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Η τέχνη του τρόπου µε τον οποίο θα χρησιµοποιήσει ένας πιανίστας τις
συγχορδίες ενός κοµµατιού στην Jazz είναι από τα
σηµαντικότερα .Δίνει στον ακροατή την δυνατότητα να καταλάβει και
να απολαύσει τις αρµονικές δυνατότητες που έχει ένα όργανο όπως το
πιάνο και να θαυµάσει παράλληλα την ενορχηστρωτική ικανότητα του
εκτελεστή.Θα προσπαθήσω να αναλύσω όσο πιο απλά γίνεται ένα
πολύ σηµαντικό «piano voicing» που αφορά κυρίως την συνοδεία του
αριστερού χεριού την ώρα που ο πιανίστας αυτοσχεδιάζει.To παίξιµο
αυτό συνηθίζεται όταν παίζουµε σε trio jazz η γενικότερα σε κάποιο
µουσικό σύνολο πού υπάρχει συνοδεία από µπασίστα γιατί έτσι
µπορούµε να αποφύγουµε την τονική της συγχορδίας(root)Tο voicing
ονοµάζεται left hand voicing rootless και το συναντάµε σε δυο
θέσεις κυρίως την A position ξεκινώντας από την 3η νότα της
συγχορδίας και την Β position ξεκινώντας από την 7η νότα.Θα
µάθουµε πως το εφαρµόζουµε σε ένα πολύ γνωστό αρµονικό
progression II-V-I .Θα ξεκινήσω µε ένα σηµαντικότατο πίνακα που θα
απλουστεύσει και θα διευκολύνει την εκµάθηση του L.H.voicing σε
όλες τις τονικότητες.

Η χρήση του συγκεκριµένου πίνακα είναι πολύ εύκολη.
1.Οπουδήποτε δούµε δίπλα σε ένα νούµερο την (b) σηµαίνει ότι το
διάστηµα είναι µικρό δηλ.3b=διάστηµα 3ης µικρής , 7b=διάστηµα 7ης
µικρής.
2.Οι νότες µε το κόκκινο χρώµα είναι οι νότες οδηγοί(guide tones)είναι
οι σηµαντικότερες νότες της συγχορδίας και δεν µπορούµε ποτέ να τις
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παραλείψουµε γιατί προσδιορίζουν το είδος της συγχορδίας(majorminor-dominant etc.)
3.Οι θέσεις που µπορούµε να παίξουµε το συγκεκριµένο voicing είναι
δύο Α position(3-7-3) , B position(7-3-7) και διευκρινίζονται µε την
φορά πού έχουν τα δυο τόξα.
4.Η συγχορδία half diminished είναι η µόνη συγχορδία που µπορούµε
να την χρησιµοποιήσουµε σε όλες τις αναστροφές και χρησιµοποιείται
ως II όταν το II-V-I λύνεται σε minor chord πχ Dm7(b5) - G7-Cm7.
5.Οι εναλλακτικές εκδοχές πχ στην dominant 5ή6(13)είναι στην
διάθεση του πιανίστα και εξαρτάται από το στυλ του από την µελωδική
γραµµή η τις κλίµακες πού θα χρησιµοποιήσει στον αυτοσχεδιασµό
του.
6.Επίσης µπορεί να αλλοιώσει το 5ή το 9 πχ 5#(13b),5b(11#) 9#,9b
στην συγχορδία της 5ης (dominant chord)πάντα σε σχέση µε την
αρµονία πού θα χρησιµοποιήσει.
Practice tips:
Γνωρίζοντας τώρα θεωρητικά καλά την συγκεκριµένη τεχνική σας
παραθέτω 4 συνηµµένα αρχεία για να µπορέσετε να την αποκτήσετε
στα χέρια σας.
1.Στην αρχή µελετήστε µε το δεξί χέρι το voicing έχοντας στο αριστερό
την τονική της συγχορδίας για να ακούσετε καλά όλη την αρµονική
δοµή.
2.Μετά µελετήστε το voicing στο αριστερό χέρι(παραλείποντας βέβαια
την τονική)
3.Μελετήστε αργά µεθοδικά και µε υποµονή. Τα voicing χρειάζονται
χρόνο για να τα αφοµειώσουµε στο παίξιµό µας, µην κάνετε όλες τις
τονικότητες µαζί ούτε όλες τις position.Ξεκινήστε από την Α position
σε major και προχωρήστε όταν είσαστε σίγουροι ότι σας βγαίνουν
αβίαστα στο παίξιµό σας στην B position.
4.Βρείτε το volume 3 play-a-long του Jamey Aebershold και
µελετήστε µαζί του.
5.Εφαρµόστε το voicing σε απλά jazz standards η σε κύκλους jazz
blues.
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6.Ακούστε µεγάλους πιανίστες της jazz (Red Garland,Wynton Kelly,Bill
Evans etc)που χρησιµοποιούν στο αριστερό τους χέρι το συγκεκριµένο
voicing.
7.Aπολαύστε την µελέτη σας και την οµορφιά πού σας δίνει το νέο σας
άκουσµα

Συννηµένα
1.rootless A position in major keys
2.rootless B position in major keys
3.rootless A position in minor keys
4.rootless B position in minor keys
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