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Σ ήνα J μια ...μαγγική άσκησ
Σειρή
ά
ση
Κάποτε
Κ
υπ
πήρχαν (σττην μυθολο
ογία
μας) κάπο
οια πλάσμα
ατα με μαγικές
φωνές, οι Σειρήνες (κόρες της
μούσας

Μελπομέννης

και

του

Αχελώου κατά μία εκδοχή), που
όποιος τις
ς άκουγε μ
μαγευόταν από
τιις υπέροχεες μελωδίεες και έπεεφτε
στο νερό
ν
για να
α μείνει για
α πάντα κο
οντά
τους.

Οι

σύνττροφοι

το
ου

Οδυσσέα,

σφράγισαν τα
α αυτιά του
υς για να γλυτώσουν από
το μαγικό
μ
κάλλεσμα,ενώ ο ίδιος ζήττησε να το
ον δέσουν και
κ να τον συγκρατήσ
σουν
για να ακούσει το τραγγούδι τους. Ο Οδυσσ
σέας δεν μπορούσε
μ
να αντιστα
αθεί
στο
ο κάλεσμα των
τ
«μαγικ
κών» φωνώ
ών τους κα
αι αν δεν ήταν
ή
δεμέννος πολύ γερά,
σίγο
ουρα η εξέέλιξη της «Οδύσσειας
«
ς» θα ήτανν διαφορετική.
Στη
ην «Οδύσσ
σεια» της ανακάλυψη
α
ης και εξέλλιξης της φωνής
φ
μας
ς τα πράγμ
ματα
είνα
αι πολύ πιο...ανώδυν
π
να. ‘Οχι μόνο
μ
δεν κινδυνεύου
κ
υμε από ττις... σειρήνες,
αλλλά η άσκησ
ση «σειρήννα» είναι σύμμαχος και φύλακ
κας άγγελο
ος της φω
ωνής
μας
ς, αφού μα
ας προσφέέρει ότι καλύτερο
κ
περιμένου
υμε από μια

φωνητική

άσκ
κηση. Ζέστταμα, ανακ
κάλυψη και διεύρυνση
η της φωννητικής έκττασης, έλεεγχο
του
υ passagio και ομογεννοποίηση της
τ φωνής.
Για να παράγουμε τη «σ
σειρήνα» θα
θ χρησιμο
οποιήσουμεε το ημιφώ
ώνημα /ŋ/.. Το
σύμ
μβολο /ŋ/ είναι Phonetic Sy
ymbol

(ανείκει
α
στα
α Internattional Phon
netic
1

Sym
mbols του Internation
I
nal Phonetic Alphabett* ) και αντιπροσωπ
α
πεύει τον ήχο

του
υ υπερωϊκο
ού «ν», του
υ ήχου δηλλαδή που παράγεται
π
στη μαλακ
κή υπερώα. Το
ημιφ
φώνημα /ŋ
ŋ/ είναι ο ήχος
ή
του συμπλέγματ
σ
τος ng (στο τέλος τη
ης λέξης) στην
σ
αγγγλική γλώσ
σσα (όπως στις λέξεις hung, sing,
s
song κλπ.), τηρ
ρώντας βέβ
βαια
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τη σωστή αγγγλική προφ
φορά και όχι
ό μετατρ
ρέποντας τον ήχο σ
σε «νγκ» ή σε
ελληνικό «ν». Το /ŋ/ δεν
δ είναι για
γ μας άγννωστο ημιφώνημα. Σ
Στην ελληννική
ώσσα είχε ήδη εντοπ
πιστεί σανν ξεχωρισττός ήχος, από τους αρχαίους, σε
γλώ
συμ
μπλέγματα συμφώνω
ων, κυρίως
ς σύνθετω
ων λέξεω
ων πχ. άγγχος, αγχόνη,
ρόγγχος, έγχο
ορδο κλπ. και ονομα
αζόταν «ά
άγμα». Γεννικά θα το
ο συναντήσ
σετε
στις
ς φωνητικέές μεθοδολλογίες, σα
αν ng place
ement και σε πολλές
ς «κλασσικ
κές»
σχο
ολές, σαν «ungo»

(ή hungo). Ας σιγουρευτού
ύμε λοιπόν αρχικά ότι

μπο
ορούμε να αναπαράγο
ουμε ένα /ŋ/
/ πριν προχωρήσο
π
ουμε στην π
παραγωγή της
σειρ
ρήνας.Πείττε «sing» μένοντας
ς κολλημέννοι στο τεελευταίο η
ημιφώνημα για
αρκ
κετή ώρα (ακούγετα
αι κάτι σα
αν σινννννννννννν). ∆οκιμάστε
∆
τώρα να
α το
παρ
ράγετε κα
ατευθείαν κρατώντα
ας το σττόμα στη θέση το
ου «ι», αλλά
α
κλεειδώνοντας
ς την έξοδο
ο από το στόμα
σ
χρησ
σιμοποιώνττας το μαλα
ακό ουρανίσκο
και τη γλώσσ
σα σαν «ρ
ρολλά», ή συρόμενεες πόρτες, που συνναντώνται και
σφρ
ραγίζουν, μη
μ επιτρέπ
ποντας την διαφυγή του αέρα απ
πό το στόμ
μα. Εύκολο;; Αν
όχι μην αποθα
αρρύνεστε, θα το ανα
ακαλύψετε σιγά σιγά με την επα
ανάληψη.

S
Sing first,
taalk later!

Η ...συντταγή της
ς σειρήννας
(συ
υνταγή κα
αι για τη
ην εύρεση
η της φω
ωνητικής έκτασης)
Μεε ένα /ŋ
ŋ/
λοιπ
πόν ανεβείτε
παριστάνοντ
π
τας το ήχο
ο της σειρή
ήνας
πο
ου περνάει όσο ψηλό
ότερα και μετά
μ
κα
ατεβείτε
όσο
χαμηλόττερα
μπ
πορείτε.
Για να φτιάξετε
φ
την «ειδ
δική
υνταγή»
παραγγωγή
συ
για
τηνν
τον
σεειρήνας,
χρησιμοπ
ποιείστε
ελλαφρύ μηχανισμό του
υ λάρυγγά σας,
σ
δη
ηλαδή κρα
ατώντας «
«λεπτές» τις
φω
ωνητικές
χορδές
ς
(γνήσιες
φω
ωνητικές πτυχές),
κεκλιμ
μένο
θυ
υρεοειδή χόνδρο
χ
και πολύ ένττονη
πρ
ροσπάθεια
α για αννοιχτό λα
αιμό,
ώστε
ώ
να είναι απ
ποτραβηγμέένες
πρ
ρος τα έξω
ω και να μ
μη σφίγγονται
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οι νόθες
ν
φωνητικές πτυ
υχές, οι ψεευδοχορδές
ς δηλαδή, που
π βρίσκο
ονται ακριβ
βώς
από
ό πάνω του
υς (πράγμα
α που είνα
αι πολύ μεεγάλης σημ
μασίας για την υγεία της
φωννής σας). Είναι πο
ολύ σημανντικό επίσ
σης, στις ψηλότερεες νότες της
φωννητικής έκ
κτασης, να
α προσθέσ
σετε όσο εντονότερα
ε
α μπορείτεε, μια αίσθ
θηση
προ
οσπάθειας/
/έντασης στο κεφάλλι, προσέχ
χοντας ανττίθετα να έέχετε όσο πιο
μαλλακό ήχο είναι δυνα
ατό, στο λά
άρυγγα κα
αι την αίσθ
θηση ότι μ
μπορεί να
κινη
ηθεί απόλλυτα ελεύθ
θερα προς
ς τα πάνω, ή προ
ος τα κάττω.
EHI
Σιγγουρευτείτεε ότι η γλώσσα
γ
κα
αι ο μαλα
ακός ουρα
ανίσκος δεεν
HE
επιττρέπουν καθόλου
κ
σττον ήχο να περάσει μέσα από το
ο στόμα.
Σιγγουρευτείτεε επίσης ότι η γλώσσ
σα είναι το
οποθετημέένη ψηλά κ
και
όχι πολύ πίσω
ω στο στόμ
μα, στο /ŋ/
/, πιο πολύ
ύ σαν να εττοιμάζεται να
πει sing, παρά
ά song. Μη
ην έχετε πολύ ανοικττό το στόμα
α.
Η σειρήνα
σ
σα
ας πρέπει να κινηθεεί από τις χαμηλότερ
ρες
νότες σε όλλη την έκ
κταση, χω
ωρίς καμιά
ά διακοπή, ή
σπά
άσιμο, ή «κοκκοράκ
«
ια» ή πνίξιμο, ή τρ
ραχύτητα και
καμ
μία αλλαγή
ή ποιότητα
ας του ήχ
χου. Να θυμόσαστε ότι
στις
ς χαμηλότεερες νότες
ς της έκτασ
σης επιβάλλλεται μεγά
άλη
προ
οσπάθεια στο να κρ
ρατηθεί η κλίση το
ου θυρεοεειδή
χόννδρου, πρά
άγμα που σ’ αυτές τις
τ νότες δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε και
«φυ
υσικό».
Μη φοβηθείττε να ανεβ
βείτε όσο πιο
π ψηλά και
κ να καττεβείτε όσ
σο πιο χαμ
μηλά
μπο
ορείτε με τη
τ σειρήνα. Είναι πολλύ εύκολος
ς τρόπος να
ν ανακαλύ
ύψετε έτσι και
τηνν αρχική ορ
ριακή έκτα
ασή σας. Και
Κ επισημα
αίνουμε το «αρχική», γιατί η ίδ
δια η
σειρ
ρήνα σαν άσκηση
ά
επα
αναλαμβαννόμενη συχ
χνά, θα μεγγαλώσει κα
αι θα γυμνά
άσει
ευγγενικά τηνν έκτασή σας. Επανναλάβετέ την μερικ
κές φορές
ς. Τι βλέπ
πετε
λοιπ
πόν; Μεγάλωσε η έκτταση;
Κάπ
ποιοι τρόπ
ποι για ννα κάνουμε τη σεειρήνα (ειδικά αν δεν είμα
αστε
μένοι στην παραγωγή
ή του ήχου
υ που γλυσ
στρά
εξοικειωμ
χωρίς
ς να εδρ
ραιώνεται πάνω σεε τόνους και
ημιττόνια ή δενν έχουμε κάνει
κ
ποτέέ portamen
nto)
είνα
αι να μιμηθ
θούμε ένα ασθενοφόρο
που
υ περνά, ή ένα πυροσ
σβεστικό ή
ασττυνομικό
όχημα,
ή
τονν
ιιι
προ
οειδοποιηττικό συνα
αγερμό για
α
βομβ
βαρδισμό (που όλλοι έχουμε
ακούσεει σε ταινίεες).
Να
α προσέξεττε μόνο να μην μπερδευτείτε
και θεωρήσεττε σαν σεειρήνα ένα
αν άλλο ήχ
χο, που παράγουν
π
κάπ
ποια οχήμα
ατα ή συνα
αγερμοί κα
αι βασίζετα
αι στην επ
πανάληψη
δύο
ο νοτών (σ
συνήθως διάστημα
δ
τ
τρίτης)
κα
αι ακούγετται κάπως

ιιι
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ι

σανν «ι-ου,ι-ου
υ, ι-ου».
Ας δουλέψουμε τώρα τη
τ σειρήνα
α μας με ένα
έ
διαφορ
ρετικό και πρωτόγνωρο
τρό
όπο μελέτη
ης. Με τη λεγόμενη
λ
«
«βουβή
εξά
άσκηση» (ή
ή «σιωπηλλή εξάσκησ
ση»).
Εν όσω εκπνέετε, σιωπ
πηλά (χωρ
ρίς ήχο) κά
άνετε σειρ
ρήνα σε όλλη την έκτα
αση.
Μηνν μιμείστεε απλά ότι την κάνεετε, ή τη φαντάζεστε. Κρατείίστε

όλη την

αίσθ
θηση και την προσ
σπάθεια, απλά μηνν βγάζετε ήχο. Επα
αναλάβετεε το
ανέέβασμα καιι το κατέβ
βασμα μεριικές φορές
ς. Σταματεείστε και κ
κρατείστε την
αίσθ
θηση της ψηλότερης
ς νότας, έπ
πειτα της χαμηλότερ
ρης και έπ
πειτα κάπο
οιων
ενδ
διάμεσων τυχαίων
τ
ν
νοτών.
Ακ
κούστε μέσ
σα στο μυ
υαλό σας τη νότα που
βρίσ
σκεστε και ελάτε όσ
σο πιο κονττά γίνεται στο να πα
αράγετε εννεργά τον ήχο,
ή
παρ
ραμένοντας
ς όμως σιωπηλοί. Ανεβείτε
Α
πάλι
π
σιωπη
ηλά μέχρι την ψηλόττερή
σας
ς νότα και κατεβείτεε μέχρι τη
ην χαμηλόττερη. Με την αφαίρ
ρεση του ήχου
ή
απο
ομονώσαμεε και εστιά
άσαμε στηνν αφύπνηση
η των μυώ
ών. Επαναλλάβετε λοιιπόν
τη σειρήνα, αλλά
α
αυτή τη φορά, πάλι με ήχο.
ή
Τι ακ
κούτε; Αισθ
θάνεστε ότι η
έκττασή σας έχ
χει κάπως μεγαλώσεει;

Σημειώσεις
ς
*1

Τα Phonetic Symbolss, (ή Phonetics)
όπω
ως το /ŋ/, αποτελούν
α
τ Interna
το
ational
Pho
onetic Alphabet ή IPA, ένα πολύ
πρα
ακτικό σύστημα πο
ου χρησιμ
μοποιεί
λατιινικούς κυ
υρίως χαρ
ρακτήρες για να
τρόπο
ιδιαίτερο
αναπ
παριστά
τον
ήχου/προφορά
άς
κάθε
γράμμα
ατος
μια
ας
ομιλλούμενης γλλώσσας.
Για πολύ ιδιαίττερους και σπάνιους ήχους
ή
που παράγονται
π
με ασυνήθ
θιστο τρόπο
ο και
συνήθως λόγω
ω φωνητικ
κών δυσλειιτουργιών π.χ. πλατά
άγιασμα γλλώσσας, τρ
ριγμό
δονττιών, ψεύδισμα, ήχους
ς εξ αιτίας υπερωιοσχιστίας κλπ. υπάρχει κα
αι το Exten
nded
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IPA, που χρησιμοποιεί επίσης και σημεία προσωδίας (όπως η μουσική), για να
απεικονήσει χρωματισμούς της ομιλίας .

*2 Το

/ŋ/ σαν τοποθέτηση και τα διάφορα είδη σειρήνων θα σας είναι χρήσιμα για
όλη τη διάρκεια της εφωνητικής εκπαίδευσής σας, αλλά και αργότερα όσο εξασκείτε
την τέχνη του τραγουδιού. Πέρα από τις ιδιότητες σαν warm up και άσκηση για την
έκταση, την ομογενοποίηση κλπ. είναι η θέση για το mirening, μια πολύ σημαντική
άσκηση για ανεξάρτητο έλεγχο του μπροστινού και του πίσω μέρους της γλώσσας.
Και μ’ αυτό θα ασχοληθούμε κάποια άλλη φορά, σε κάποιο άλλο άρθρο.
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