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Allekirjoittanut matkasi 90-luvun alku

puolella New Yorkiin aloittelemaan pia
nonsoiton opintojaan arvostetussa musiik
kikorkeakoulussa. Mielessä siinsivät uu

det opettajat ja uudet haasteet, merkittä
vät kontaktit ja esiintymistilaisuudet halu
tuilla lavoilla. Soittaminen ja sen harjoit
telu - loputtomilta tuntuvat tunnit kosket
timien äärellä - tuntui ainoalta oikealta ja 
tarkoituksenmukaiselta tavalta elää ja il

maista itseä. Minustahan oli tulossa am
mattimuusikko. Pianistiksi tullaan soitta
malla pianoa! Näin juuri ajatte lin, kuten 

varmasti moni ennen minua on tehnyt ja 
moni jälkeeni tulee tekemään. 

Soittaminen olikin helppoa, niin kuin 
se on edelleenkin - kaikki asiat, joita ra
kastamme näyttäytyvät meille näennäisen 
y ksinkertaisina - toisin oli laita niiden 
muiden elementtien, joilla muusikkoutta 

ja taiteilijuutta y htälailla rakennetaan . 
Tuntui kuitenkin vieraalta pohtia mitään 
muuta kuin itse soittamista siinä vaihees
sa, kun tavoiteltu opiskelupaikka oli vih
doin saavutettu. Identiteettikriisi oli val
mis, kun menestyksekkäät esiintymiset ei
vät putoilleetkaan syliin kuin itseoikeutet

tuina palkintoina, jotka sai lunastaa uh-

raamaansa työmäärää vastaan. Negatiivi
sista kokemuksista (jotka, kuten nyt tie
dostan, olivat alkaneet jo paljon aikaisem
min) muodostui kierre, josta ei ollut muu
ta ulospääsy ä kuin koko suhtautumista
van ja lähtökohtien muokkaaminen aivan 

uuteen uskoon. Mitä enemmän harjoitte
lin sitä vähemmän nautin työstäni muu
sikkona ja sitä enemmän horjui uskoni 
mahdollisuuksiini toimia tulevassa amma
tissani. Hankalat tilanteet ovat kuitenkin 

monesti niitä, jotka nopeimmin johdatta
vat meidät todellisten ratkaisujen äärelle . 
Minä löy sin muutaman kuukauden "vaka
van pianonsoiton opiskelun " jälkeen itseni 

luennolta, jossa eteeni paiskattiin ky sy
mys siitä, mitä on muusikon hyvä elämä. 
Kysymyksenasettelu olisi varmasti tuntu
nut triviaalilta, mikäli en olisi joutunut 
päivittäin kamppailemaan jos jonkinlais

ten, niin fyysisten kuin psyykkistenkin 
ongelmien, kanssa. Tie esiintymiskoulu
tuksen pariin ja sitä seurannut musiikilli
sen kommunikaation pohdiskelu aukeni

vat ongelmien tiedostamisen kautta. 
Ymmärrys siitä inhimiLLuC<Jtä lcolconai

.Juu'Je.Jta, jota menestyvä muusikkous rin 
nalleen vaatii, seurasi kuitenkin vasta 
"kantapään kautta", hitaasti, oman kom

pastelun ja sitä kautta lisääntyneen itse

y mmärryksen ja oppimishalun my ötä. 
Mukana tuli myös halu lähestyä musiik

kia uusista näkökulmista ja ilmaista itseä 
musiikin kautta my ös muuten kuin pia
non ääressä. Seuraukset ovat y llättäneet 
ennen muuta itseni, enkä pysty ehkä vie
läkään oikein sanomaan mikä minusta 
"isona" tulee. Yhdestä olen kuitenkin va

kuuttunut: muusikkouttani ei tippaakaan 
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vähennä kaikki se ulkomusiikillinen toi
minta, lukeminen, kirjoittaminen, tutkimi

nen, opettaminen, luennoiminen, konsert
tien organisointi, hallintotyöt jne., joita 
soittamisen rinnalla joka päivä teen. Am
mattini on, kaikesta huolimatta, muusik

ko. Kokemukseni muusikkoudesta sen si
jaan täysin muuttunut. On helppoa sa
maistua Dorothy lrvingin sanoihin hänen 
kirjoittaessaan: "Olisi lapsellista uskoa, 

että perinteisestä muusikonkoulutuksesta 
kuoriutuu valmiita taiteilijoita. Taiteilija 
nousee oraalle koulutuksessa ja puhkeaa 
kukkaan vasta kokemuksen maaperässä. 
Moni tuntee saaneensa opiskellessaan hy
vät eväät musiikin tulkintaan, mutta muil
ta osin ammattiin lähdetään melko heikol
la varustuksella. " 

Esiintymiskoulutus on viimeisten pa
rin vuosikymmenen aikana noussut yhä 

vahvempana esiin pohjoismaalaisessakin 
musiikkikoulutuksessa. Malli on saatu 
Yhdysvalloista ja Englannista, joissa pio
neerityö alkoi jo paljon aikaisemmin. Alan 
kirjallisuus on lisääntynyt tasatahtia kiin

nostuksen ja hyvien tulosten my ötä. 
Unohtaa ei sovi, että toki muusikot ovat 
kirjoittaneet aiheesta aiemminkin erilais
ten pedagogisten teosten y hteydessä, mut
ta puhtaasti esiintymiseen paneutuvia 

teoksia on ollut saatavilla paljon lyhyem
män aikaa. Dorothy lrvingin kirja Yrke: 

mtuiker julkaistiin Ruotsissa 1986, jolloin 
sen esittämät kysymykset olivat vasta tul
leet muusikkokoulutuksen kiinnostuksen 
keskiöön . lrving voidaan lukea maail
manlaajuisestikin esiintymiskoulutuksen 

uranuurtajien joukkoon, ilmestyihän hä
nen kirjansa samoihin aikoihin kuin mm. 
sellaiset tänä päivänä erittäin merkittävinä 
pidetyt teokset kuin Eloise Ristadin A Sop

rano on Her Heao (1982), Dale Reubartin 
Anxiety ano Mt1Jical Performance (1985) 

sekä Barry Greenin ja Timothy W. Gall
wayn The lnner Game of Mt1Jic (1986). Ar
vostettu taiteilija ja pedagogi toteaa 75-

vuotissyntymäpäivänsä tienoilla vuonna 
2002 ilmestyneen suomennoksen esipu
heessa ihmetellen huomanneensa kuinka 
lähes parikymmentä vuotta sitten pinnalle 

nostetut ajatukset ja kysymykset ovat 
edelleenkin hyvin ajankohtaisia. Hän kyl

lä kehuu sitä suuntaa, johon em. maiden 
musiikkikoulutus on jatkanut kulkuaan, 
mutta painottaa, että tietoisuus viestinnän 
merkityksestä musiikkiyhteyksissä on 

kuitenkin monin paikoin varsin vaatima
tonta. 

Syntyperältään englantilainen Do
rothy lrving on vieraillut Suomessa sään
nöllisesti viimeisten 20 vuoden ajan niin 

esiintyjänä, opettajana kuin kilpailulauta
kunnissa. Hän on opettanut säännöllisesti 

mm. Kansallisoopperassa ja kesäkursseil
la Porvoossa ja Savonlinnassa. Ruotsissa 
1960-luvulta saakka asunut dramaattinen 

sopraano on esiintynyt merkittävien eu
rooppalaisten orkesterien solistina ja tun
netaan kansainvälisesti parhaiten lied-lau
lajana, erityisesti pianistinsa Eric Werban 
parina. Kiinnostuttuaan esiintyjän ja ylei
sön välisestä suhteesta 60-luvulla, hän on 

ollut ky sytty luennoitsija ja kirjoittaja, ja 
hänen panostaan musiikkikommunikaati
oon liittyvissä projekteissa ammattimuusi
koiden koulutuksessa pidetään Euroopas

sa ja USA:ssa huomattavana. Dorothy lr
ving on Lundin yliopiston emeritusprofes

sori, Ruotsin tähän asti ainoa lauluprofes
suurin haltija. Merkittävistä nuoremman 
polven laulajista hänen oppilainaan ovat 
olleet mm. Anne Sofie von Otter ja Gabri
el Suovanen. 

Dorothy Irvingin kirja Ammatti: muu

Jikko - Opa.1 e.1untyjälle on pieni kultakim
pale nuorelle musiikkiammattilaiselle, 
joka on kiinnostunut kokonaisvaltaisesta 
itsensä kehittämisestä. Kirja on äidillisen 

lämminhenkinen puheenvuoro, joka sisäl
tää pitkästä kokemuksesta ammennettuja 
käytännön ohjeita ja tietotaitoa, joista mu
siikin opiskelijoiden lisäksi hyötyvät niin 
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opettajat kuin myös kaikki musiikkihal
linnon, konserttitoiminnan ja musiikki

viestinnän parissa työskentelevät. Kirjan 
sanomasta on helppo innostua. Vaikka 
kokemus ja auktoriteetti kuultavatkin lr
vingin sanoista, ei hänen 
otteensa ole kuitenkaan 

Ja musiikin tutkimuksen näkökulmista. 
Käytännön muusikon on kuitenkin var

masti helppo tarttua teorioihin, koska nii
den esitys myötäilee yksityiskohtaisesti 
musiikkikommunikaation todellisuutta. 

Teorioiden esittely ja niistä 
mallinnetut kaaviot eivät 

holhoava, vaan hän pi

kemminkin heittää lukijal
le haasteita, jotka innosta
vat tarkkailemaan laajem
min omaa suhtautumista 

lrvingin lähtökohta ei 

ole metodologinen tai 

ehkä ole kirjan parastaan

tia, mutta teorioiden taus
talta voi poimia arvokkaita 
ajatuksia siitä, mistä mu
siikkiviestinnässä oikein 

on kysymys. musiikkiin, sen tuottami

seen ja esittämiseen. Irvin
gin lähtökohta ei ole meto
dologinen tai systemaatti
nen, vaan hän pyrkii vain 
herättelemään keskustelua 

<1y<1temaattinen, vaan 

hän pyrkii vain herät

telemään fcufcllcftelua 
Ammatti: muu.:Jilcko kä-

ja antamaan mietittä

vää no<1taen uiin fcy<1y

myfccf iä monipuo!Muti. 

sittelee muusikkouden 
luonnetta paneutuen kysy
myksiin, joiden kautta lä
hestytään mm. muusikoksi 

ja antamaan mietittävää 
nostaen esiin kysymyksiä 
monipuolisesti. Esitetyt mielipiteet ank
kuroituvat vahvasti lrvingin henkilökoh

taiseen taiteilijan vakaumukseen. Kirjan 
esitys on tiivis ja selkeä kokonaisuus, joka 
ei juurikaan ajaudu abstraktin käsitteellis

tämisen tasolle, vaan pyrkii kuvailemaan 
muusikon omaa todellisuutta arkikielises
ti. lrving sanookin halunneensa kirjoittaa 

"tavallisen" kirjan, jonka kaikki muusikot 
jaksavat lukea loppuun saakka. Tässä 
hän lienee onnistunut melko hyvin varsin

kin, kun kirjan suomenkielinen versio on 
myös ulkoasultaan näppärän "taskukokoi

nen", siis helposti mukana kulkeva vaikka 
harjoituksissa tai soittotunneilla. 

lrvingin muotoilemat musiikillisen 
kommunikaation ja viestinnän teoreettiset 
mallit on saatu kielitieteestä ja sovellukset 

vedetty varsin suoraviivaisesti lingvistii
kan käsitteistöä hyödyntäen. Tieteellistä 
tekstiä lukemaan tottuneelle lrvingin kaa
viot saattavat näyttäytyä turhan y ksinker
taistettuina ja teoreettiset mallit ovat ken

ties vajaassa parissa kymmenessä vuodes
sa tulleet hiukan epämuodikkaiksi ja van
hanaikaisiksikin nykyaikaisen kielitieteen 

ryhtymisen syitä, optimaa
lista koulutusympäristöä, 

vuorovaikutussuhdetta yleisön kanssa, 
jännittämistä, keskittymistä, ulkoa muis
tamista, muusikon verbaalisia taitoja ts . 

musiikin esittelemistä, kehon merkitystä 
ja kehon kielen ilmauksia, ohjelmiston va
litsemista, suhdetta kritiikkiin sekä kon

serttiympäristöä inhimillisen kanssakäy
misen muotona. Aihepiireihin paneudu

taan ihmisläheisesti tarkoituksena auttaa 
muusikoita tiedostamaan yleisiä ongelma
kohtia, tunnistaa kirjassa esitellyn kaltai

sia tilanteita omasta elämästä, rohkaista 
lähestymään ongelmia uusilla tavoilla, 

hälventää pelkoja ja syventää edellisten 
kautta esiintymiskokemuksia. 

Heti kirjan alussa todetaan, että tah
to kommunikoida on hyvän muusikkou
den edellytys, jos siihen yhdistyvät lisäksi 

tieto ja kokemus. Kuitenkin ilo musiikilli
sen lahjakkuuden kehittämisestä (ja sa
malla tahto kommunikoida musiikin väli

tyksellä) vaihtuu usein ahdistukseksi ja 
epävarmuudeksi, kun jossain vaiheessa 
koulutustaan useimmat muusikot huo
maavat, että jännitys-, keskittymis- ja 
muistamisongelmat ovat osa ammattimuu-
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sikon arkea. Myös kilpaiJun kiristyminen 

ja työpaikkojen vähyys tuovat mukanaan 

aivan uusia haasteita muusikoiden 

keen. Stressiä on pystyt-

tävä kestämään yhä pa-

ar-

tapahtuu itsen ja oman persoonan tunte

misen parissa. Lisäksi muusikon on pys

tyttävä herkistämään itsensä esiintymisla-

valla myös sille, mitä 

reaktioita hänen esi

remmin, mutta tämä ei 

saa näkyä työn laadussa. 

Pärjätäkseen tämän päi

vän työelämässä on muu

sikoidenkin hallittava 

lrvingin mukaan muwik-
tyksensä yleisössä saa 

aikaan. Esiintyjän odo

tukset omaa esitystään 

kohtaan ovat harvoin 
ko tarjoaakin mwiikin 

li.Jäk.Ji ylei.Jo1le itt1en.Jä: 
täsmälleen samat kuin 

yleisön odotukset: 

vaikka itsestä tuntuisi, 

että esitys on mennyt 

ihan "pieleen", ei tä

män pettymyksen saa 

antaa pilata yleisön 

nautintoa, mikäli esitys 

on sellaisen mukanaan 

tuonut. Kuinka usein 

monia erilaisia vuorovai

kutustaitoja. lrvingin 

mukaan muusikko tarjo

aakin musiikin lisäksi 

yleisölle itsensä: "Kiin

nostuksemme toisiin ih

misiin ja heidän tilantee

seensa, huumorimme, 

lämmön, tunteet, mieliku

vituksemme ja osaami-

''Kiinnot1tukt1emme toi.Jiin 

ihmi.Jiin ja heiJän tilan-

teueen.Ja, huumorimme, 

l.ämmbn, tunteet, mieliku-

vitukt!emme ja ot1aami

t1emme. Kaikki tämä ja 

mwiikki t1en päälle." 

semme. Kaikki tämä ja 

musiikki sen päälle." 

lrving perää kirjassaan ennen kaik

kea muusikon vastuuta: esteiden ei saa 

antaa tu ll a itsen ja kommunikatiivisen 

musiikki-ilmaisun väliin. Muusikon täy

tyy työskennellä jatkuvasti poistaakseen 

mahdollisimman monia ilmaisua häiritse

viä tekijöitä, ja työskentelyn täytyy olla 

sekä tietoista että vaistonvaraista. Muusi

kon ja yleisön kohtaaminen ei ole yksin 

muusikon kokemus (nuori muusikko ajat

telee usein virheellisesti näin) , vaan muu

sikon vastuulla on herättää yleisössä halu 
avautua musiikkikokemukselle. Suuri tai-

teilijapersoona, joka puhuttelee spontaa

nilla lavallmaisullaan, onkin oiva esimerk

ki siitä, mitä tiedostaminen parhaimmil

laan voi aikaansaada, alleviivaa lrving: 

"Monille spontaaniuden mahdollisuudet 

ovat suorassa suhteessa siihen, miten 

monta kertaa he ovat aikaisemmin tehneet 

saman asian." Edellytyksenä kuitenkin 

on, että muusikko on motivoitunut omis

tamaan kommunikaatiolle aikaa ja mielen

kiintoa. Muusikon todellinen työskentely 

tähän virheeseen muu

sikot sortuvatkaan ol

lessaan kykenemättömiä aistimaan ylei~ön 

reaktioita, sanoo Irving. Syvempi kontak

ti yleisöön syntyy vasta sen herkkyyden 

kautta, että muusikko aistii oman koke

muksensa lisäksi myös sen, mikä yleisöä 

kiinnostaa. 

Dorothy lrvingin mukaan muusikon 

ammatti ei ole mikään tavallinen ammatti, 

vaan se valitaan rajattomasta rakkaudesta 

ja innostuksesta musiikkiin. Irving ei vä

heksy sitä materiaalista arvostusta, jonka 

muusikoiden pitkä koulutus ja korkea 

ammattitaito osakseen ansaitsevat, mutta 

korostaa sitä, mikä suuri rikkaus on tava

ta työssä joka päivä ihmisiä, kanssamuusi

koita ja erilaisia yleisöjä, jotka jakavat en

nen kaikkea musiikkia kohtaan tunnetta-

van innostuksen. Menestyksen mittarina 

Irving ei kuitenkaan pidä sitä, kuinka 

suurilla areenoilla muusikko uransa aika

na pääsee esiintymään, vaan pitää pikem

minkin suurena haasteena, että joudumme 

usein voittamaan puolellemme myös sel

laisia yleisöjä, jotka ovat vähemmän kiin

nostuneita tai jopa täysin tietämättömiä 
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siitä, mitä yritämme heille konserteissa 
tarjota. Erilaiset yleisöt ovat lrvingin sa

noin muusikon työtä rikastuttava asia, ja 
hän kannustaakin vahvasti hakeutumaan 
paikkoihin, jotka muistuttavat vähemmän 
konserttilavoja, kuten kouluihin, päiväko
teihin, vanhainkoteihin, sairaaloihin jne. 
Myös näillä "areenoilla" on mahdollista 

aikaansaada rikasta musiikkikommuni
kaatiota, mikäli muusikot osaavat suhtau
tua esiintymisiin oikein ja ovat valmiita 
haastamaan itsensä ja taitonsa voittaak
seen yleisön puolelleen. Tämä vaatii usein 

myös muita kuin soittajan taitoja. 
lrv1ng peräänkuuluttaa vielä opettaji

en vastuuta ammattimuusikoiden moni

puolisesta koulutuksessa. Innostavat 
työskentelytavat ja ilmapiiri, joka ruokkii 
luovuuden kehittymistä ovat lrvingin sa
noin keskeisimpiä huomion kohteita. Hy
vässä koulutusympäristössä on "tilaa kos
kettaa", hän muotoilee. Tekniikkakeskei

seen opetukseen Irv1ng suhtautuu kriitti
sesti : "Tekniikka on muusikolle elintärke-
ää, mutta sen pitää tähdätä itseilmaisun 
edistämiseen eikä siihen, että juoksutuk

sesta selvitään uusimman tähden hiuk
sianostattavassa tempossa! Etuoikeus 
saada työskennellä muusikkona, joka 

käyttää tunneälyään ja pystyy toivottavas
ti olemaan myös taiteilija, 

tuo myös ilon siitä, että 

Pelkojen mukana seuraa kuitenkin mah
dollisuus muutokseen ja kasvavaan itse

luottamukseen sekä omien turvavyöhyk
keiden laajentamiseen. Esiintymispelko
jen voittaminen vaatii väistämättä totutun 
ulkopuolelle astumista, ja taiteilijaksi voi 
tulla vasta yleisön kohtaamisessa esiinty
mislavalla. Pienikin askel kohti tuntema-

tonta saattaa kuitenkin tuottaa suuren hy
vänolon tunteen, jolloin tulee mahdolli
seksi huomata, että ajatus ilmaisemisen 
vaikeudesta on itse asiassa suurempi vai
keus kuin ilmaiseminen sinänsä. Pelkojen 
voittaminen vaatii samanlaista suunnitel

mallisuutta ja systemaattista paneutumis
ta kuin soittoteknistenkin ongelmien rat
kaisu. Omat "kummitukset" täytyy koh
data silmästä silmään, jotta ne eivät pääsi

si y ksioikoisesti tuomitsemaan meidän te
kemisiämme ilman, että meille tarjoutuu 

puolustautumisen mahdollisuutta. Dorot
hy lrv1ng kannustaa musiikkikorkeakou

luja opettamaan opiskelijansa soittamisen 
lisäksi myös esiintymään. "Esiintyminen 
on oma taiteenlajinsa, erityinen kyky, jota 
voi kehittää" korostaa lrving. 

Parannusta on varmasti tapahtunut 
tällä alueella huomattavastikin lrvingin 

kirjan ensipainoksen julkaisemisen jäl
keen, mutta hänen kritiikkinsä siitä, että 

monet nuoret taiteilijat pää

sevät aivan liian harvoin ylei

musiikkimme voi kosket-
taa muiden ihmisten sisin
tä. Musiikki voi aiheuttaa 
kuplivaa iloa, rauhaa, vi

haa haikeutta ja syvää su
rua. Se voi innostaa asioi
den punnitsemiseen ja uu-

''&ilntyminen on 

oma taiteenWJlflda, 

erityinen kyky, jota 

sön eteen ja vaikka pääsisi

vätkin eivät he välttämättä 
o.Jaa esiintyä, on helppo yh
tyä. Dorothy lrving kannus
taa jokaista muusikoksi opis
kelevaa harjoittelemaan 

voi kehittää" 

den luomiseen." 

Muusikon työn varjopuolina näyttäy
tyvät erilaiset pelot ja jännitystilat ovat lr
v1nginkin mukaan väistämättömiä. Kaikki 
uusi ja tuntematon tuo mukanaan pelkoja. 
"Tarvitaan ... paljon voimaa ja energiaa 

tehdä asioita, joita jostain syystä pelkää." 

esiintymistä kaikin mahdolli
sin keinoin: tekemällä esiinty

misharjoituksia kuvitellulle yleisölle, jär
jestämällä koe-esiintymisiä ja harjoitus
konsertteja, asettamalla esiintymisille rea

listisia ja omien kykyjen kanssayhteenso
pivia tavoitteita jne. Näiden kautta voi

daan kohdata omaa jännittyneisyyttä ja 
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epämiellyttäviä reaktioita arkisissa olo
suhteissa, hikoilla hiukan ja opetella joka 
päivä tuntemaan itseä taiteilijana vähän 

paremmin. Tätä kautta myös esiintyvän 
muusikon todellinen sanoma, oma ainut
laatuisuus, saattaa päästä paremmin esiin. 
Pelkojen Iääkehoitomahdollisuuksiin lr
ving ottaa varsin kielteisen kannan koska 

katsoo, että muusikon koko olemuksen pi
täisi peilautua hänen musisoinnissaan: 
"Mielestäni lääkkeiden käyttäminen on 
ongelmien kohtaamista väärällä tavalla. 
Näen mieluummin muusi-

kon tunnustavan jännittä-

serttiohjelmien esittelyjen, käsiohjelmien 
ja taiteilijaesittelyjen laatimisesta. Myös 
kielellisen improvisaatiovalmiuden pitää 
kuulua klassisen muusikon repertuaariin 
- pienistä ei saa säikähtää ja itseään voi 

aktiivisesti valmistaa siihen, että kesken 
konsertin voi sattua vaikka mitä arvaama-
tonta. Dorothy lrvi.ng itse tunnetaan 
Ruotsissa yhtenä "uuden konserttikult
tuurin" esitaistelijoista. Hänen toimintan

sa ansiosta konserttimusiikki on tullut yhä 
lähemmäksi ns. tavallista kuulijaa, jonka 

tiedot tästä musiikinla

jista ovat rajalliset. 
misensä ja työskentelevän 
sen parissa kuin ottavan 
millimetriäkään luovasta 
kyvystään pois." 

Ed elä mainittujen 

"JoJ haluamme, että 

mLMiilclc~ jota itJe 

ralcaJtamme ja ;olca 

rilca.Jtuttaa elämääm-

lrving paneutuu 
kirjassaan lisäksi kehon 
kielen opiskeluun ja ak
tnv1seen "ruumiillisen 
tutkimiseen". Muusikko 

keskittymiskyvyn ja ulkoa 
soittamisen helpottamisen 
ja parantamisen lisäksi 

Ammatti: muwikko -kirjas
sa paneudutaan syvällises
ti pohtimaan sitä, millaista 
verbaalista valmiutta muu
sikko työssään tarvitsee. 

Lähestymistapa on var
masti monelle muusikolle 

me, Jaavuttaa myö".1 

muita ihmi.1iäja 

merlcitJee ;otain heille, 

mewän pitää kantaa 

viestittää lavalla myös 
fyysisellä olemuksel
laan, mutta usein musii
kin tai sanojen välittä
mä viesti on ristiriidassa 
muusikon kehon kielen 

kanssa. Myös kehon 
kieli ja oman ruumiin 
tunteminen vaativatpa
neutumista sekä tiedos-

vaJtuu Jiitä, että 

Jaavuttami.1elle l.uo'Jaan 

mah'JolLuuufuia" 

vieras: muusikot soittavat 
ja laulavat, muut hoitakoot 
puhumisen ja kirjoittamisen! Todellisuu

dessa tilanne ei tietenkään ole näin idea
listinen, vaan joudumme usein ruotimaan 
taidemuotoamme sanojenkin välityksellä, 
jotkut kenties vastahakoisemmin kuin toi
set, mutta kuitenkin. "Ilman vuorovaiku

tusta ei ... onnistuta nykypäivän musiikki
yhteiskunnassa ! ... Jos haluamme, että 
musiikki, jota itse rakastamme ja joka ri
kastuttaa elämäämme, saavuttaa myös 
muita ihmisiä ja merkitsee jotain heille, 
meidän pitää kantaa vastuu siitä, että saa
vuttamiselle luodaan mahdollisuuksia" ki

tetyttää Dorothy lrvi.ng. Hän antaakin ar
vokkaita vinkkejä esim. juontojen, kon-

tusta. Ne voivat myös 
toimia apukeinona edel

lä käsiteltyjen pelkotilojen poistamisessa: 
"Ottaa aikansa ennen kuin opiskelijat 

huomaavat, miten lisääntynyt tietoisuus 
omasta kehosta - oppiminen elämään 
oman ruumiin kanssa - voi auttaa heitä, 
kun stressireaktio lavalla iskee. Mikään ei 

voi korvata muusikon taitoja ja musiikil
lista valmiutta, mutta ei riitä, että on lah

jakas ja valmistanut pelkän musiikkimate
riaalin " Irving arvelee. Hän muistuttaa li

säksi, että musiikin tekemisessä olemme 
riippuvaisia mielikuvituksesta ja saavu
tamme sen avulla upeita tuloksia, mutta 

annamme vain harvoin itsellemme aikaa 
minkäänlaiseen fyysiseen luovuusharjoit-
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teluun. Myös ruumista täytyy tutkia, jotta 
sen koko potentiaali tulee tutuksi . Mah
dollisuudet opiskella luovaa fyysistä ilmai

sua ovat tänä päivänä moninaiset, muusi
kot vain hyödyntävät näitä mahdollisuuk
sia kovin rajallisesti. 

Onnistunut konsertti on Dorothy lr
vingin kokemusta jäljitellen seurausta jae

tusta vastuusta, toimivan ry hmätyön tu
los. "Musiikin alalla on monia erilaisia töi
tä, mutta kaikki ne vaativat lahjakkuutta, 
luotettavaa musiikillista käsityötä, hyvää 
instrumenttitekniikkaa, vaistoavaa kom

munikointitaitoa ja uteliaisuutta ohjelmis
ton suhteen. Pitää olla my ös vakuuttunut 
siitä, että osaa ilmaista jotain omaa, työs

kennellä hyvin ja luottaa itseensä voidak
seen esittää musiikin parhaalla mahdolli
sella tavalla." Edellisten hedelmällinen y h
teistyö aikaansaa elävän musiikillisen ko
konaisuuden, joka on nautittava sekä mu

siikin tekijöille, konsertin järjestäjille että 
kuulijoille . Tapahtuu viestintää musiikin 
välityksellä, sitä, jota me kaikki tämän tai
teenlajin nimeen vannovat pidämme kes
keisimpänä tavoitteenamme. 

On hienoa, että tällainen pieni suuri 
kirja on saatu nyt my ös suomenkielisenä 
versiona musiikin ammattilaisten ja sellai
siksi aikovien ulottuville . Suomennos toi

mii mainiosti ja on helppolukuinen. Suo

mentaja Kaija Nuoranteen ja Dorothy lr
vingin läheinen yhteistyö näkyy kirjan si

vuilla huolellisen viimeisteltynä jälkenä. 
Ruotsin ja Suomen musiikkikoulutusjär

jestelmien tietty y hdenmukaisuus luon
nollisesti helpottaa ideoiden seuraamista 
ja mallien siirtämistä omaan käyttöön. 
Amrruztti: rruuMilclco on kiitollinen kirja luet
tavaksi jokaiselle aiheesta kiinnostuneelle. 

Esiintymiskoulutusta käsittelevää kirjalli
suutta on laajalti tarjolla, monilla eri kie-

lillä, mutta edelleen niukalti suomeksi lu

kuun ottamatta kotimaisten alan asiantun
tijoiden ja tutkijoiden tekstejä. Käännös
töille olisi siis edelleen tilausta, jotta kirjal
lista materiaalia saataisiin monipuolistet
tua. Suomennettujen teosten määrä on lii

an suppea verra ttuna alan koulutuksen 
ny kytarpeisiin ja asiasta kiinnostuneiden 
määrään. Käännöstyö tulee siis vielä mel
ko lailla jälkijunassa siihen nähden, että 

olemme kuitenkin muusikoiden esiinty
miskoulutuksessa monia muita maita rut
kasti edellä. Lisäksi voi vain arvailla mil
laisia vaikutuksia sillä, että Dorothy Ir

vingin kirjan kaltaiset puheenvuorot olisi
vat olleet suomalaisten lukijoiden saatavil
la jo pian niiden ilmestymisen jälkeen, oli
si ollut musiikkioppilaitostemme esiinty
miskoulutusmuotojen kehittymiselle . Ken
ties tänä päivänä oppilaitoksissa oltaisiin 

jo paljon pidemmällä suunnittelemassa 
muusikoiden esiintymiskoulutuksen me
todologisesti sy stemaattisempia muoto)a. 
Suunta on kuitenkin aivan oikea - kohti 
tarpeiden tiedostamista! 

Maaret Ollila 

Kirjoittaja tunnetaan muusikoiden esiintymis
koulutuksen innokkaana puolestapuhujana. Pe
rehdyttyään musiikkifilosofian ja -psykologian 
erityiskysymyksiin ja keskeisiin suuntauksiin, 
hän on kirjoittanut aiheesta mm. musiikkitie
teen pro gradu -tutkielman syksyllä 2001 . Filo
sofian maisterin ja Bachelor af Music -tutkin
not suorittanut Maaret Ollila työskentelee täl
lä hetkellä free lance -musiikkitoimittajana ja 
pianonsoitonopettajana. Hän on toiminut mm. 
Espoon musiikkiopistossa, Raudaskylän kan
sainvälisillä musiikkiviikoilla ja Kuhmon kama
rimusiikin palveluksessa. Maaret Ollila on Pie
nen Pianolehden toimittaja. 
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