Η φωνητική έκταση και ο ...Πινόκιο
Ιστορία 1η: Πριν από δύο χρόνια, είχα αναλάβει την προετοιμασία ενός

μαθητή μου (καταπληκτικού τραγουδιστή) για το διαγωνισμό της ΕΡΤ για
τη Eurovision. Λίγες μέρες πριν τον πολυπόθητο τελικό και αφού τα είχα
πάει πολύ καλά μέχρι τότε, ήρθε στο μάθημα κάτωχρος και απελπισμένος.
«Μάλλον με... χαντακώσανε», μου είπε. «Μου έδωσαν ένα κομμάτι με
απίστευτη έκταση. Το Take on me, των AHA». Αρχικά ένιωσα ένα
κόμπο, το συγκεκριμένο τραγούδι απαιτεί μεγάλη φωνητική έκταση και
πολύ καλό χειρισμό του falsetto, αλλά αμέσως είπα: «Μπορεί απλά, να
κατάλαβαν το πόσο σπουδαίος τραγουδιστής είσαι και να θέλουν να το
δείξεις». Με κοίταξε με απορία «Αφού το τραγούδησε κάποιος άλλος,
μπορείς να το πεις και συ» συμπλήρωσα. Δεν ήταν λόγια παρηγοριάς.
Αυτό είναι το «πιστεύω» μου! Τελικά, το ερμήνευσε υπέροχα και πήρε τους
περισσότερους βαθμούς, από την επιτροπή.
Ιστορία

2η:

Πριν από λίγους μήνες επισκέφτηκε τη σχολή ένας
συμπαθέστατος νεαρός και ζήτησε να τον ακούσω και να του πω τη γνώμη
μου. Έκανε δυό χρόνια φωνητική, σύγχρονο τραγούδι με προτίμηση στο
«έντεχνο» ελληνικό και το ξένο ροκ.
Είχε μια πράγματι αξιόλογη φωνή με
αρκετό όγκο,καλές δυναμικές και με
πολύ ενδιαφέρουσα και ιδιαίτερη
χροιά, αλλά από έκταση ..άσχημα τα
πράγματα. Ένα χαμηλό ασταθές Β2
που
σχεδόν
δεν
Έξι οκτάβες;;;
ακουγόταν,
μέχρι
Ουάου! !!Αυτός
ένα
πολύ
ξεπέρασε και
πιεσμένο
...μένα!
στριγγό
F4. Με πολύ
δυσκολία και.. τρανσπόρτα ένα-δύο
τόνους κάτω, (αν δεν είχε και
χαμηλές
νότες
το
τραγούδι)
μπορούσε να πει αξιοπρεπώς κάποια τραγούδια και όχι αυτά που ήθελε.
Ήξερε ότι υστερούσε σε έκταση και ονειρευόταν να βρει κάποιον καθηγητή
φωνής,που θα τον έκανε να φτάσει την έκταση κάποιου φίλου του, που
ισχυριζόταν ότι τραγουδούσε άνετα ...έξι οκτάβες(!!! Εεεε ;;; Άκουσα
καλά;)
∆υστυχώς έχουμε μπερδέψει πολύ την έννοια «φωνητική έκταση» και πολλοί, δεν
γνωρίζουμε πως να την ορίζουμε. Μερικές φορές ακούμε φράσεις όπως, «η φωνή
μου δεν έχει έκταση, ανεβαίνω μόνο μέχρι το λα ή σι», ή «η φωνή μου σπάει και δεν

έχω
ω ψηλές», ή «η φωνή μου
μ μπορεί να
ν ανέβει ψηλά
ψ
μόνο με τον κλασσ
σικό τρόπο,, δεν
κάνει belting». Έτσι απλά
ά «χαρακτη
ηρίζουμε» τη
η φωνή μας
ς λέγοντας «
«τι είναι» ή «τι
δεν είναι» και δεν εστιάζο
ουμε στην ουσία,
ο
δηλαδ
δή «τι κάνεει» ή «τι μπ
πορεί να κάννει».
Είνα
αι σημαντικ
κό να ξεφύ
ύγουμε από αυτή τη
ην παγίδα της «ταμπ
πέλας»,που μας
καθ
θηλώνει και μας περιορίζει και να
α αντιμετωπίσουμε τη
η φωνή σαν ένα όργανο με
μεγά
άλη έκταση και δυνατό
ότητα ποικιλλίας φωνητιικών ποιοτή
ήτων (voice
e quality).
Ότα
αν ερμηνεύ
ύουμε ένα τραγούδι είναι απαρ
ραίτητο να έχουμε ττον έλεγχο
ο σε
ορισ
σμένες βασιικές παραμέέτρους και ασφαλώς αυτό
α
μας πεεριορίζει μεεν, αλλά και μας
ελευ
υθερώνει παράλληλα.
π
Πρώτα απ’
α
όλα επ
πιβάλλεται να είμαστεε σωστοί στην
σ
μελω
ωδική γραμ
μμή, στη νόττα, αλλά και στο κούρδ
δισμα (Αυτά
ά τα δύο δενν είναι το ίδιο.
Μπο
ορεί να είμ
μαστε σωσττοί μεν στη μελωδική
ή γραμμή, αλλά να είίμαστε ψηλοί ή
κάθε νότα
χαμ
μηλοί στις νότες). Πρ
ρέπει να παράγουμε
π
α με υγιή τρόπο, να μην
κατα
απονούμε ή καταστρέφουμε τη φωνή
φ
μας. Πρέπει
Π
όχιι μόνο να γγνωρίζουμε την
έκτα
ασή μας αλλλά και να μπορούμε να την κο
οντρολάρουμε σε όλο το εύρος της.
Πρέέπει να ακ
κούγονται σωστά
σ
και καθαρά τα
α φωνήενττα και τα σύμφωνα κάθε
κ
συλλλαβής. Πρέέπει να έχο
ουμε καλό έλεγχο
έ
τωνν δυναμικώνν, εκούσιο και όχι τυχ
χαία,
όλη τη γκάμα από
α
το πολλύ σιγά μέχρ
ρι το πολύ δυνατά. Πρ
ρέπει να είμαστε συνεπείς
στο στιλ του τρ
ραγουδιού, εκτός και αν
α απαιτείτα
αι από κάπο
οιες συνθήκ
κες, να κάνο
ουμε
μια «ριζική» διασκευή. Και οπωσδήπο
οτε πρέπει να κατανοο
ούμε τις λέξ
ξεις, τις ένννοιες
και τα συναισθήματα του τραγουδιού
για να τα μεταδώσουμεε στο κοινό μας.
τ
Η έκταση....
Ακο
ούγεται σανν κάτι φοβερό στους νέους και
κ
άπειρου
υς τραγουδ
διστές. Πο
ολλοί
πισττεύουν ότι είναι ένα έμφυτο ταλλέντο, ένα δώρο από το Θεό σττους λίγους
ς και
. Οι νεότερ
εκλεκτούς. Ιδιιαίτερα οι παλαιότεροι
π
ροι ασφαλώς αναρρωτιούνται, πώς τα
τελεευταία χρόννια κυρίως,, εμφανίζοννται τόσοι καινούριοι
κ
τ
τραγουδιστέ
ές με τεράσ
στιες
εκτά
άσεις, ωραίες νότες σεε πολλές
φωννητικές ποιό
ότητες και τόσο καλό
Τραγουδ
δάω από A2 μέχρ
ρι
C5 και η πολύ βολική
έλεγγχο. Η τεχννική λοιπόν έχει
περιοχή μου είναι από F2
2
αναλλύσει όλα τα μυστικά των
μέχρι G4
4, για να είναι ΟΚ
Κ
«λίγγων» και «εκλεκτών»
«
» και μια
και η...μύτη μου!
υγιή
ής φωνή, παρέα
π
μ’ έννα ζευγάρι
αυτιά που ακούνε
α
κα
αλά (πράγμ
μα
μάλλλον κοινό) μπορεί να
α κάνει σπο
ουδαία πράγματα.
Πάνντα βέβαια,, θα υπάρχο
ουνε και κάπ
ποιες πολύ
σπά
άνιες εξαιρέέσεις, που θα
θ εμφανίζο
ουν πρωταθ
θλητικές
«υπ
περάνθρωπεες» επιδόσ
σεις, όπως συμβαίνει σε όλους
τους
ς τομείς.
Ποιιά είναι η πραγματική
π
μας
έκτα
αση; Αν ανναλύσουμε το τι είναι φωνητική έκταση, θα
α
μπο
ορούσαμε να
ν μιλήσουμ
με για τρεις διαφορεετικού εύρο
ους εκτάσεεις, που η μία
εμπ
περιέχεται στην
σ
άλλη. Ας
Α αναφέρο
ουμε πρώτα
α την οριακή
ή έκταση,αυτή δηλαδή
ή την
έκτα
αση που τραγουδάμε στις
σ
ασκήσεεις, που είνναι και η «μ
μεγαλύτερή
ή μας» έκτταση,
από
ό τις οριακές (ακραίες)) χαμηλές μέχρι τις τελλευταίες ψη
ηλές μας νόττες.

Με λίγη εξάσκ
κηση, άνετα μπορούμε να φτάσουμ
με στις τρεεις (με τρισ
σήμιση) οκτά
άβες

σειρήνα» (sliding /ŋ/
/placement)). Είναι μιαα καταπληκκτική
κάνοντας την άσκηση «σ
αι ένας πολλύ ωραίος τρόπος
τ
για να
ν «ζεστάννουμε» τη φωνή
φ
άσκηση για τηνν έκταση κα
μας.
Η σημαντικότε
σ
ρη όμως (κ
και χρήσιμη)) έκταση είνναι η χρησττική έκταση
η, αυτή δηλλαδή,
που
υ μπορούμεε να τραγγουδήσουμε έχοντας
πλή
ήρη έλεγχο
ο της νόττας, ένα διάστημα
δ
ενδεεκάτης (μ
με σχεδό
όν δύο οκτάβες
μάξιμουμ). Τελευταία θα
α αναφέρουμε την
εύκο
ολη (βολικ
κή) έκταση
η, όπου μπορούμε
μ
χωρ
ρίς ιδιαίτερη ενέργεια να παράγο
ουμε όλα
τα φωνήεντα
φ
κ συμπλέγματα συμφώ
και
ώνων και
φωννηέντων,πολύ άνετα, σχεδόν.. σαν να
μιλά
άμε και που
υ δεν ξεπερνάει ένα διάστημα
δ
ενάττης, (με δέκ
κατη το ...πά
άρα πολύ).
Μπο
ορεί ένα μεγάλο ποσοστό
π
γ
γυναικείων
φωννών να ανεβ
βαίνει στις ασκήσεις μέχρι το κόνντρα φα (F6
6*) ή και ψη
ηλότερα (ακ
κόμα
και αρκετές μέτζο,
μ
το καταφέρνου
κ
υν). Αυτό όμως δεν σημαίνει ό
ότι μπορούνν να
τραγγουδήσουν εκεί όλες. Ακόμα
Α
και το
τ ρεπερτόριο για κολλορατούρες έχει vocallizes
(καιι όχι λέξεις ή φράσεις)), με μεγάλη
η προσοχή στην
σ
επιλογγή των φωνη
ηέντων (πρ
ρέπει
τα formants
f
το
ους, να επιττρέπουν να ακουστούνν εκεί ψηλά)).
Αδιά
άφορο ποιά
ά είναι η οριακή έκταση
η ενός τραγο
ουδιστή, οι δύο πιο χρή
ήσιμες εκτά
άσεις
δηλα
αδή η χρησττική και η εύκολη
ε
διαμ
μορφώνοντα
αι σε γενικές γραμμές ω
ως εξής:
Στις
ς soprano φωνές, η χρηστική
χ
έκ
κταση είναιι περίπου από
α
G3 μέχ
χρι C6*,εννώ η
εύκο
ολη έκταση
η αρχίζει πεερίπου στο D4/E4 και σταματά σττο F5. Η «χ
χρηστική» Belt
φωννή μπορεί να
ν ξεκινήσει στο B4/C5
5 μέχρι το F5, αλλά ανεβαίνει κα
αι παραπάνω
ω σε
εξαιρετικές πεεριπτώσεις.
Στις mezzo-sop
prano φωνές, η χρησ
στική
έκτασ
ση είναι πεερίπου από
ό E3/F3 μέχρι
μ
G5. Ενώ
Ε
η εύκολλη έκταση α
αρχίζει περίπου
στο Bb3
B
και σταματά στο C5
5. Η Belt φωνή
φ
μπορεεί να ξεκιννήσει στο F4/G4 και να
φθάσεει C5/D5. Η Belt φω
ωνή της me
ezzo,
είναι πιο σκούρ
ρα και ογκώδης από της
sopra
ano.
Στις contralto φωνές,
φ
η χρ
ρηστική έκτταση
είναι περίπου από C3 μέχρι
E5.
Σημειιώνουμε
ότι
οι
πραγματτικές
contra
alto φωνές
ς είναι πάρα
α πολύ σπά
άνιες
και...περιζήτηττες. Οι ρόλο
οι για contrralto στην όπερα, αλλά και στα μ
μιούζικαλς είναι
ε
λίγο
οι και συνήθ
θως είναι τύ
ύποι ηλικιω
ωμένων γυνα
αικών, μητέέρες, νταντά
άδες, γιαγιά
άδες,
ηληκιωμένες υπηρέτριες ή ρόλοι «κα
ακιάς».Η εύ
ύκολη έκτασ
ση αρχίζει π
περίπου στο
ο F3
και σταματά σττο G4 και εδώ
ε
πρέπειι να σημειω
ωθεί και κάττι πολύ σημ
μαντικό. Επ
πειδή
κάπ
ποιες τραγουδίστριες μπορεί
μ
να αναγνωρίσο
α
ουν τη δική
ή τους φω
ωνή σ’ αυτή την
εύκο
ολη έκταση
η, δεν σημαίίνει ότι είνα
αι πραγματιικές contra
alto. ∆υστυ
υχώς αυτή είναι
ε

και η εύκολη έκταση τω
ων μακροχ
χρόνιων καπνιστριών, μια και οι «καμμένες
ς» ή
κατεστραμμένεες χορδές, χάνουν τη δυνατότητα
α του τεντώ
ώματος και των δονήσ
σεων
για τις ψηλές νότες!
ν
Στο
ους τενόρου
υς, η χρησ
στική έκτασ
ση είναι πεερίπου από
ό A2/Bb2 μέχρι B4
4/C5
(Υπ
πάρχουν τεννόροι που άνετα
ά
τραγο
ουδούν D5, με full voice, χωρίς ννα αλλάζου
υν τη
φωννή σε false
etto). Ενώ η εύκολη έκταση
έ
αρχίίζει περίπο
ου στο E3/F
F3 και σταμ
ματά
στο G4. Η Beltt φωνή στους τενόρου
υς μπορεί να
α ξεκινήσει στο A4/B4
4 και να φθ
θάσει
πολλύ ψηλά. Ενννοείται όττι όποιος ασχολείται
α
με ροκ κα
αι μέταλ, εεπιβάλλετα
αι να
κατέχει πολύ καλά
κ
την τεχ
χνική και το
ον έλεγχο του
τ
Belting
g.
Στο
ους βαρύτοννους, η χρη
ηστική έκτα
αση είναι περίπου
π
από
ό G2 μέχρι G4/G#4,, και
εννο
οούμε με fu
ull voice κα
αι όχι false
etto. Η εύκ
κολη έκτασ
ση αρχίζει π
περίπου από το
ους μπορεί να
C#2
2/D2 και σταματά στο C4/D4. Η Belt φωνή
φ
στους βαρύτονο
ξεκινήσει στο F#4 και να
α φθάσει αρκετά
α
ψηλά
ά ακόμα και πάνω από
ό C5. Η μελέτη
Beltting είναι πολύ
π
σημανττική βοήθεια στους βα
αρύτονους που
π δεν έχο
ουν ψηλές, τους
τ
βοη
ηθά να διευρ
ρύνουν την έκτασή τους.
Οι μπάσσοι είναι
ε
εξαιρ
ρετικό είδο
ος φωνής με πολύ μεγάλη
μ
έκτταση, ξεκιννούν
χαμ
μηλότερα απ
πό τους βαρ
ρύτονους κα
αι μπορεί τους
τ
να ξεπ
περάσουν σττις ψηλές (ττους
βαρ
ρύτονους, αλλά
α
και .....τους τενόρ
ρους). Είνα
αι μεγάλες φωνές με δυνατό, ζεεστό,
πλούσιο και βαθύ
β
ηχόχρ
ρωμα και ενδύκνειντα
ε
αι στην όπεερα και το μιούζικαλ,, για
ρόλο
ους που χα
αρακτηρίζου
υν δύναμη, εξουσία ή και
κ μεγάλη ηλικία.
η
Η χρηστική έκτταση
τωνν μπάσσων είναι περίπ
που από D2 μέχρι D4/E4
D
και η εύκολη έέκταση από
ό A2
μέχρι B3/C4. Η Belt φωνή των μπά
άσσων ξεκινά από D4
4/E4 και μπ
πορεί να αννέβει
πολλύ ψηλά.
Μιλλήσαμε πολύ
ύ γενικά, για τις εκτά
άσεις των
βασ
σικών έξη Fachs, που έχουν και άλλες
κατηγορίες και πολλές υποκατηγορίίες, αλλά
νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να
πιο
λεεπτομερειακ
ασχοληθούμε
κά
στο
συγκ
κεκριμένο άρθρο
ά
(π.χ. υπάρχουνν πολλών
ειδώ
ών τενόροι με διαφορέές όχι μεγά
άλες στην
έκτα
αση, αλλά περισσότερ
ρο στο «χρ
ρώμα».Το
ίδιο ισχύει κα
αι για τα άλλα είδη. Επίσης
υπά
άρχουν και ενδιάμεσεες κατηγορ
ρίες πχ.
βαρ
ρυτονοτενόρ
ροι ή μπασσοβαρύτονοι.)
Πρα
αγματικά είναι
ε
πολύ ενδιαφέρο
οντες οι
φωννητικοί ακ
κροβατισμοίί των τεελευταίων
(αλλλά και κάπο
οιων παλιόττερων) χρό
όνων. Υπάρχ
χουν φωνές
ς που έμεινναν «θρυλικ
κές»
όχι μόνο/ή τόσ
σο, για την ερμηνεία
ε
τους, αλλά για
α την τεράσ
στια έκτασή τους. Σοπρ
ράνο
κολο
ορατούρες που τα ονό
όματά τους έμειναν σττην ιστορία και για τις ωραίες φω
ωνές
αλλά
ά και τις ψηλές
ψ
νότεες (Adelina
a Patti, Lilly Pons, Joan
J
Suthe
erland, Bevverly
Sillss,Amelita Galli
G
Curci, Alice Verlet, Luisa Tetrazzini,
T
Bianca Bianchi,Madeleine
Marrie ή Mado Robin, Ern
na Sack κλλπ.) Καστρά
άτοι που έμ
μειναν στην ιστορία για
α τις
ψηλές νότες το
ους, που οφ
φείλονταν κυρίως
κ
σε ένα πολύ ...εεπώδυνο χεειρουργείο (που
(
τους
ς στερούσεε την ανδρ
ρική φύση) όταν ήτανν ακόμα πα
αιδιά (Sene
esino, Gizz
zelio,

Caffarelli, Carrestini, Ma
archesi, Farrinelli κλπ.). Περίφημοι τραγουδιιστές διαφό
όρων
ειδώ
ών και όχι μόνο οπ
περατικού ρεπερτορίου
ρ
υ, όπως ο Ιβάν Ρεμπρώφ με τις
τεσσ
σεράμισυ οκ
κτάβες του
υ, ή η πασίγνωστη Ίμ
μα Σουμάκ (έχει καταγραφεί από
ό B2
μέχρι A6 στου
υς δίσκους της, αλλά ισχυριζότανν ότι έχει τραγουδήσει
τ
ι και πάνω από
πένντε οκτάβες
ς) από τους
ς παλιότερο
ους. Από το
ους νεότερο
ους, η Mariah Carey, που
εξέπ
πληξε ότανν πρωτοεμφ
φανίστηκε με την μεγάλλη έκτασή της
τ
και τον άριστο
ο χειρισμό όλων τωνν φωνητικώ
ών ποιοτήτω
ων,
ακόμα κι ο συμπαθέστατος
ς «Tornero
o», Mihai Traistariu
T
τ
της
περ
ρσινής Euro
ovision, ή ανεπανάλη
ηπτες φωννές όπως ο
«ακ
κροβάτης» Adam Lo
opez με το
τ περίφημο C#8, ο
...«δ
δύτης» Tim
m Storms με έξη οκτάβες και βουτιές σττη
χαμ
μηλή B-2, ή η απίστευττη Georgia Brown (έκταση G2-C110
!!!) κ.α., έχουν με τις «ακ
κραίες επιδ
δόσεις τους
ς» συμβάλλλει
στονν κίνδυνο να
ν αναχθεί η τέχνη του τραγουδιο
ού, σε κυνή
ήγι
της πολύ χαμη
ηλής ή πολύ
ύ ψηλής νόττας ή κυνήγγι μιας θέση
ης
στα βραβεία Γκ
κίνες.
Ακό
όμα κι αν η έκτασή σας
σ
απέχει

από αυτό
ό που θεωρ
ρείται «μέσ
σος όρος», μην
απογοητεύεστε. Η έκταση είναι από τις
Είνναι 4,5 οκτάβες.
πρώτεες
που
φωνηττικές
δεξ
ξιότητες,
Να
α τις κάνω 5 να
κατακττούνται εύ
ύκολα. Με την πολύ
ύτιμη
στρ
ρογγυλέψει;
έμπειρου
βοήθεια
ενός
υ
φωνηττικού
δασκάλο
ου, γρήγορα
α θα δείτε τη
τ φωνή σας
ς να γεμίζει και
να καθα
αρίζει στις χαμηλές
χ
να
α ανοίγει,να ομορφαίνει και
να γλυκ
καίνει στις ψηλές, να ξεδιπλώνεται και να σας
δίνει ευχέρεια επιλογής τρ
ραγουδιών που δεν θα
πιστεύατε ποτέ ότι μπορ
ρείτε να τραγουδήσ
σετε.
∆υστυχώς, άλλες παράμετροι του τραγο
ουδιού, όπω
ως ο
καλός έλεγχος
έ
της
ς τονικής ακρίβειας,
α
ττων δυναμικ
κών,
της φωννητικής ποιότητας, της
ς έκφρασης κλπ. είναι πιο
δύσκολο να κα
ατακτηθούν και απαιτο
ούν υπομοννή και μελέέτη από το σπουδαστή
ή και
μεγά
άλη μεταδοττικότητα, επ
πιμονή και κατανόηση από τον κα
αθηγητή.

*Σα
αν C4 ορίζο
ουμε το μεσ
σαίο ντό το
ου πιάνου (στην
(
πρώτη βοηθητικ
κή γραμμή κάτω
κ
από
ό το πεντάγρ
ραμμο)

Links για να
ν
δείτεε και να
ακούσεετε
κά
άποιες
σπουδα
αίες
φωνές:
Ιβάνν Ρεμπρώφ ((εκπληκτικό φινάλε/δείττε το
μ
μέχρι το...τέέλος)
http://
/youtube.co
om/watch?vv=DCSjD3X8
8fZg
Ίμα Σουμ
μάκ (ένα μικ
κρό ντοκυμανντέρ)
http:/
//youtube.com/watch?vv=LxkeUR_1
1guA
(Ma
adeleine Marrie) Mado Robin
R
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=hlA2urk
ksnGM
Erna
a Sack
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=x-fXmC
Clhlh8
Mad
do Robin & Erna
E
Sack
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=IHKdFjjICVWM
Georgia Brown
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=P6wSyI
IdwCFM
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=j40DthlS77c
Whiitney Houstton σε αντιπ
παράθεση με τη Christin
na Aguilera
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=mTxsDvv8pYDs
Ada
am Lopez
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=G--6r6
6lCwbQ
Tim Storms
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=LFbjtmubBFQ
κι ένα ...αστείο
ο βιντεάκι
http
p://youtube
e.com/watch
h?v=Ec723m
mzgGSo

Τελικά ... τι μπορεί
να καταφ
φέρει όποιος
προσπαθεεί, ε;
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