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Pokochaj Brzmienie

Przedstawiam Ci zestaw ćwiczeń, które pomogą zrozumieć temat wydobywania
dźwięku, jego brzmienia. 

Nie oceniaj się w trakcie wykonywania ich. Pamiętaj, każdy z nas jest inny, ma
inaczej zbudowane ciało, predyspozycje i doświadczenia. Praca nad
brzmieniem ma być poszukiwaniem dźwięku w ciele i poznawaniem siebie. 

 Zanim przystąpisz do ćwiczeń zrób rozgrzewkę całego ciała i oddechu.

Ćwiczenia te, mają być dla Ciebie przyjemne. Jeżeli czujesz jakikolwiek
dyskomfort zrób kilka ćwiczeń rozluźniających ciało i oddechowych. Jeżeli
dyskom fort nadal się utrzymuje, to znaczy, że na razie nie
powinieneś/powinnaś danego ćwiczenia robić. Wróć do niego w późniejszym
czasie.

Życzę sukcesów w pracy nad głosem!
 

Katarzyna Kazańska
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Jak brzmisz?

Przeanalizuj brzmienie swojego głosu. Zastanów się, co w nim słychać  i jak
możesz to określić. 
 
Przedstawiam Ci kilka określeń umieszczonych na skalach. Pamiętaj, te skale
nie oceniają czy jest coś dobrze czy źle. To tylko określenia barwy, wszystkie są
jednakowo dobre.

W jakim miejscu na każdej skali się znajdujesz? 

Zrób to ćwiczenie opisując swój głos jaki słyszysz w trakcie mówienia a później
swój nagrany głos. Poproś przyjaciela, żeby opisał Twoje brzmienie na tych
samych skalach.
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mój głos jest
mocny słaby

gładki chropowaty

 
wysoki niski

dźwięczny matowy

ciepły zimny

jasny ciemny
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Uruchom rezonatory. Mrucz na głosce "M" starając się poczuć dźwięk w
różnych miejscach. Na początku poczuj go na wargach i zębach. Połóż dłoń
na czubku głowy i mrucz tak, żeby czuć pod dłonią drgania. Przenoś dźwięk
do innych części głowy – czoło, kości policzkowe, uszy, żuchwa. Następnie
przenieś dźwięk do obojczyków. Mrucz na różnych wysokościach.
Zaobserwuj, jak zmienia się barwa głosu, w zależności od tego, które
rezonatory aktywnie pracują, jak zmienia się praca rezonatorów w
zależności od wysokości dźwięku. Poszukaj takiego dźwięku, przy którym
będziesz czuć drżenie w całej głowie.

Pracuj z przeciągłym dźwiękiem "MAAAM" starając się go wyczuć w klatce
piersiowej i na plecach. Następnie kieruj dźwięk do kręgosłupa, jakbyś
chciał/a go od środka wymasować. Zwróć uwagę na pracę mięśni
oddechowych.

Spróbuj teraz znaleźć takie brzmienie głosu, w którym poczujesz wibracje
zarówno w klatce piersiowej jak i głowie. Pracuj używając różnych
samogłosek. 
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Pobaw się różnymi odgłosami. Bardzo przyjemnym ćwiczeniem jest
udawanie głosów zwierząt. Najpierw malutki, zagubiony piesek. Wydawaj
wysoki dźwięk na głosce "M", kierując go w zatoki przynosowe. Tak, jakbyś
był/a smutnym, piszczącym pieskiem. 

Potem duży, groźny pies, który szczeka "AU, AU" (bez H na początku, żeby
nie zaciskać gardła). Staraj się wydać z siebie silny, niski głos, mocno
osadzony w klatce piersiowej.

Krowa - wydawaj z siebie długie, przeciągłe "MUUU" starając się szukać
uczucia dźwięku wychodzącego z dołu brzucha.

Na koniec kot: "MIIIAAAU"! Dźwięk z góry na dół, przechodzący od zatok
przynosowych do obojczyków, otwieraj mocno szczęki przy "A".

Stań w mocnej pozycji, rozluźnij kolana. Prowadź dźwięk rysując ręką
kształt znaku nieskończoności. Dodaj do tego dźwięk "MAAAM". Jak ręka
idzie do góry, Twój głos również ma iść do góry, jak ręka w dół, głos ma się
stać niższy. Zrób to ćwiczenie używając najpierw różnych samogłosek, a
następnie recytując jakiś wiersz.
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