotuntien pitkä väli  tuntui oudolta,  mutta siihen tottui  varsin nopeasti.  Kun 

soittotunteja ei ole joka viikko, oppilailta vaaditaan luonnollisesti paljon enemmän omaa 

kontrollia  harjoittelun  suhteen.  Olin  onneksi  vaihtoon  lähtiessäni  jo  ehtinyt  opiskella 

kolme  vuotta  Sibelius-Akatemialla.  Se  oli  juuri  riittävästi  oppiakseni  harjoittelemaan 

ilman viikoittaista tukea. Opetuskertojen välinen aika tulikin käyttää erittäin tehokkaasti, 

sillä soittotunneilla edettiin nopeasti ja teoksia tai teoksen osia oli hyvä olla valmistettuna 

yksi jokaista soittotuntia varten.
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5. Assistentti

Luokallamme oli Winterthurissa myös assistentti, Winterthur Musikkolegium- orkesterin 

äänenjohtaja  Egmont  Rath.  Ajatuksena  oli,  että  assistentti  antaisi  soittotunteja  aina 

Duncanin opetusjaksojen välissä. Assistentin soittotuntien hyöty jäi kuitenkin vähäiseksi. 

Itselläni oli ainakin sellainen tunne, että assistenttimme pelkäsi sanovansa oppilailleen 

jotain, mitä Duncan ei hyväksyisi. Näin ollen assistentin soittotunnilla asiat käytiin läpi 

vain  erittäin  pintapuolisesti,  Egmont  ei  uskaltanut  korjata  asioita,  korkeintaan 

huomauttaa  niistä  yleistävään  sävyyn.  Koska  en  tuntenut  assistenttimme  soittotunteja 

hyödyllisiksi, kävin niillä vain muutaman kerran koko kahden vuoden aikana.

6. Soittotuntien rakenne

Soittotuntien  rakenne  noudatti  useimmiten  samaa  kaavaa.  Oppilas  soitti  ensin 

harjoittelemansa  teoksen tai  osan alusta  loppuun.  Soiton  jälkeen  Duncanilla  oli  usein 

pieni kommentti teoksen viimeisistä tahdeista, yksityiskohta, joka saattaisi jäädä muuten 

mainitsematta. Tämän jälkeen palattiin teoksen alkuun, josta aloimme työskennellä ääni 

kerrallaan. Duncanilla oli todella hyvä muisti ja hänellä saattoi olla sanottavaa kappaleen 

joka ainoaa tahtia varten. 

McTierin pedagogiikka ei siis ollut mitään oppilaan hienovaraista ohjaamista kohti omaa 

oivallusta.  Duncan  kommentoi  joka  ainoasta  asiasta,  joka  hänen  mielestään  vaati 

parannusta.  Oppilas  sai  tarkat  ohjeet  kunkin  kohdan  parantamiseen  ja  soittoa  myös 

parannettiin  nimenomaan  Duncanin  ohjeiden  mukaisesti.  Jos  oppilas  oli  asiasta  eri 

mieltä, Duncan pyysi oppilaan istumaan opettajan paikalle ja soitti opetettavan kohdan 

matkien  ensin oppilasta  ja sitten ehdottamansa  version.  Useimmiten  viimeistään  siinä 

vaiheessa  itselleni  valkeni,  miksi  Duncanin  ehdottama  tapa  fraseeraukseen, 

temponkäsittelyyn  tai  jonkin  muun  asian  suhteen  oli  parempi.  Kuitenkin  jos  vielä 

esimerkinkin jälkeen oli eri mieltä, sai oman versionsa säilyttää, kuitenkin niin, että se 

tuli hioa niin vakuuttavaksi, että seuraavalla soittotunnilla opettaja ei enää huomaisi siinä 

parantamisen varaa.

Näin  ollen  soitettava  kappale  saattoi  yhden  soittotunnin  aikana  kokea  aikamoisen 

muodonmuutoksen. Mutta Duncanin ehdottamat muutokset eivät olleet pelkkää opettajan 

pomotusta ja yhden totuuden palvomista. Duncanilla oli nimittäin kaikkiin pyytämiinsä 
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asioihin  hyvät  perusteet.  Jos  osasi  itse  perustella  oman  versionsa  yhtä  hyvin  ja 

rationaalisesti, sai sen myös pitää. 

Joskus  saattoi  käydä  niin,  että  Duncan  ehdotti  soittotunnilla  johonkin  kohtaan 

crescendoa,  vaikka oli  edellisellä  soittotunnilla  ehdottanut  diminuendoa.  Jotkut  pitivät 

tälläisiä ristiriitatilanteita ärsyttävinä. Osaltaan tämän tapahtuminen kuitenkin kertoo sitä, 

että  Duncan ei  ollut  ainoastaan  kangistunut  omiin tulkintoihinsa  vaan arvioi  oppilaan 

soittoa jokaisella soittotunnilla ”puhtaalta pöydältä”.

Koska  työ  oli  yksityiskohtaista,  varsinkin  ensimmäisen  opiskeluvuoteni  alkupuolella 

saatoimme  käyttää  koko  tunnin  vain  muutaman  tahdin  työstämiseen.  Opiskelujeni 

loppupuolella Duncan jakoi kuitenkin ajan useimmiten niin, että ehdimme käydä koko 

osan tai teoksen alusta loppuun soittotunnin aikana. Soittotunnit olivat tehokkaita, sillä 

sain  usein  todistaa  omalta  tai  luokkatovereideni  kohdalta  huikeaa  kehitystä  neljän 

opetuspäivän aikana. 

Duncan  vaati  asioiden  kehittyvän  jo  soittotunnin  aikana.  Yksityiskohtia  hinkattiin, 

kunnes  ne  onnistuivat  vähintään  yhden  kerran  soittotunnillakin.  Kotiläksyksi  Duncan 

jätti asioiden yhdistelemisen sekä toistamisen niin pitkään, kunnes oikeasta suorituksesta 

tuli  automaattinen.  Toki  joitakin  vaikeita  asioita  ei  ehditty  aikapulan  takia  saada 

soittotunnilla ratkottua, mutta silloinkin Duncan vaati oppilaansa ymmärtävän tarkalleen, 

miten  sitä  voi  harjoitella  kotona.  Harjoittelusta  Duncan  sanoikin,  että  “practising  is 

getting things right and then repeating them, not the other way round” eli harjoittelu on 

asioiden saamista oikein ja sen jälkeen niiden toistamista, ei toisin pain.

Jos  soittotunti  kerta  kaikkiaan  tyssäsi  johonkin  tekniseen  asiaan,  joka  ei  vaan 

yksinkertaisesti  toiminut  riittävän  hyvin  musiikin  soittamiseksi  halutulla  tavalla, 

hypättiin asian yli ja jatkettiin teoksen käsittelemistä. Soittotunnin lähestyessä loppuaan 

asia otettiin kuitenkin uudelleen käsittelyyn irrotettuna alkuperäisestä ympäristöstään. Jos 

vaikeuksia  oli  esimerkiksi  jonkun  tietyn  kielenvaihdon  kanssa,  Duncan  kaivoi 

soittotunnin lopuksi juuri kyseistä kielenvaihtoa harjoittavan harjoituksen. Harjoituksen 

oikea  suorittaminen  käytiin  soittotunnilla  nopeasti  läpi  ja  Duncan  jätti  harjoituksen 

toistamisen ja nopeuttamisen oppilaan omaksi tehtäväksi. 
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7. Soittotuntien sisältö

Duncan McTierin  pedagogiikan ehkäpä tärkein osa on hänen kykynsä  yksinkertaistaa 

opetettavat  asiat  helposti  omaksuttaviin  sääntöihin.  Monet  näistä säännöistä  tuli  esille 

jokaisella  soittotunnilla.  Duncan  kehitti  säännöistä  eräänlaisia  sloganeita,  samoista 

asioista sanottiin usein samalla  tavalla.  Kuulin toistuvasti  soittotunneillani  esimerkiksi 

seuraavanlaisia huudahduksia: Rhytm rhytm rhytm! Play out the little notes! Check out 

the  fine  tuning!  Rhytmic  direction!  Tärkeimmät  säännöt  ja  yleisohjeet  on  koottu 

monisteeseen,  jonka  Duncan  jakoi  luokallemme  toisen  opiskeluvuoteni  alkupuolella. 

Monisteen otsake on humoristisesti how to keep your professor happy: consider before 

getting  to  your  instrument  eli  kuinka  pitää  professorisi  onnellisena:  harkitse  ennen 

soittamisen aloittamista. 

Tarve listan kirjoittamiseen syntyi Duncanin mukaan jo vuosia jatkuneesta ongelmasta: 

hänen  oppilaansa  toistivat  aina  tunnista  toiseen  samoja  virheitä.  Tälle  listalle  onkin 

koottuna tiiviiseen pakettiin useita asioita, joita Duncan opetti jokaisella soittotunnilla. 

Listan läpilukeminen saa tietenkin keskivertomuusikon kauhistumaan;  mitä  on jäljellä 

musiikillisesta ilmaisun vapaudesta kun on noin paljon rajoituksia? Duncanin idea näiden 

kaikkien sääntöjen kanssa oli kuitenkin se, että musiikissa ei voi olla todellista vapautta 

ilman sääntöjä, jonkinlaisia reunaehtoja, joiden sisällä vapautta voi toteuttaa. 

Nuorilla kontrabasisteilla on muutenkin usein ongelmana musiikillisen ilmaisun vähyys 

ylipäänsä, ei niinkään vapauden puute. Duncanin sääntömonisteen noudattaminen on tie 

eräänlaiseen  keskivertoilmaisuun,  siihen  on  oikeastaan  koottu  suuri  määrä  klassisen 

musiikin konventioita ja kirjoittamattomia sääntöjä. Mielestäni tällaisten yleissääntöjen 

opetteleminen on ainoastaan hyödyksi nuoren muusikon matkalla kohti omaa ilmaisua.
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8. tekniikkaharjoitukset

Tekniikkaharjoituksista  tärkeimmät  olivat  Duncan  McTierin  itse  kirjoittamat  ja 

julkaisemat Duncan McTier´s Daily Excercises. Daily Excercises on lyhyt, vain kolmen 

nuottisivun mittainen kokoelma lyhyitä jousi- ja sormiharjoituksia. Kuten nimikin kertoo, 

ideana  oli  että  harjoituksia  soitettaisiin  päivittäin  lämmittelyharjoituksina  ennen 

kappaleiden aloittamista. Ensimmäisen opiskeluvuoteni aikana useat soittotunnit alkoivat 

siten,  että  Duncan  pyysi  soittamaan  jonkun  12  sormiharjoituksesta.  Soiton  jälkeen 

oppilaan tuli itse analysoida mitä harjoituksessa tulisi vielä kehittää. Välillä muisti joutui 

koville, kun piti muistaa, mihin suuntaan mikäkin ääni oli ollut epävireessä. Jos ei itse 

muistanut,  Duncan  muisti  aina.  Viiltävän  analyysin  jälkeen  oppilaan  tuli  yrittää 

uudelleen. Ja useimmiten soitto paranikin jo toisella yrittämällä paljon. On helppo korjata 

kun tietää täsmälleen mitä korjata.
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Tässä  olikin  mielestäni  näiden  yksinkertaisten  tekniikkaharjoitusten  ydin.  Paitsi  että 

niissä  harjoitettiin  parempaa  vasemman  käden  ja  intonaation  hallintaa,  harjoiteltiin 

samalla analysoimaan itse omia virheitään.  Harjoitukset olivat sen verran lyhyitä,  että 

niistä  saattoi  oikeasti  muistaa  jokaisen epävireisen äänen.  Duncan ei  koskaan antanut 

soittotunnilla  yrittää  harjoituksen soittamista  uudelleen ilman että ensiksi  mietti,  mikä 

asia vaatii parannusta.

Duncanilla  oli  näiden  12  sormiharjoituksen  lisäksi  jonkun  verran  muitakin 

tekniikkaharjoituksia.  Daily  excercises-vihkoon  kuului  siis  vielä  yksi  sivu  jousi 

harjoituksia,  minkä  lisäksi  Duncanilla  oli  vielä  yksi  moniste  erilaisille 

motoriikkaharjoituksille.  Näistä  kuitenkin  soittotunneilla  selvästi  käytetyin  oli  daily 

excercises-vihkon  sormiharjoitus-osuus.  Aloittaessani  Winterthurissa  kävimme  näitä 

harjoituksia lähes jokaisella soittotunnilla, mutta harjoitusten kontrollointi soittotunnilla 

väheni  ajan kuluessa siten,  että  toisen opiskeluvuoteni  aikana  emme enää  kertaakaan 

palanneet  sormiharjoitusten  pariin.  Näin  ollen  irrallisten  tekniikkaharjoitusten  osuus 

soittotunneista  jäi  kuitenkin  varsin  vähäiseksi. 

9. Rytminkäsittely

Rytminkäsittely  ansaitsee  oman  lukunsa,  sillä  se  saattaa  olla  omalta  osaltani  kahden 

opiskeluvuoteni eniten kehittynyt osio. Rytminkäsittelyni on nimittäin vapautunut paljon 

Sveitsin opiskeluvuosieni aikana. Slogan-osiosta tuttu rhytmic direction! huudahdus on 

avain  rytmikäsitykseni  paranemiseen.  Duncanilla  on  kyky  kuunnella  oppilaidensa 

11



rytminkäsittelyä  erittäin  tarkalla  korvalla  ja  opin  vasta  Winterthurissa,  kuinka  tärkeä 

elementti klassisessa musiikissa rytmin käsittely on. 

Yleensä  rhytmic  direction  tarkoitti  niin  vähittäistä  accelerandoa  tai  ritardandoa,  että 

tempo ei varsinaisesti muuttunut. Tyypillinen esimerkki tästä oli Dittersdorfin konserton 

ensimmäisen osan kadenssi. Duncanin mielestä koko tämän kadenssin aikana ei saanut 

olla ainuttakaan ääntä,  joka ei olisi  ollut  osa joko vähittäin hidastuvaa tai  nopeutuvaa 

linjaa.  Tämän  tuli  kuitenkin  tapahtua  niin,  että  kadenssin  perustempo  oli  koko  ajan 

hahmotettavissa, eikä musiikin kulku pysähtynyt missään vaiheessa

10. intonaation opetus

Intonaation opetuksessa McTierin teesinä oli fine tuning. Fine tuning tarkoitti sitä, että 

oppilaan  tuli  ennen  kappaleen  tuomista  ensimmäiselle  soittotunnille  käydä  teos  läpi 

pianostemman kanssa. Ideana oli verrata soolostemman jokainen ääni läpi pianostemman 

kanssa  ja  merkitä  jokaisen  äänen  kohdalle  mahdolliset  poikkeamat  tasavireisyydestä. 

Vertailun säännöt olivat sinänsä yksinkertaiset:  verrattiin  soolostemman jokaista ääntä 

pianostemman  alimpaan  ääneen.  Suuret  sekunnit,  terssit,  sekstit  ja  septimit  saivat 

kohdalleen nuolen alaspäin ja pienet vastaavat nuolen ylöspäin (nämä säännöt löytyvät 

Duncanin How to keep your Prof happy- monisteelta)

Käytännössä  fine  tuning  ei  ole  kuitenkaan  näin  yksinkertaista.  Jopa  bassomusiikissa 

pianostemmojen harmoniat ovat usein erittäin monimutkaisia ja pelkästään pohjasävelen 

määrittely on usein hankalaa. Usein myös monimutkaiset harmoniat johtavat tilanteisiin, 

joissa  yksinkertaiset  virityssäännöt  eivät  pidäkään  paikkansa.  Jos  ei  tiennyt  pitääkö 

säveltä  virittää  ylös  vai  alaspäin  tasavireiseen  tasoon  nähden,  tuli  yrittää  laulaa 

soolostemmaa samalla kun soittaa pianostemmaa. Sen jälkeen mahdollisen poikkeaman 

saattoi todeta vertaamalla laulamaansa ääntä pianosta soitettuun tasavireiseen ääneen.

Fine tuning on nimensä mukaisesti kuitenkin virityksen hienosäätöä, johonka asti vain 

harvat  basistit  loppuen  lopuksi  pääsevät.  Yksinkertaisempiin  intonaatio-ongelmiin 

Duncanilla oli myös yksinkertaisemmat työkalut. Muistan, kuinka jouduin jo käydessäni 

ensimmäistä kertaa Duncanin tunnilla Lontoossa soittamaan pitkään ”between the open 

strings”-  harjoitusta.  Tämän harjoituksen  tarkoituksena  oli  opettaa  oppilas  kuulemaan 
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tarkasti koko- ja puolisävelaskeleita. Harjoituksen tarkoituksena oli saada kahden vapaan 

kielen välisten äänten intonaatio osumaan täydellisesti kohdalleen joko puoliasemassa tai 

kokoasemassa. 

Yksinkertaisimmassa muodossaan tämä harjoitus koskee siis perusaseman ääniä d-e-fis-

g.  Oppilaan  tuli  ensin  kuunnella  vapaan  d-kielen  ja  ykkössormella  painetun  e-äänen 

välinen intervalli omasta mielestään täydellisen puhtaaksi. Tämän jälkeen sama prosessi 

suoritettiin e:n ja fissän välillä. Fissää verrattiin lopuksi g-ääneen siten, että ennen g:n 

soittamista ääni tuli laulaa joko mielessä tai ääneen. Vasta sen jälkeen g-äänen sai soittaa 

ja soitettua ääntä tuli verrata laulamaansa ääneen. Jos laulettu ääni ei ollut täysin sama 

kuin soitettu,  täytyi  lähteä etsimään, missä kohtaa intonaatio oli mennyt  pieleen.  Tätä 

jatkettiin  niin  kauan  kunnes  jokainen  intervalli  kuulosti  täydelliseltä.  Näin  saatiin 

puhdistettua yksi asema.

Muutenkin  teoksissa  esiintyviä  vaikeita  intervalleja  harjoitettiin  perusasemissa, 

mielellään  siten,  että  toinen  äänistä  on  vapaa  kieli.  Vaikka  intervalli  alun  perin  ei 

olisikaan sisältänyt vapaiden kielien ääniä, saatettiin intervalli harjoittaa transponoimalla 

se  siten,  että  toinen  äänistä  osui  vapaalle  kielelle.  Vaikean  intervallin  kuuleminen 

helpottuu kummasti,  kun saman intervallin ”kalibroi” kuuloonsa ensiksi  vapaita kieliä 

hyödyntäen.

11. yhteissoitto

Duncanille oli aina erittäin tärkeää oppilaiden yhteissoittotaito pianistin kanssa. Vaikka 

teoksia soitti yksin, pianostemma tuli tuntea alusta loppuun. Duncan saattoi kysyä kesken 

soiton,  mitä  pianisti  soittaa  meneillä  olevassa kohdassa.  Oma soitto  tuli  aina sovittaa 

täydellisesti säestyksen sen hetkiseen stemmaan. Jos pianolla oli taukoa tai vain pitkiä 

sointuja,  soitossa  sai  ottaa  enemmän  vapauksia  ja  jos  säestyksessä  oli  meneillään 

nopearytminen komppi, soolostemmankin tuli luonnollisesti olla tarkasti rytmissä. 

Luokallamme oli pianisti käytössä aina yhtenä päivänä Duncanin opetusviikon aikana. 

Pianistin  tuleminen  oli  aina  testi  siitä,  että  kuinka  hyvin  pianostemman  opiskelu  oli 

onnistunut. Duncanin lähtökohta oli aina se, että basistin tuli liidata pianistia ja soittaa 

niin loogisesti, ettei yhteissoitto-ongelmia tullut ensimmäiselläkään kerralla. 
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Yleisin vika pianon kanssa soitettaessa oli Duncanin mielestä se, että soitettiin pianon 

kanssa sen sijaan että oltaisi liidattu pianistia (playing with the pianist vs. leading the 

pianist). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pianon kanssa soitettaessa basso kuulostaa 

helposti  olevan  hieman  pianosta  jäljessä.  Paras  lopputulos  saavutetaan  siten,  että 

soolostemma  vie  säestystä  eteenpäin  olematta  varsinaisesti  edellä.  Lähes  jokaisella 

säestystunnilla Duncan joutuikin huomauttamaan jollekin oppilaalleen tästä ongelmasta. 

On yllättävän  hankalaa  liidata  pianistia  eteenpäin  kuulostamatta  siltä,  että  kuitenkaan 

kiilaa.

Pianistin läsnä ollessa harjoiteltiin usein myös yleisiä balanssiin liittyviä asioita. Duncan 

saattoi  pyytää  ottamaan  teoksen  uudelleen  alusta  siten,  että  basistin  tuli  nostaa 

yleisnyanssia yhdellä pykälällä, soittaa lähempänä tallaa tai artikuloida yleisesti ottaen 

paremmin.  Pianistin  kanssa  teokset  soitettiin  aina  ensiksi  alusta  loppuun  läpi,  minkä 

jälkeen  teoksesta  työstettiin  tärkeimpien  kohtien  osilta  uudelleen.  Säestystunneilla 

keskityttiin  kuitenkin  yleisesti  ottaen  ehkä  hieman  enemmän  suuriin  linjoihin  kuin 

yksilötunneilla.  Joskus  säestystunneillakin  keskityttiin  tosin  erittäin  yksityiskohtaiseen 

yhteissoittoon,  esimerkiksi  hiottiin  jotain  hidastusta  pianistin  kanssa  täsmälleen 

yhdenaikaiseksi.

Sain  ehkä  elämäni  parhaan  soittotuntikokemuksen  Winterthurissa  alkuvuodesta  2007. 

Soitin  Duncanin  säestystunnilla  kontrabasistien  suosikkiteosta,  Bottesiinin  Elegiaa. 

Soitin teoksen aluksi kerran läpi ja soitto meni omaan silloiseenkin tasooni nähden varsin 

kehnosti.  Teos on teknisesti helpohko ja sain sinänsä kaikki äänet soitettua, mutta jotain 

puuttui.  Intonaatio  oli  hieman  pielessä  ja  musiikki  ei  vain  yksinkertaisesti  toiminut. 

Kävimme sitten teoksen läpi pienissä paloissa pianon kanssa siten, että Duncan sai minut 

oivaltamaan  jokaisen  äänen  paikan  omassa  fraasissaan  ja  Duncan  osasi  korjata 

suurimman  osan  intonaatio  ongelmistakin  kertomalla  yksinkertaisesti  mihin  suuntaan 

mikäkin ääni oli ollut kallellaan. Yksityiskohtaisen korjaussession jälkeen Duncan soitti 

teoksen malliksi  alusta loppuun. Sen jälkeen sain itse soittaa  teoksen vielä  uudelleen. 

Uudella yrityksellä minulla oli yksinkertaisesti  valaistunut olo soittaa teosta.  Musiikki 

tuntui yhtäkkiä mielekkäältä ja pystyin soittamaan teoksen rennosti alusta loppuun, olin 

sisäistänyt  suurimman osan Duncanin ehdottamista  korjauksista.  Äänistä  tuli  yhtäkkiä 

musiikkia.  En  usko,  että  soittoni  on  kehittynyt  tai  tulee  koskaan  kehittymään  yhden 

tunnin aikana niin paljon kun se silloin kehittyi.
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12. Orkesteripaikat

Aloittaessani  opiskeluni  Winterthurissa  Duncan  ei  ollut  soittanut  orkesterissa 

käytännössä  lainkaan  sitten  orkesterimuusikkouransa  päätyttyä  noin  15  vuoteen.  Silti 

useat  hänen  oppilaansa  sekä  Lontoosta  että  Winterthurista  saivat  orkesteripaikkoja 

Eurooppalaisista huippuorkestereista sinä aikana, kun opiskelin Winterthurissa. Duncan 

tunsi  toki  hyvin  keskeisimmän  kontrabasistien  koesoittokirjallisuuden,  mutta  erityisen 

innokas orkesteripaikkojen opettaja hän ei ollut. 

Orkesteripaikkoja  Duncan  opetti  hyvin  samalla  tavalla  kuin  mitä  tahansa  muutakin 

ohjelmistoa.  Stemmasoitossa  palautetta  tuli  palautetta  aivan  samoista  asioista  kuin 

kaikista muistakin teoksista: lähinnä rytminkäsittelystä, fraseerauksesta ja intonaatiosta. 

Nyanssierojen tuli olla suuret, stemmapätkien tuli kuulostaa esitettäviltä kokonaisuuksilta 

siinä  missä  sooloteostenkin.  Mitään  ”erityiskikkoja”  stemmasoittoon  Duncanilta  ei 

kuitenkaan  tullut  ja  stemmat  käytiin  usein  läpi  varsin  vauhdikkaasti.  Minua  tämä  ei 

kuitenkaan  juuri  haitannut,  sillä  sain  koko  Sveitsin  opiskeluaikani 

stemmasoittokoulutusta  muilta  opettajilta.  Ensimmäisenä  vuonna  koulun  puolesta 

Tonhalle-orkesterin  entiseltä  äänenjohtajalta  Harald  Friedrichiltä  ja  toisena  vuonna 

Tonhalle  orkesterin  nykyiseltä  äänenjohtajalta  Ronald  Dangelilta  sekä  Oopperan 

orkesterin soolobasisti Darius Mizeralta.

13. Podium-konsertit

Jokaisen opetusjakson aikana luokallamme oli yleensä kahden ja puolen tunnin pituinen 

luokkatunti,  jonka  aikana  käytössämme  oli  pianisti.  Kaikki  joilla  oli  säestyksellistä 

soitettavaa, pääsivät tällöin esittämään kappaleet omalle luokalleen. Luokkatunnit olivat 

kuitenkin myös opetustilanteita, sillä Duncan kommentoi aina jokaisen oppilaan soittoa 

ja  soitti  useimmiten  myös  itse  malliksi.  Jokaisen  oppilaan  kohdalla  kysyttiin  myös 

kommenttikierros  luokan  muilta  oppilailta.  Duncan  antoi  kuitenkin  aina  ensin  itse 

palautetta,  jotta  tärkeimmät  asiat  tuli  sanotuksi  ja  oikeassa  järjestyksessä. 

Kommenttikierroksen  tarkoitus  olikin  lähinnä  tarkistaa,  että  opettajaltamme  ei  jäänyt 

mitään tärkeää sanomatta.
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Lähes  jokaisen  vierailun  yhteydessä  järjestimme  myös  luokallemme  oman  konsertin 

koulumme  Podium-  oppilaskonserttien  sarjaan.  Yleisöä  ei  ollut  valtavasti,  mutta  joka 

kerta vähintään joku luokan ulkopuolinen erehtyi konserttiamme kuuntelemaan. Ja koska 

konsertteja  mainostettiin  kaupungilla,  useaan  konserttiimme  ilmestyi  kourallinen 

”tavallista” eli koulumme ulkopuolista konserttiyleisöä. Näin ollen saimme säännöllisesti 

esiintymiskokemusta koulumme konserttisalissa.

Konserttien  jälkeen  Duncan  antoi  jokaiselle  esiintyjälle  lyhyen  ja  kannustavan 

palautteen.  Koska  konsertit  tallennettiin  yleensä  nauhalle,  Duncan  neuvoi,  mihinkä 

nauhaa kuunnellessa kannattaa keskittyä, jotta huomaisi oleellisimmat kehitettävät asiat. 

Luokallamme  oli  tapana  lähteä  vielä  konserttien  jälkeen  yhdessä  syömään  johonkin 

lähistön  ravintolaan.  Siellä  tietysti  konsertin  ruotimista  jatkettiin  ja  parin  viinilasin 

jälkeen Duncanin jutut äityivät usein hyvinkin filosofisiksi.

14. Pohdinta

Olen  kuullut  Duncan  McTieriä  kritisoitavan  liiasta  analyyttisyydestä,  kuivakasta 

ulosannista  ja  aidon  muusikkouden  puutteesta.  Ehkä  olen  itse  hänen  kanssaan 

samankaltainen kuivakan analyyttinen persoona, sillä minun kohdallani nämä eivät juuri 

kahden vuoden aikana haitanneet. Opin Sveitissä valtavan määrän musikaalisen soiton 

perustyökaluja, ehkä analyyttisesti esitettynä, mutta opin kuitenkin. Saatoin luulla ennen 

Sveitisin opiskeluaikaani, että musikaalisuus on sellainen muusikkouden elementti, jota 

ei voi opettaa tai harjoitella. Nyt kuitenkin tiedän, että musikaalisen soittamisen elementit 

on  purettavissa  paloiksi  ja  opetettavissa  purettuna  paloihin  rytminkäsittelyn, 

fraseerauksen, intonaation ja teknisen suorituksen muodossa.
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