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Petri Lehto perehtyy Suomen ensimmäisessä kontrabassoa koskevassa tohtorintutkinnossaan kontrabasson
soinnillisiin ominaisuuksiin osana erilaisia kamarimusiikkikokoonpanoja. Lehdon tohtorintutkinto Bassic Instinct; Five
acoustic aspects to the instrumental nature of the double bass in chamber ensembles tarkastetaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemiassa 11.4.2015.

Taiteilijakoulutuksesta valmistuva tohtorintutkinto koostuu verkkojulkaisusta ja viidestä kamarimusiikkikonsertista. Lehto lähestyy
työssään sointia kolmella eri tasolla. Ytimenä on kontrabasson ääni ja sen yläsävelrakenteen tarjoama sointialusta. Toisen tason
muodostavat kontrabasson ympärille kootut kamarimusiikkikokoonpanot. Kolmatta sointitasoa edustavat konserttitilat ja niiden
akustiset ominaisuudet. Lehto tarkastelee kontrabasson roolia viidessä erilaisessa kokoonpanossa: jousiyhtyeessä,
stravinskilaisessa teatteriyhtyeessä, selloista ja kontrabassoista koostuvassa yhtyeessä sekä kontrabassoa yhdistettynä
puhaltimiin tai kosketinsoittimiin.  

- Minulle kontrabasso on ensisijaisesti bassorekisterin yhtyesoitin, jonka soinnin kauneus ja voima syntyvät nimenomaan
yhteistyössä muiden soitinten kanssa, Lehto toteaa.

Verkkojulkaisuna toteutetussa kirjallisessa työssä Lehto havainnollistaa, kuinka kontrabasisti kamarimusiikkiyhtyeen osana
vaikuttaa yhtyesointiin ja kuinka yhtyeet voivat aktiivisesti hyödyntää konserttitilan akustiikkaa. Hän esittelee, miten
ammattimuusikko sopeuttaa soittoaan soittotilasta saamansa akustisen tiedon perusteella sekä miten tätä tietoa käytetään
esiintymiseen valmistautumisessa ja yhtyeen yhteisen soinnin muodostamisessa.

Akustiikan asiantuntijana projektissa on toiminut akustikko Henrik Möller ja salien sointiominaisuuksien asiantuntijana sekä
kontrabasson soinnillisen roolin ulkopuolisena tarkkailijana musiikkitoimittaja Jukka Isopuro.
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Taideyliopiston Sibelius-Akatemia vastaa musiikin alan ylimmästä opetuksesta Suomessa. Se kouluttaa itsenäiseen taiteelliseen työhön
kykeneviä taiteilijoita, pedagogeja ja musiikin asiantuntijoita. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia,
Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.
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