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ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
από τη µύτη ή από το στόµα;

Η εισπνοή από το στόµα είναι µια εισπνοή εκτάκτου ανάγκης. Μια δυνατότητα για ειδικές περιστάσεις, που
αν χρησιµοποιείται ως βασικός τρόπος αναπνοής, είναι ένδειξη ότι το αναπνευστικό µας σύστηµα έχει
απορρυθµιστεί. Είτε µιλάµε, είτε τραγουδάµε, είτε κοιµόµαστε, η φυσική είσοδος του αέρα στο
αναπνευστικό µας σύστηµα γίνεται από τη µύτη.
Η ρουτίνα µας, η σωµατοποίηση του άγχους, και συχνά η παρερµηνεία της φωνητικής µας εκπαίδευσης
οδηγούν στην ανάπτυξη συνηθειών που περιορίζουν τις φωνητικές και αναπνευστικές µας
δυνατότητες. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη
µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την
παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/
phonimma.
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ΣΤΗΘΙΚΗ ή ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΠΝΟΗ
τι ισχύει;

Κατά την εισπνοή, το διάφραγµα (ο θολωτός µυς στη βάση του θώρακα) κατεβαίνει, αποµακρύνεται δηλαδή
από τα ρουθούνια µας, όπως το έµβολο µιας σύριγγας αποµακρύνεται από το ρύγχος της. Καθώς το
διάφραγµα κατεβαίνει, αέρας εισέρχεται αβίαστα από τη µύτη στους πνεύµονες. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει
εισπνοή που δεν είναι διαφραγµατική. Ενώ όµως δεν έχουµε άµεσο έλεγχο του διαφράγµατός µας,
µπορούµε και παρεµβαίνουµε στην αναπνοή µας έµµεσα (συνειδητά ή µη συνειδητά), µε τους
θωρακικούς (π.χ. στην περιοχή του στήθους) και τους κοιλιακούς µας.
Στόχος της φωνητικής και της αναπνευστικής εκπαίδευσης της/του ηθοποιού είναι ο έµµεσος έλεγχος του
διαφράγµατος κατά την εκπνοή, και συγχρόνως η δυνατότητα αστραπιαίας απόσυρσης αυτού του
ελέγχου (θωρακικών και κοιλιακών) για την αδιαµεσολάβητη λειτουργία της εισπνοής. Μάθετε
περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την
αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic
voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΠΑΡΕ ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ
ή µήπως όχι;

Η ζωή ξεκινάει µε την πρώτη µας εισπνοή και τελειώνει µε την τελευταία µας εκπνοή. Εάν δεν υπάρχουν
κλινικοί λόγοι ή άλλοι εξωτερικοί παράγοντες για το αντίθετο, η αναπνευστική λειτουργία
συµβαίνει αδιαµεσολάβητα καθόλη τη διάρκεια της ζωής µας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, δε
χρειάζεται να παίρνουµε τις εισπνοές µας, καθώς η είσοδος του αέρα στο αναπνευστικό µας
σύστηµα συµβαίνει ανακλαστικά όταν ολοκληρωθεί η εκπνοή. Αυτό βεβαίως ισχύει και επί σκηνής, είτε
µιλάµε, είτε τραγουδάµε, είτε χορεύουµε.
Η αξιοποίηση του οξυγόνου από τον οργανισµό µας γίνεται κατά την εκπνοή. Η διακοπή της εκπνοής µε
συχνότερες εισπνοές δεν ωφελεί, ούτε επί τω έργω, ούτε µακροπρόθεσµα. Μάθετε περισσότερα στο
πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του
ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές
συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΓΛΩΣΣΑ & ΛΑΡΥΓΓΑΣ
ενδυνάµωση, χαλάρωση και οι ψηλές νότες

Το µυϊκό µικροσύστηµα της γλώσσας ξεκινά να δοµείται κατά την κύηση, αναπτύσσοντας πλήρως την
επιδεξιότητά του περίπου στην ηλικία των 7 ετών. Μέχρι τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού κάποια φωνήµατα
(π.χ. Σ, Ζ, Ρ, Κ κ.ά.) µπορεί να µην είναι κεκτηµένα, καθώς το παιδί µπορεί ακόµη να χρησιµοποιεί πιο
“χαλαρές” θέσεις για τη γλώσσα του (όπως Θ, Δ, Λ, Τ κ.ά.). Καθώς η γλώσσα γυµνάζεται, αναπτύσσει
µεγαλύτερο εύρος θέσεων, δύναµη και ακρίβεια, ακριβώς όπως κάθε άλλο µυϊκό µικροσύστηµα. Ακριβώς
όµως όπως και κάθε άλλο µυϊκό µικροσύστηµα, εξαιτίας της εκπαίδευσης, της εργασίας, και του τρόπου µε
τον οποίο ανταποκρινόµαστε µε τον υλικό και τον συναισθηµατικό µας εαυτό στις προκλήσεις της
καθηµερινότητας, συχνά τα ίχνη της δύναµης και της ακρίβειας συσσωρεύονται ως ένταση, κι έτσι συχνά το
αίτηµα που -σε κάποια ηλικία- προκύπτει είναι να µάθουµε να χαλαρώνουµε, να απελευθερώνουµε τη
γλώσσα µας, ακριβώς όπως ένα µικρό παιδί.
Ο λάρυγγας ανεβαίνει στις ψηλές νότες και κατεβαίνει στις χαµηλές. Μια γλώσσα που δεν µπορεί να
χαλαρώσει στη στιγµή! δεν επιτρέπει στον λάρυγγα να αναδυθεί. Σκεφτείτε πόσο ψηλή είναι η φωνή
ενός παιδιού. Όταν προσπαθούµε να τραγουδήσουµε ψηλά µε τη µυϊκή τάση ενός ενήλικου
στόµατος, δίνουµε δύο ασύµβατες µεταξύ τους εντολές στο φωνητικό µας σύστηµα, περιορίζοντας τις
δυνατότητές του και εκθέτοντάς το σε τραυµατισµούς. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής
ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη
µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια
cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΑΚΟΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΡΑΣΗ
ΦΩΝΗ
πώς συνδέονται;

Το µυϊκό µικροσύστηµα του κάθε µατιού λειτουργεί σε συνεργασία µε τους µυς του προσώπου: τη µάσκα. Η
επίγνωση και η καλλιέργεια της περιφερειακής µας όρασης γίνεται φανερή στο πρόσωπό µας ως
απελευθέρωση/χαλάρωση προς τα έξω: όταν, µαζί µε αυτό που κοιτάµε, (έχουµε επίγνωση ότι) βλέπουµε
ολόκληρο το οπτικό µας πεδίο, το πρόσωπό µας ανοίγει. Φορέστε ένα ζευγάρι ακουστικά-ψείρες. Κοιτάξτε
µπροστά εστιάζοντας πάνω σε κάτι. Τι κοιτάτε; Χαµογελάστε ελαφρά (µε τα χείλη, αλλά κυρίως µε τα µάτια),
και συνεχίστε να το κοιτάτε ενώ εισάγετε στην αντίληψή σας ολόκληρο το οπτικό σας πεδίο, παρατηρώντας
µέχρι πόσο πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά βλέπετε χωρίς να µετακινήσετε τα µάτια σας από τον αρχικό τους
στόχο. Ξαναεστιάστε στο αντικείµενο. Ξαναχαλαρώστε τη µάσκα σας χαµογελώντας µε τα µάτια.
Επαναλάβετε. Καθώς το πρόσωπό σας ανθίζει προς τα έξω µε την ενεργοποίηση της περιφερειακής σας
όρασης, και παραιτείται στην βαρύτητα όταν παρασέρνεστε µονοµερώς από το αντικείµενο της εστίασής
σας, είναι πολύ πιθανό να νιώσετε τα αφτιά σας να ανοιγοκλείνουν γύρω από τα ακουστικά.
Η µυϊκή µάσκα επηρεάζεται από τη µυϊκή λειτουργία των µατιών, επηρεάζοντας τους µυς των
αφτιών, τη στοµατική κοιλότητα, τη γλώσσα, τον λαιµό, και το µυϊκό µικροσύστηµα του λάρυγγα.
Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα
και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της
somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΥΤΗ
ΕΚΠΝΟΗ ΑΠΟ…
τραγούδι, οµιλία, άηχη εκπνοή, ζέσταµα

Από τα ρουθούνια µας ξεκινάει το κανάλι του αέρα προς τους πνεύµονες, ενώ από το στόµα ξεκινάει
το κανάλι της τροφής προς το στοµάχι. Τα δύο κανάλια επικοινωνούν στο ύψος του ουρανίσκου, για να
µιλάµε, να τραγουδάµε και να λαχανιάζουµε. Φανταστείτε τις φωνητικές µας πτυχώσεις σαν δύο κουρτίνες
που κλείνουν ένα νοητό στρογγυλό οριζόντιο παράθυρο στο κανάλι του αέρα, στο ύψος του λαιµού. Όταν
αναπνέουµε άηχα, είναι ανοιχτές. Όταν µιλάµε/τραγουδάµε, οι ήχοι που παράγουµε είναι προϊόντα των
σχηµάτων και των δονήσεών τους. Με την εξαίρεση κάποιων σκανδιναβικών γλωσσών, οι περισσότεροι
φθόγγοι παράγονται στην εκπνοή, όταν αέρας από τους πνεύµονες περνάει µέσα από τις φωνητικές
πτυχώσεις προς το ηχείο του στόµατος και προς το ηχείο της µύτης. Το βασικό ηχείο των
περισσότερων φθόγγων της ελληνικής γλώσσας είναι το στόµα. Το τραγούδι και η οµιλία µας, λοιπόν,
είναι κατά βάση εκπνοές από το στόµα.
Ανάµεσα όµως στα λόγια και τους ήχους αυτούς έχουµε εισπνοές που δεν τις καταναλώνουµε σε ήχο:
παύσεις και στιγµές περισυλλογής. Το γεγονός ότι γύρω από αυτές τις στιγµές µιλούσαµε ή
τραγουδούσαµε, δεν αλλάζει τον κανόνα της φυσιολογίας και της ανατοµίας µας: εισπνοή και άηχη εκπνοή
οφείλουν να γίνονται από τη µύτη. Η µύτη θερµαίνει και φιλτράρει τον αέρα κατά την εισπνοή, ενώ κατά
την εκπνοή ελέγχει την ταχύτητα εξόδου του, εξασφαλίζοντας περισσότερο οξυγόνο στο σύστηµα. Η ρινική
κοιλότητα (το οστεϊκό σπήλαιο στο οποίο εισέρχεται ο αέρας από τα ρουθούνια) είναι µεγαλύτερη από τη
στοµατική. Όταν δεν παράγουµε κανέναν ήχο, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να απορρυθµίζουµε το
κύκλωµα κονταίνοντας τη διαδροµή του αέρα για να βγει από το στόµα, πόσο µάλλον κατά τη διάρκεια
ενός σωµατικού και φωνητικού ζεστάµατος, όπου για να ανεβάσουµε θερµοκρασία και να χτίσουµε
αντοχή οφείλουµε εν ολίγοις να κρατήσουµε το στόµα µας εντελώς κλειστό. Μάθετε περισσότερα στο
πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του
ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές
συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΟΥΣ ΗΧΕΙΑ;
στοµατική κοιλότητα, ρινική κοιλότητα
κρανίο, θώρακας

Στο ύψος του στόµατος, το κανάλι της εκπνοής επικοινωνεί µε το κανάλι της τροφής µε ένα άνοιγµα,
για την παραγωγή των ήχων για τους οποίους χρησιµοποιούµε το στόµα µας (και για εισπνοές εκτάκτου
ανάγκης, όπως π.χ. για το λαχάνιασµα). Το άνοιγµα του καναλιού από όπου η εκπνοή διοχετεύεται στο
στόµα κλείνει ανακλαστικά όταν τρώµε, έτσι ώστε το φαγητό να µην οδηγηθεί στους πνεύµονες, αλλά
ανοίγει συχνά κατά λάθος αν οι σκέψεις µας τείνουν να πάρουν την συντακτική οργάνωση του προφορικού
µας λόγου (συµβαίνει π.χ. να στραβοκαταπιούµε αν σκεφτόµαστε ότι λογοµαχούµε µε κάποιον). Κρατήστε το
στόµα σας ανοιχτό, αναπνεύστε κανονικά εισπνέοντας και εκπνέοντας από τη µύτη, και σε κάποια εκπνοή
αρχίστε να παράγετε τον ήχο nggg. Πριν χρειαστείτε νέα εισπνοή, αλλάξτε τον φθόγγο σε aaaa. Κάντε αυτή
την εναλλαγή αρκετές φορές κατά τη διάρκεια µίας εκπνοής. Είναι πιθανό να νιώσετε ένα µικρό “κλοκ”,
καθώς από το nggg (όπου η επικοινωνία στόµατος/καναλιού αναπνοής είναι κλειστή ώστε ο φθόγγος να
ηχήσει στη µύτη) περνάτε στο a (και η δίοδος ανοίγει ώστε ο φθόγγος να ηχήσει στο στόµα).
Το ηχείο της ρινικής κοιλότητας βρίσκεται στο κρανίο µας, ενώ το ηχείο της στοµατικής κοιλότητας
σχηµατίζεται από τη βάση του κρανίου µας και τη γνάθο (έχουµε δύο οδοντοστοιχίες, αλλά µία γνάθο). Ούτε
το κρανίο µας αυτό καθ’ αυτό, ούτε ο θώρακάς µας αποτελούν ηχεία. Η αίσθηση αντήχησης που µπορεί
να έχουµε σε οποιοδήποτε άλλο σηµείο του σώµατός µας εκτός της ρινικής ή της στοµατικής
κοιλότητας, είναι ένδειξη της συνολικής µυϊκής διαθεσιµότητας που µπορούµε να επιτύχουµε κατά το
τραγούδι ή την οµιλία, αλλά δεν σηµαίνει ότι έχουµε άλλα ηχεία. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα
βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε
άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες &
σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ
και άλλες απίθανες οδηγίες...
πνεύµονες, ζωτικά όργανα, πυελικό έδαφος, πέλµατα

Μέσα στον θώρακά µας υπάρχουν µόνο οι πνεύµονες (και στο µικρό σπήλαιο του αριστερού, η καρδιά).
Η εισπνοή πραγµατοποιείται καθώς ο θολωτός µυς του διαφράγµατος τεντώνεται και κατεβαίνει ακούσια, ως
λειτουργία του αυτόνοµου νευρικού µας συστήµατος που αναζητά οξυγόνο. Έτσι το διάφραγµα
αποµακρύνεται από τη µύτη όπως το έµβολο από το ρύγχος µιας σύριγγας, σηκώνει τον θώρακα και τον
ανοίγει περιφερειακά, και ό,τι υπάρχει έξω από τα ρουθούνια εισέρχεται και παγιδεύεται στον
σπογγώδη ιστό των πνευµόνων. Στην εκπνοή, το διάφραγµα χαλαρώνει και ξαναζαρώνει προς τα
πάνω, ο θώρακας στενεύει και µακραίνει, και ό,τι υπάρχει µέσα στους πνεύµονες «ψεκάζεται» έξω.
Η κοιλιά µας οφείλει να µην έχει καµία συµµετοχή στην εισπνοή, καθώς οποιαδήποτε ενεργοποίηση
των κοιλιακών και των ραχιαίων µυών αποτελεί εµπόδιο στην κίνηση του διαφράγµατος, γιατί ασκεί
αντίσταση στην κίνηση του θώρακα. Η εξωτερική εντύπωση µιας κοιλιάς που γεµίζει, δεν φανερώνει
είσοδο αέρα στην περιοχή κάτω από το διάφραγµα, αλλά την τρυφερή πίεση που ασκεί το διάφραγµα
στα ζωτικά όργανα, στριµώχνοντάς τα και δηµιουργώντας την εικόνα µιας κοιλιάς που φουσκώνει.
Οποιαδήποτε διατύπωση σχετικά µε ταξίδια του αέρα στο σώµα, και εισπνοές που φτάνουν µέχρι το πυελικό
έδαφος (τις µυϊκές αιώρες στο έδαφος της λεκάνης) ή τα πέλµατα, είναι µεταφορική, και αφορά τη µυϊκή
διαθεσιµότητα που απαιτεί µια αβίαστη εισπνοή για να δονήσει ολόκληρο τον σκελετικό µας εαυτό: από τον
θώρακα στη σπονδυλική στήλη και τις κλείδες, από τη σπονδυλική στήλη στο κρανίο και τα ισχία, από τις
κλείδες στα ακροδάχτυλα, από το κρανίο στη γνάθο, και από τα ισχία στα ακροδάχτυλα των ποδιών. Μάθετε
περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την
αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic
voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΜΗ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑΜΕ
εκτός αν πρόκειται να τραγουδήσουµε…
µυϊκή µάσκα, βλέµµα, ρινική αναπνοή, απεύθυνση

Από τα πιο ενοχλητικά σχόλια που δέχεται µια γυναίκα εξαιτίας του κοινωνικού αυτοµατισµού που τη θέλει
διαρκώς ευχάριστη και πρόθυµη, είναι η παρότρυνση να χαµογελάει. Ας αγνοήσουµε για λίγο το σεξιστικό
αυτό φαινόµενο, και ας δούµε τι συµβαίνει στο µυϊκό µας σύστηµα όταν χαµογελάµε µε τη θέλησή µας, και
πώς αυτό επιδρά στη λειτουργία της αναπνοής. Στη µυϊκή µάσκα του προσώπου µας υπάρχουν, µεταξύ
άλλων, δύο µυϊκές οµάδες: οι «µύες της χαράς» και οι «µύες της λύπης». Μέρος των «µυών της χαράς»,
δηλ. των µυών που διενεργούν έλξεις προς τα πάνω, είναι οι ανελκτήρες µύες του χείλους και των ρινικών
πτερυγίων, δύο µυϊκές «ταινίες» που βρίσκονται δεξιά και αριστερά κατά µήκος της µύτης µας, συνδέοντας
τη µυϊκή µάσκα των µατιών µε τη µύτη και τον σφιγκτήρα µυ του στόµατος. Αυτοί οι ανελκτήρες µύες
δηµιουργούν ένα ισοσκελές τρίγωνο µε το πάνω µέρος του σφιγκτήρα του στόµατος στο πάνω χείλος. Όταν
χαµογελάµε µε τη θέλησή µας (δηλ. µε τη συµµετοχή του βλέµµατος), το µυϊκό σύστηµα των µατιών
ενεργοποιεί την προς τα πάνω τάση των ανελκτήρων, και άρα καθώς οι κάτω άκρες τους (στα χείλη)
αποµακρύνονται η µία από την άλλη, οι ανελκτήρες τεντώνονται κατά µήκος της µύτης, σηκώνοντας
και ανοίγοντας τα ρουθούνια µας. Δοκιµάστε να χαµογελάσετε ενώ σκέφτεστε κάποιο αγαπηµένο
πρόσωπο. Δοκιµάστε επίσης να χαµογελάσετε ψεύτικα, δηλ. µόνο µε τα χείλια. Εντοπίστε τη διαφορά.
Το βλέµµα του κοινού, των προσώπων στα οποία απευθύνουµε ένα τραγούδι, ενεργοποιεί τον χώρο
ανάµεσα σε εµάς και σε εκείνο. Αναγνωρίστε ότι σας κοιτάζουν, δεχτείτε το βλέµµα των άλλων ως
φροντίδα, και ανταποδώστε το. Χαµογελάστε. Θα ενεργοποιήσει το δικό σας βλέµµα και τους
ανελκτήρες σας, κάνοντας τα ρουθούνια σας ελαφριά. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα
βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε
άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες &
σεµινάρια cochleares.com & facebook.com/phonimma.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥ…
ή µήπως όχι;
διάσπαση, ισορροπία
& απόδοση στις παραστατικές τέχνες

Η εκπαιδευτική µας κουλτούρα υποφέρει σε κάθε της βαθµίδα εξαιτίας της έννοιας της συγκέντρωσης. Με
δεδοµένες δε τις αυξανόµενες διαγνώσεις περί διάσπασης προσοχής, εκπρόσωποι πιο συµπεριληπτικών
εκπαιδευτικών τάσεων µιλάνε πλέον για neurodiversity και διαφορετικές γνωσιακές λειτουργίες, παρά για
κανονικές και αποκλείνουσες µαθησιακές ικανότητες. Στη δηµιουργική διαδικασία ωστόσο είναι ακόµη πιο
προφανές ότι η έννοια της συγκέντρωσης είναι προβληµατική. Η διανοητική λειτουργία χάρη στην οποία
αποδίδουµε συναισθηµατικά και physicaly/µε τον υλικό µας εαυτό/σωµατικά επί σκηνής, πάνω σε ένα
λευκό χαρτί, ή µε ένα µουσικό όργανο, δεν είναι διαδικασία συγκέντρωσης (σε κάτι που διαρκώς πέφτει
στο παρελθόν), αλλά διαδικασία διαρκούς διάσπασης και ανταπόκρισης στα ερεθίσµατα που
δεχόµαστε σε πραγµατικό χρόνο. Ειδικά στις παραστατικές τέχνες µιλάµε για εγρήγορση, διαθεσιµότητα,
και ευαλωτότητα. Για κάθε στιγµή που συγκεντρωνόµαστε σε κάτι που έχει ήδη συµβεί, έχουµε
αποσυρθεί από το παρόν (τον µόνο χρόνο στον οποίο έχουµε σώµα).
Στην πάνω φωτογραφία, η συσκευή συγκέντρωσης του Hugo Gernsback (1925) δικαίως του στερεί την
περιφερειακή του όραση, τη µυϊκή λειτουργία ενεργοποίησης και εξισορρόπησης της µάσκας του
προσώπου. Μυϊκά και συναισθηµατικά, η έννοια της ισορροπίας αντιστοιχεί σε µια µεταβλητή
(δυναµική και ευάλωτη) κατάσταση αιώρησης/suspension/αµφιταλάντευσης/διάσπασης ανάµεσα σε
ένα µικρό πλήθος αντίρροπων ενδιαφερόντων, προθέσεων, στόχων και ερεθισµάτων που
ανανεώνονται διαρκώς. Μάθετε περισσότερα στο πρόγραµµα βιωµατικής ανατοµίας ΦΩΝΗ|ΜΜ|Α για
τη φωνή, τη µυϊκή µάσκα και την αναπνοή της/του ηθοποιού, µε άξονα τη µέθοδο Alexander, και εργαλεία
από την παράδοση της somatic voicework. Ατοµικές συνεδρίες & σεµινάρια cochleares.com &
facebook.com/phonimma.
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ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ…
απίθανες οδηγίες vol.2
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ΕΙΣΠΝΟΗ -γκελ- ΕΚΠΝΟΗ
η παύση ως τρυφερή σύγκρουση
& η αλλαγή κατεύθυνσης του διαφράγµος

