
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης

ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΑΝΙΣΤΕΣ.

Πτυχιακή εργασία 

Φοιτητής: Σάββας Παυλίδης Α.Μ. 7/03

Επιβλέπουσα: Δήμητρα Κόνιαρη 

Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ: Ούβε Παπαματθαίου-Μάτσκε



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Εισαγωγή... σελίδα 5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1.1. Ορισμός... σελίδα 6

1.2. Σημειογραφία... σελίδα 7

1.3. Ιστορικά στοιχεία... σελίδα 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

2.1. Ορισμός των λειτουργιών... σελίδα 11 

2.2 Οπτική αποκωδικοποίηση... σελίδα 11

2.2.1. Οι αντιληπτικές λειτουργίες «από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω 

προς τα πάνω» ... σελίδα 12

2.2.2. Στρατηγικές ανάγνωσης... σελίδα 14

2.2.2.1. Η στρατηγική «κοιτάμε μπροστά» - Η έκταση ματιών-χεριών (Eye- 

hand-span EHS)... σελίδα 16

2.2.2.2. Το πείραμα Goldovsky ... σελίδα 18

2.2.3. Οργάνωση της πληροφορίας... σελίδα 22

2.3. Κιναίσθηση... σελίδα 23

2.4. Μνήμη ...σελίδα 24

2.5. Επίλυση προβλημάτων...σελίδα 25

2



2.5.1. Συμπλήρωση των φθογγόσημων που λείπουν από την 

παρτιτούρα...σελίδα 26

2.5.2. Εύρεση του κατάλληλου δακτυλισμού...σελίδα 27

2.5.2.1. Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες βρίσκουν καλύτερους δακτυλισμούς από 

τους αρχάριους ...σελίδα 27

2.5.2.2. Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες βρίσκουν καλύτερους δακτυλισμούς από 

τους αρχάριους σε παρόμοια περάσματα νοτών ...σελίδα 28

2.5.2.3. Η μεγαλύτερη πείρα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη συνέπεια σε 

επαναλήψεις μουσικών φράσεων μέσα στα κομμάτια....σελίδα 30

2.5.2.4 .Είναι οι πιανίστες συνεπείς στην εκτέλεση των κομματιών στο πλαίσιο 

μιας ακολουθίας από νότες; ....σελίδα 30

2.6. Ακουστική ανατροφοδότηση ....σελίδα 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

3.1. Εισαγωγικά... σελίδα 33

3.2. Οι άριστοι αναγνώστες συγκρινόμενοι με τους καλούς 

αναγνώστες...σελίδα 34

3.3. Εμπειρία και ερμηνευτική απόδοση...σελίδα 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Απόκτηση δεξιοτήτων εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης...σελίδα 

35

4.1. Εισαγωγικά ...σελίδα 39

3



4.2. Μελέτες πάνω στο αντικείμενο... σελίδα 39

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ ... σελίδα 41

5.1. Γενικά εισαγωγικά ... σελίδα 41

5.2. Η διαμόρφωση σωστών συνηθειών ... σελίδα 41

5.2.1. Να μην κοιτάμε τα χέρια... σελίδα 43

5.2.2.Να κρατιέται σταθερά ο ρυθμός... σελίδα 43

5.2.3. Να υπάρχει κάποια εκφραστικότητα στην εκτέλεση... σελίδα 44

5.3. Το άγχος της σκηνής... σελίδα 44

5.4. Συμπεράσματα... σελίδα 45 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ... σελίδα 46

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ... σελίδα 48

4



Εισανωνή

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την μουσική λειτουργία που καλούμε εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση, κοινώς γνωστή με τον όρο prima vista και 

ειδικότερα τις ψυχολογικές διεργασίες που εμπλέκονται στην διαδικασία αυτή, 

όσον αφορά τους πιανίστες, οι οποίες είναι η οπτική αποκωδικοποίηση, η 

κιναίσθηση, η μνήμη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η απόκριση σε 

ακουστική ανατροφοδότηση. Υπάρχει μια σύντομη ιστορική αναδρομή όσον 

αφορά την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Γίνεται επίσης λόγος για την 

ικανότητα ανάγνωσης, μεταξύ πιανιστών διαφορετικών επιπέδων, 

συγκρίνονται οι άριστοι αναγνώστες με τους καλούς αναγνώστες και 

ερευνάται ο συσχετισμός εμπειρίας και ερμηνευτική απόδοσης. Θίγεται το 

θέμα της σχέσης καλής εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης και ερμηνευτικής 

ικανότητας και παρατίθενται στοιχεία ερευνών πάνω σε αυτή. Ακόμη, 

εξετάζονται θέματα, όπως παιδαγωγικές εφαρμογές της prima vista, και 

συγκεκριμένα η άσκηση για εκτέλεση συγκρινόμενη με την εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση και συγκεκριμένα προβλήματα και λύσεις στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, όπως ο ρυθμός, η εκφραστικότητα κατά την εκτέλεση και το άγχος 

της σκηνής. Τέλος, παρατίθενται κάποια συμπεράσματα, αποτελέσματα της 

εργασίας αυτής από τον υποφαινόμενο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

1.1. ΟΡΙΣΜΟΣ

Ως «εκ πρώτης όψεως ανάγνωση» («prima vista») ορίζεται γενικά η ταύτιση της 

πρώτης ανάγνωσης ενός μουσικού έργου με την εκτέλεση του (Χρυσοχοΐδης, 

1992).

Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση είναι μια μορφή μουσικής εκτέλεσης, όπου η 

χρονική απόσταση μεταξύ της πρώτης ανάγνωσης και εκτέλεσης ενός μουσικού 

έργου είναι σχεδόν μηδενική (στην καλύτερη περίπτωση μερικά δέκατα του 

δευτερολέπτου). Ο εκτελεστής καλείται να μετατρέψει τη γραπτή μορφή ενός 

μουσικού έργου, με την οποία έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή, στην, όσο 

γίνεται καλύτερη, ηχητική της απόδοση. Ο ερμηνευτής, σε κάθε περίπτωση, 

θα συναντήσει δυσκολίες στην μετατροπή αυτή, δεδομένου ότι η εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση αποτελεί μια σύνθετη λειτουργία. Μόλις το μάτι συλλάβει 

ένα γραπτό σημείο της παρτιτούρας (αίσθηση), μεταφέρει την πληροφορία 

στον εγκέφαλο, όπου γίνεται η αναγνώριση του σήματος (συναίσθηση). Στη 

συνέχεια δίνεται εντολή στους μύες εκείνων των τμημάτων του σώματος που 

σχετίζονται με την εκτέλεση (χέρια, πόδια, φωνητικές χορδές) να παράγουν τις 

κινήσεις εκείνες που θα έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή του ηχητικού 

αναλόγου του γραπτού μουσικού κειμένου. Έτσι λοιπόν, κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης εκ πρώτης όψεως ενός κομματιού, πρέπει να γίνει 

αποκωδικοποίηση διαδοχών φθόγγων που βλέπει ο ερμηνευτής για πρώτη 

φορά και επίσης ανάγνωση φθόγγων παράλληλα σε δύο πεντάγραμμα, όταν 

εξετάζουμε την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση στο πιάνο. Υφίστανται ακόμη και 

άλλες δυσκολίες, κοινής φύσης με των άλλων οργάνων, όπως η άμεση 

εύρεση της θέσης των νότων, η σταθερή ρυθμική αγωγή, το σωστό ρυθμικό. 

Φυσικά, η εκτέλεση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο τέλεια, επομένως να 

τηρηθούν, στο μέτρο του δυνατού, οι διαφοροποιήσεις στις δυναμικές που 

είναι καταγεγραμμένες στο κείμενο. Η διαδικασία της εκ πρώτης όψεως 

μουσικής ανάγνωσης μοιάζει με την διαδικασία της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης κειμένου, καθώς και εκεί υπάρχει οπτική τροφοδότηση με
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σημειογραφία, οπτική αποκωδικοποίηση και μετατροπή σε λόγο στην 

προκειμένη περίπτωση. Είναι όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις, πιο 

εύκολη στην υλοποίηση, καθώς για την πραγματοποίηση της 

χρησιμοποιούνται περισσότερα όργανα του σώματος και συντελούνται 

περισσότερες λειτουργίες, εγκεφαλικές και ψυχολογικές, καθώς όπως 

προαναφέρθηκε απαιτείται άμεση εύρεση της θέσης των νότων, σταθερή 

ρυθμική αγωγή, σωστό ρυθμικό, για να αναφερθούν κάποια μόνο 

χαρακτηριστικά της εκ πρώτης όψεως μουσική ανάγνωση.

1.2. Σημειογραφία-μουσική σημειογραφία

Η γραπτή σημειογραφία είναι ένα φαινόμενο των εγγράμματων κοινωνικών 

τάξεων. Σε όλες τις κοινωνίες έχει αναπτυχθεί μόνο μετά από το σχηματισμό 

ενός αλφάβητου για τη γλώσσα, και έχει χρησιμοποιήσει γενικά τα στοιχεία 

εκείνου του αλφάβητου. Μερικοί πολιτισμοί είναι ιδιαίτερα πολύπλοκοι στην 

σημειογραφία τους: Η Κίνα, η Κορέα, η Ιαπωνία και η Ευρώπη κάθε μια έχουν 

συσσωρεύσει έναν μεγάλο αριθμό συστημάτων σημειογραφίας για να 

εξυπηρετήσουν διαφορετικούς σκοπούς. Άλλοι, μέχρι τον 19ο αιώνα, έχουν 

αναπτύξει πολύ λίγα, ειδικότερα οι χώρες της Μέσης Ανατολής (εκτός από την 

Τουρκία), του νότου και της Νοτιοανατολικής Ασίας (Oxford University 

Press,2006).

Η χρήση της μουσικής σημειογραφίας και η μορφή που λαμβάνει, είναι το 

αποτέλεσμα του κοινωνικού και πολιτιστικού πλαισίου στο οποίο έχει 

αναπτυχθεί. Είναι κοινωνικά σημαντικό ότι, ενώ στη δυτική Ευρώπη ήταν η 

φωνητική μουσική που απόκτησε αρχικά γραπτή σημειογραφία, στην Ελλάδα, 

τη Μεσοποταμία και τη φαραωνική Αίγυπτο φαίνεται να είναι η οργανική 

μουσική. Στους τελευταίους δύο πολιτισμούς, και αργότερα στις ανατολικές 

ασιατικές οργανικές σημειώσεις, το αλφάβητο της γλώσσας χρησιμοποιήθηκε 

ως τμήμα της σημειογραφίας αρχικά, και όπως στη σημειογραφία ασμάτων 

του Βυζαντίου και της Ανατολικής Ευρώπης, του Θιβέτ, της Μογγολίας και της
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Ιαπωνίας, τα μη-γλωσσικά σύμβολα χρησιμοποιήθηκαν και το αλφάβητο 

χρησιμοποιήθηκε μόνο για τα τραγουδισμένα κείμενα. Επιπλέον μερικές 

σημειώσεις έχουν ως σκοπό να δώσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, 

άλλες δίνουν μόνο ένα μικρό μέρος, αυτό που θα απαιτούνταν από κάποιον 

μη-ειδικό. Στη τελευταία περίπτωση, οι υπόλοιπες πληροφορίες 

παρακρατούνται, είτε επειδή είναι ήδη πολύ γνώστες και επομένως περιττές, 

είτε επειδή υπάρχει μια επιθυμία να μη γίνούν γνωστές οι πληροφορίες αυτές 

στο ευρύ κοινό, λόγω των εκάστοτε ιδιαίτερων πολιτισμικών, κοινωνικών ή 

άλλων λόγων (Oxford University Press,2006).

Μιλώντας γενικά, υπάρχουν δύο κίνητρα πίσω από τη χρήση της 

σημειογραφίας: η ανάγκη για ενίσχυση της μνήμης του εκτελεστή και η ανάγκη 

να επικοινωνήσει ο συνθέτης με τον εκτελεστή και κατά επέκταση με τους 

ακροατές. Η ενίσχυση της μνήμης επιτρέπει στον εκτελεστή να καλύψει ένα 

πολύ μεγαλύτερο ρεπερτόριο, που δε θα μπορούσε αλλιώς να διατηρήσει και 

να εκτελεί. Μπορεί να βοηθήσει τη μνήμη του εκτελεστή στη μουσική που 

είναι ήδη βασικά γνωστή ή μπορεί να επιτρέψει την εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση μουσικής (αυτή η τελευταία έννοια είναι κυρίως δυτική). Μια 

γραπτή νότα παρέχει τα μέσα να σκιαγραφηθούν και να συνταχθούν οι 

μουσικές ιδέες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύνθεσης. Ως μέσο 

επικοινωνίας, συντηρεί τη μουσική κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης περιόδου 

διευκολύνει την απόδοση από εκείνους που δεν έχουν επαφή με το συνθέτη, 

εξοπλίζει τον αγωγό εκτελεστή με ένα σύνολο επεξηγηματικών συμβόλων, 

από τα οποία μπορεί να λάβει ορισμένες απαντήσεις κατά τη διάρκεια της 

απόδοσης, παρουσιάζει τη μουσική ως κείμενο για μελέτη και ανάλυση, 

προσφέρει στο σπουδαστή τα μέσα για την απόδοση του κομματιού και 

χρησιμεύει θεωρητικά ως ένα μέσο από το οποίο καταδεικνύονται οι μουσικοί 

ή ακουστικοί νόμοι. (Oxford University Press,2006).
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1.3. Ιστορικά στοιχεία για την εκ πρώτης όψεως οργάνωση

Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση δεν είναι ένα φαινόμενο που εντοπίζεται 

αποκλειστικά στη Δυτική μουσική, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι, 

οποιουδήποτε πολιτισμού χρησιμοποιεί μουσική σημειογραφία και διαθέτει 

μουσικούς με κάποια σχετική εξειδίκευση στο όργανο τους. Μόνο οι 

αποκλειστικά προφορικοί πολιτισμοί δεν έχουν καμία ανάγκη για εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση και μερικές μουσικές παραδόσεις που είναι κατά τα άλλα 

εντελώς αυτοσχεδιαστικές, όπως εκείνες της Ινδίας και της Ινδονησίας, 

κάνουν χρήση σημειογραφίας μόνο για διδακτικούς λόγους (Kopiez et al, 

2006).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι τα συστήματα της μουσικής σημειογραφίας 

φέρουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πολιτισμού, ενώ το περιεχόμενο 

και οι οδηγίες που περιέχουν ποικίλλουν αξιοσημείωτα. Δεδομένου ότι αυτά 

τα συστήματα μόνο μερικώς προσδιορίζουν τι πρέπει να παιχτεί, οι μουσικοί 

πρέπει να χρησιμοποιήσουν την εκτενή γνώση και τις δεξιότητές τους για να 

ερμηνεύσουν ακριβώς τα σύμβολα.

Στο δέκατο ένατο αιώνα, οι συνθέτες-εκτελεστές όπως ο Felix Mendelssohn 

Bartholdy και ειδικά η Κλάρα Schumann, άρχισαν την παράδοση της 

δημόσιας εκτέλεσης που καλούμε τώρα ρεπερτόριο, δηλαδή, τα καλά 

προετοιμασμένα για εκτέλεση κομμάτια από άλλους συνθέτες. Πριν από την 

εποχή αυτή οι σολίστες και οι εκτελεστές ορχήστρας ήταν εξοικειωμένοι στο 

να παίζουν τα νέα έργα εκ πρώτης όψεως (prima vista) και οι εκτενείς πρόβες 

όπως οι σημερινές δεν ήταν διαδεδομένες. Αυτό οφειλόταν σε διάφορους 

λόγους: οι μουσικοί ιδιωματισμοί ήταν γνωστοί, το σύνολο της υπάρχουσας 

μουσικής δεν εκτελούνταν περισσότερο από μερικές φορές και οι συνθέτες 

φοβόντουσαν τη κλοπή των έργων τους από τους μουσικούς της ορχήστρας. 

Κατά συνέπεια, οι συνθέσεις που γράφτηκαν από κάποιον άλλο εκτός από 

τον εκτελεστή διαβάζονταν γενικά prima vista (Lehmann et Me Arthur, 2002).

Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση ήταν όχι μόνο μια προαπαιτούμενη ικανότητα 

των μουσικών-ερμηνευτών, αλλά οι αξιοσημείωτες ικανότητες εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωσης, ειδικά μεταξύ των παιδιών εκτελεστών, είχαν πάντα την
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αύρα και τη φήμη των ανεξήγητων κατορθωμάτων. Η εξαιρετική ικανότητα εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης, θεωρήθηκε χαρακτηριστικό των παιδιών- 

θαυμάτων και ένας δείκτης υψηλού επιπέδου μουσικής ικανότητας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εξαιρετικές ικανότητες σε εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση μουσικού κειμένου του Μότσαρτ (Lehmann et Me 

Arthur, 2002).

Ασυνήθιστα καλές ικανότητες εκ πρώτης όψεως ανάγνωση αποδίδονται 

επίσης στους Felix Mendelssohn-Bartholdy, Carl Czerny, Franz Liszt, και σε 

πολλούς άλλους. Είναι θρυλική η ικανότητα του Franz Liszt ο οποίος μάλιστα 

έπαιξε κάποτε δημόσια prima vista ένα πολύ δύσκολο έργο του Felix 

Mendelssohn -  Bartholdy (Lehmann et McArthur, 2002).

Για διάφορους λόγους, η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση έχασε τη θέση της στα 

δημόσια ρεσιτάλ, αλλά είναι ως σήμερα ένα αναπόφευκτο κομμάτι 

οποιοσδήποτε σοβαρής ακρόασης και επόμενης εκπαίδευσης για μουσικούς. 

Συνοδοί πιάνου και μουσικοί ορχηστρών στούντιο έχουν βαθιά γνώση του 

αντικειμένου, καθώς είναι αναγκασμένοι από τη φύση του επαγγέλματος τους 

να είναι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή για ανάγνωση εκ πρώτης όψεως. Είναι 

επίσης το επίκεντρο της προσοχής σε μερικούς λιγότερο γνωστούς 

διαγωνισμούς του εξωτερικού ή συμπληρωματική δοκιμασία στην οποία 

υποβάλλονται οι διαγωνιζόμενοι. Επομένως αποτελεί ένα απαραίτητο εφόδιο 

και μια σημαντική ικανότητα που θα έπρεπε να αναπτύσσει κάθε μουσικός.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

2.1. Ορισμός των λειτουργιών

Παρόμοια με άλλες σύνθετες δεξιότητες, η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση δεν 

είναι μια συγκεντρωτική ικανότητα αλλά πρέπει μάλλον να θεωρηθεί ως 

συλλογή των ψυχολογικών λειτουργιών που μπορούν να συζητηθούν και να 

μελετηθούν χωριστά. Οι λειτουργίες αυτές είναι η οπτική αποκωδικοποίηση 

και οι στρατηγικές ανάγνωσης, η κιναίσθηση, η μνήμη, η ικανότητα επίλυσης 

προβλημάτων και η απόκριση σε ακουστική ανατροφοδότηση.

2.2. Η οπτική αποκωδικοποίηση

Είναι γνωστό από τις έρευνες πάνω στην όραση κατά την ανάγνωση ότι οι 

άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τον κόσμο γύρω τους όπως μια φωτογραφική 

μηχανή ή μια κάμερα, δηλαδή, ως συνεπής ακριβή εικόνα ολόκληρου του 

πεδίου όρασής τους. Άντ’ αυτού, το πεδίο όρασής μας περιλαμβάνει μια μικρή 

περιοχή (fovea) η οποία εστιάζει στα αντικείμενα και έπειτα έναν αόριστο 

κύκλο περιφερειακής όρασης (parafovea), η οποία δε καλύπτει σε καμιά 

περίπτωση ολόκληρο το πεδίο .

Netzhaut

fovea.
w  \:<3& 

' ~ * *’ - " :..>>>
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Σχήμα 1:Το μάτι: Περιοχή περιφερειακής όρασης
(http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.cedis.fu-berlin.de/Linkdatei/Eval- 
E-Leaming-Dateien/slide0077_image 141 .gif&imgrefurl=http://www.cedis.fu- 
berlin.de/Linkdatei/Eval-E-Leaming-
Dateien/slide0077.htm&h=319&w=466&sz=20&hl=el&start=19&tbnid=YoJJgYcR 
Wbf2pM:&tbnh=88&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3DPARAFOVEA%26svnum 
%3D10%26hl%3Del%261r%3D%26sa%3DN, 2006)

Οι έρευνες δείχνουν ότι κάποιες πληροφορίες στη περιοχή της περιφερειακής 

όρασης μπορούν να υποβληθούν και αυτές σε επεξεργασία, εκτός από τις 

πληροφορίες που βρίσκονται στην περιοχή της εστίασης των ματιών (Kopiez 

& al, 2006).

Ανάλογα με την απόσταση του ματιού από το αντικείμενο (π.χ., την 

τυπωμένη σελίδα), η περιοχή εστίασης ποικίλλει στο μέγεθος αλλά καλύπτει 

λιγότερο από δύο βαθμούς του πεδίου όρασης. Προκειμένου να δούμε μια 

ολόκληρη εικόνα το μάτι μας εκτελεί μεγαλύτερες και μικρότερες ξεχωριστές 

κινήσεις -ο ι αποκαλούμενες γρήγορες κινήσεις του ματιού- σε ένα ποσοστό 

περίπου τεσσάρων έως έξι φορών ανά δευτερόλεπτο. Με κάθε γρήγορη 

κίνηση ματιού, η εστίαση κινείται από ένα σημείο σταθεροποίησης προς το 

επόμενο: Είναι ανάλογο με ένα φακό που φωτίζει διαφορετικά σημεία σε ένα 

σκοτεινό δωμάτιο. Ο εγκέφαλός μας συγκεντρώνει έπειτα τις διαφορετικές 

εικόνες και δημιουργεί την τέλεια παραίσθηση ενός συνεπούς περιβάλλοντος. 

(Bregman, 1990 ).

2.2.1. Οι αντιληπτικές διαδικασίες «από πάνω προς τα κάτω» και «από κάτω 

προς τα πάνω»

Τα αντιληπτικά συστήματά του ανθρώπου (ακουστικά και οπτικά) 

αναπτύσσονται νωρίς στη ζωή και λειτουργούν βάσει δύο ειδών διαδικασιών. 

Η μια οδηγείται από το αισθητικό ερέθισμα στη νοερή αναπαράστασή του και 

ονομάζεται από κάτω προς τα επάνω διαδικασία και η άλλη είναι η 

εννοιολογικά οδηγούμενη από την αναπαράσταση στο αισθητικό ερέθισμα και 

ονομάζεται από επάνω προς τα κάτω διαδικασία. Η τελευταία διασυνδέει τα
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πράγματα που έχουμε μάθει και έχουμε αποθηκεύσει στη μακροπρόθεσμη 

μνήμη με τα ερεθίσματα που προσλαμβάνουμε (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 

1992).

Στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση ενός μουσικού κειμένου, η από κάτω προς 

τα επάνω διαδικασία φροντίζει αυτόματα την αποκωδικοποίηση των 

πληροφοριών των φθογγόσημων, ενώ οι εννοιολογικά οδηγημένες 

διαδικασίες επιτρέπουν στο μουσικό να αναπτύξει τις υποθέσεις για τη δομή 

του ερεθίσματος και να προσδοκεί τη συνέχεια. Κατά συνέπεια το που 

κοιτάζουμε (ή δεν κοιτάζουμε), είναι καθορισμένο εν μέρει από τις φυσικές 

ιδιότητες του ίδιου του ερεθίσματος (το οποίο είναι μέσο «από κάτω προς τα 

επάνω») και εν μέρει από τι αναμένουμε ή χρειαζόμαστε για να δούμε 

προκειμένου να υποβληθεί σε επεξεργασία το μουσικό κείμενο, το οποίο είναι 

αυτό στο οποίο αναφέρεται η διαδικασία από πάνω προς τα κάτω (Kopiez et 

al, 2006).

Λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της ταχύτητας στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, είναι αμφισβητήσιμο ότι αυτά τα δύο είδη διαδικασιών ανάγνωσης 

φθογγόσημων μπορούν να ελεγχθούν συνειδητά. Στην πραγματικότητα, 

ακόμη και οι από κάτω προς τα επάνω διαδικασίες, ακριβώς όπως και οι 

προβλέψεις, είναι πιθανό να καταστούν αυτοματοποιημένες σε επιδέξιες 

εκτελέσεις. Οι δύο διαδικασίες και η αλληλεπίδρασή τους είναι πιθανό να 

αναπτύσσονται με την κατάρτιση. Εκ παραλλήλου, η από κάτω προς τα 

επάνω διαδικασία μας μαθαίνει ότι η έβδομη ακολουθείται γενικά από την 

πρώτη, ή τονική στο τονικό σύστημα, και το αντιληπτικό σύστημά ενός 

μουσικού μαθαίνει να ψάχνει για νότες και συσχετισμούς βαθμιδών που να 

δείχνουν τέτοιες διαδικασίες δεσπόζουσας με την τονική. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 

οι έβδομες βαθμίδες αρχίζουν να προσελκύουν την προσοχή του ερμηνευτή 

και να διευκολύνουν την επόμενη αναγνώριση και επεξεργασία των 

φθογγόσημων.
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2.2.2. Στρατηγικές ανάγνωσης

Οι καλύτεροι αναγνώστες σε εκ πρώτης όψεως ανάγνωση χρειάζονται 

μικρότερα και λιγότερα χρονικά διαστήματα για να συγκρίνουν ή να 

κωδικοποιήσουν το υλικό για εκτέλεση επειδή είναι σε θέση να πιάσουν 

περισσότερες πληροφορίες με μια ματιά (Waters et al, 1997). Κατά συνέπεια, 

οι αναγνώστες δεν εστιάζουν την προσοχή τους σε όλες τις νότες αλλά 

εστιάζουν στις κενές περιοχές μεταξύ δύο νότων.

Ο Goolsby το 1994 σε μια μελέτη του βρήκε ότι οι εστιάσεις της προσοχής 

των καλύτερων αναγνωστών κατά την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση 

κατευθύνθηκαν επίσης πέρα από τα όρια της γραμμής και της φράσης, ενώ οι 

λιγότερο ικανοί αναγνώστες έτειναν να εστιάζουν στις μεμονωμένες νότες. 

Επίσης, οι μετακινήσεις ματιών των καλύτερων αναγνωστών πήγαιναν πιο 

μπροστά στο μουσικό κείμενο, αλλά και στον έλεγχο τους με την επιστροφή 

στο τρέχον σημείο της απόδοσης. Σύμφωνα με τον Goolsby, οι λιγότερο 

ικανοί αναγνώστες ψάχνουν γύρω για τις πληροφορίες και προσπαθούν να 

βγάλουν νόημα από αυτό που βλέπουν, ενώ οι αποδοτικοί αναγνώστες 

φαίνονται να ξέρουν για τι ακριβώς ψάχνουν.

Οι πρώτες μελέτες υποστήριζαν ότι οι αναγνώστες της αντιστικτικής μουσικής 

τείνουν τις μεμονωμένες μελωδικές γραμμές να τις ακολουθούν πιο οριζόντια, 

ενώ στην ομοφωνική (συγχορδιακή) μουσική οι συγχορδίες ανιχνεύονται 

κάθετα, συγχορδία προς συγχορδία (Weaver, 1943).
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Σχήμα 2: Eye movements (κινήσεις ματιών) a) Κάθετη στερεοτυπική συμπεριφορά στην 

ανάγνωση μουσικού κειμένου για πιάνο β) Οριζόντια ακολουθία στερεοτυπικής συμπεριφοράς 

στην ανάγνωση μουσικού κειμένου για πιάνο γ) Παράδειγμα αρμονικής στερεοτυπικής 

συμπεριφοράς στην ανάγνωση μουσικού κειμένου για πιάνο δ) Παράδειγμα αντιστικτικής 

στερεοτυπικής συμπεριφοράς στην ανάγνωση μουσικού κειμένου για πιάνο ( Weaver, 1943).

Φυσικά, τα ακριβή οπτικά σχέδια που χρησιμοποιούν οι ερμηνευτές για να 

διαβάσουν ποικίλλουν από το ένα άτομο στο άλλο. Άλλοι ερευνητές έχουν 

διαπιστώσει ότι τα συστήματα στη μουσική για πιάνο διαβάζονται χωριστά 

(Furneaux & Land, 1997).

Σίγουρα το μάτι δεν ξέρει τη διαφορά μεταξύ των δύο τύπων μουσικής 

(αντιστικτικής και ομοφωνικής), αλλά ο αναγνώστης πρέπει να επικαλεσθεί 

διαφορετικές στρατηγικές για να διαβάσει τη μουσική. Στοιχεία που αφορούν 

τις μετακινήσεις του ματιού, δείχνουν ότι, με την αυξανόμενη οικειότητα με τη 

μουσική, οι εστιάσεις προσοχής γίνονται πιο σύντομες και οι μετακινήσεις 

ματιών λιγότερο συχνές, πιθανώς επειδή μέρος των πληροφοριών είναι ήδη 

γνωστό.
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2.2.2.1. Η στρατηγική «κοιτάμε μπροστά» - Η απόσταση ματιών-χεριών (Eye 

-  hand span EHS)

Σε οποιοδήποτε περίπτωση συνεχούς εγγραφής, όπως η δακτυλογράφηση 

αντιγράφων, η ταυτόχρονη μετάφραση ξένης γλώσσας, ή η ανάγνωση 

μουσικής, υπάρχει μια χρονική καθυστέρηση μεταξύ της αντίληψης για ένα 

σύμβολο και της πραγματοποίησής του. Τη στιγμή που ένα ιδιαίτερο σύμβολο 

μιλιέται ή παίζεται, και το μάτι το βλέπει ή το αυτί το ακούει, ο δέκτης λαμβάνει 

ήδη ένα ερέθισμα που βρίσκεται ήδη πιο μπροστά από την εισαγόμενη 

πληροφορία. Ένας απλός τρόπος να φανεί η ύπαρξη αυτής της 

καθυστέρησης είναι να αφαιρεθεί ξαφνικά το ερέθισμα ενώ ένας αναγνώστης 

το λαμβάνει. Έχει παρατηρηθεί ότι η απόδοση δεν σταματά ακριβώς την ίδια 

στιγμή που δημιουργείται η αφαίρεση του ερεθίσματος. Ο αναγνώστης είναι 

σε θέση να παίξει λίγο ακόμη. Το μέσο ποσό πρόσθετης εκτέλεσης μετά την 

αφαίρεση του ερεθίσματος, είναι γνωστό, στην ανάγνωση κειμένων, ως 

"απόσταση ματιού-φωνής" ή Eye -  voice span (EVS) ή στη δακτυλογράφηση 

ή την ανάγνωση και ερμηνεία οργανικής μουσικής ως "απόσταση ματιών- 

χεριών" ή Eye -  hand span (EHS).

Οι μελέτες πάνω στην κίνηση του ματιού, μπορούν να μας βοηθήσουν να 

καταλάβουμε καλύτερα τα στοιχεία από τα πειράματα πάνω στη διαδικασία 

‘’κοιτάμε μπροστά” (αντιληπτική έκταση). Ένα από τα πρώτα πράγματα που 

ερευνήθηκαν ήταν για πόσο καιρό ο μουσικός αναγνώστης μπορεί να 

συνεχίσει να παίζει μετά από την άρση της τυπωμένης σελίδας από μπροστά 

του.

Για την ανάγνωση κειμένων η έκταση ματιού-φωνής είναι περίπου πέντε ή έξι 

λέξεις στους ενήλικους αναγνώστες. Για την ανάγνωση και ερμηνεία της 

μουσικής, για τις απλές τονικές μελωδίες η μέση οργανική απόσταση ματιών- 

χεριών είναι περίπου πέντε ή έξι νότες. Σε μία σειρά μελετών (Sloboda,1974, 

1977) διαπιστώθηκε ότι η απόσταση ματιών-χεριών ποίκιλε όσον αφορά την 

εξειδίκευση σε αυτό και την φύση του υλικού που έπρεπε να διαβαστεί. Σε μια 

μελέτη (Sloboda, 1974), που αφορούσε το πόσο καλά μπορούσε να διαβάσει
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κανείς ένα μουσικό κείμενο υπολογίστηκε μετρώντας τον αριθμό των λαθών 

που έγιναν στην απόδοση σε ένα μεγάλο σύνολο εκτελέσεων με εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση. Οι μουσικοί ή ερμηνευτές που έκαναν πολλά λάθη είχαν 

χαμηλότερη απόσταση ματιών-χεριών (3-4 νότες) από εκείνους που έκαναν 

λίγα λάθη (6-7 νότες). Επιπλέον (Sloboda, 1977), διαπιστώθηκε ότι οι 

εκτελεστές είχαν μεγαλύτερη απόσταση ματιών-χεριών, έβλεπαν δηλαδή πιο 

μακριά στο μουσικό κείμενο, όταν διάβαζαν τονική μουσική από ότι όταν 

έπαιζαν μουσική που ξεπερνούσε τα όρια της τονικότητας. Και στις δύο αυτές 

μελέτες το πειραματικό σχέδιο ήταν τέτοιο, που οι συμμετέχοντες στο πείραμα 

σταμάτησαν να παίζουν από την παρτιτούρα σε διάφορες αποστάσεις πριν 

από τα όρια μιας μουσικής φράσης. Διαπιστώθηκε ότι ήταν κάτι παραπάνω 

από πιθανό η απόσταση ματιών-χεριών να συμπίπτει με τα όρια μιας φράσης 

και έτσι να αλληλεπιδρά με τη δυνατότητα ανάγνωσης που έχει κάποιος. Ο 

καλύτερος αναγνώστης τελείωσε την απόδοσή του στα όρια της φράσης στο 

72% των περιπτώσεων, ο χειρότερος αναγνώστης μόνο στο 20% των 

περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, για τους καλούς αναγνώστες, η απόσταση 

ματιών-χεριών δεν ήταν σταθερό, αλλά επεκτάθηκε ή περιορίστηκε έτσι ώστε 

να προσαρμοστεί στην φράση.

Εδώ είναι αναμφισβήτητο στοιχείο ότι η μουσική γνώση εμπλέκεται στην εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση. Είναι φυσικά αλήθεια, ότι πολλά μουσικά κείμενα 

περιέχουν σημειογραφία, τα οποία λειτουργούν σαν όρια μιας φράσης, εκτός 

από τις νότες τις ίδιες, ακριβώς όπως ένα τυπωμένο κείμενο περιέχει τα 

σημεία στίξης. Αλλά σε αυτά τα πειράματα οποιαδήποτε τέτοια σημειογραφία 

σβήστηκαν από το μουσικό κείμενο, και σε μια περίπτωση (Sloboda, 1977) 

ακόμη και οι μεγάλες χρονικά νότες, που συχνά αποτελούν ενδείξεις φράσης 

σβήστηκαν, έτσι ώστε ο αναγνώστης, δεν θα είχε καμία ένδειξη για να 

διατυπώσει την υποδιαίρεση του κομματιού σε φράσεις, εκτός από τη 

μελωδική, αρμονική, και ρυθμική λογική της ίδια της ακολουθίας των φθόγγων 

που διάβαζε. Φαίνεται, ότι οι καλοί εκ πρώτης όψεως αναγνώστες 

προσαρμόζονται ιδιαίτερα εύκολα και οργανώνουν τις σημαντικές δομές μέσα 

σε ένα μουσικό κείμενο, δομές που ενώνουν νότες μέσα σε μουσικά σύνολα. 

Οργανώνουν την αντίληψη και την απόδοσή τους να ανακαλύψουν αυτά τα 

σύνολα υψηλότερου επιπέδου.
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Δεν φαίνεται πιθανό ότι αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξηγηθούν 

καθαρά από την άποψη των αποκρίσεων των συμμετεχόντων και των 

παραγόντων που οδηγούν σε αυτά, όπως η τάση για τους ιδιαίτερα ικανούς 

πιανίστες να αυτοσχεδιάζουν τις καταλήξεις φράσης που δεν είδαν (δεν τους 

δόθηκαν δηλαδή), ή να σταματούν απότομα στο τέλος μιας φράσης. Στην 

πρώτη περίπτωση, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αυτοσχεδιαστεί ένα 

τελείωμα στις περισσότερες φράσεις, αλλά οι συμμετέχοντες δεν 

παρουσιάζουν σχεδόν καμία περίπτωση λανθασμένων αλλά εύσχημων 

απαντήσεων μεταξύ των καλύτερων αναγνωστών. Οι αποδόσεις τους ήταν 

σχεδόν χωρίς λάθη. Στη δεύτερη περίπτωση, οι αναγνώστες είχαν ακριβείς 

οδηγίες να παίξουν όλες τις νότες που βλέπουν και μόνο τις νότες που είδαν. 

Οι συμμετέχοντες θεώρησαν πως ακολούθησαν αυτές τις οδηγίες.

Οι μελέτες πάνω στην απόσταση ματιών-χεριών δείχνουν ότι οι καλοί 

αναγνώστες "βλέπουν πιο μπροστά" από τους λιγότερο καλούς αναγνώστες 

και είναι πιο ευαίσθητοι στη μουσική δομή αυτού που διαβάζουν από τους 

λιγότερο καλούς αναγνώστες.

Αφήνοντας κατά μέρος την απόσταση ματιών-χεριών άξιον απορίας θα ήταν, 

εάν οι καλοί αναγνώστες διαφέρουν από τους λιγότερο καλούς αναγνώστες 

στον τύπο των λαθών που κάνουν στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, εκτός 

από τη συχνότητά τους. Κατά την ανάγνωση κειμένων, πολλοί αναγνώστες 

αποτυγχάνουν να δουν τα μικρά τυπογραφικά λάθη. Εξετάστηκε το αν 

συμβαίνει κάτι ανάλογο με τους μουσικούς.

22.2.2. Το πείραμα Goldovsky

Ο Wolf (1976) παραθέτει την εμπειρία ενός διακεκριμένου δασκάλου πιάνου 

και εξίσου καλού εκτελεστή εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, τον Boris 

Goldovsky, ο οποίος ανακάλυψε ένα τυπογραφικό λάθος σε μια πολύ γνωστή 

έκδοση ενός Capriccio του Brahms μόνο όταν του έπαιξε μια σχετικά όχι και
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πολύ καλή (μουσικά αδύνατη) μαθήτριά, του μια λάθος τυπωμένη νότα σε ένα 

μάθημα. Ο Goldovsky σταμάτησε τη μαθήτρια, γιατί νόμιζε ότι είχε διαβάσει 

λάθος, αλλά σύντομα ανακάλυψε ότι ήταν αυτός, και αμέτρητοι άλλοι μαθητές 

και συνάδελφοι, που το διάβαζαν λάθος, όπου μια νότα που έπρεπε να είναι 

τυπωμένη σολ δίεση ήταν τυπωμένη σολ. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε το 

"πείραμα Goldovsky," που συνίστατο στο να δίνεται σε πολύ ικανούς 

αναγνώστες σαν δεδομένο ότι υπάρχει κάποιο τυπογραφικό λάθος κάπου στο 

κομμάτι και να τους ζητείται να βρεθεί. Τους επιτρέπεται να παίξουν το 

κομμάτι όσες φορές θέλουν και με όποιον τρόπο θέλουν. Κανένας μουσικός 

δεν βρήκε ποτέ το λάθος. Μόνο όταν τους ανακοινώνεται σε ποιο μέτρο είναι 

το λάθος οι περισσότεροι το ανακαλύπτουν (το κομμάτι είναι ορ. 76, αριθ. 2 

Brahms, και το λάθος εμφανίζεται στο μέτρο 78).

§ϋ.

Σχήμα 3: Μέτρα 76-78 από το Capricio Ορ. 76, No 2 των εκδόσεων Peters Edition Limited, 

London, To πείραμα Goldovsky (Sloboda, 1985).

Μια σημαντική ανακάλυψη για το πώς λειτουργεί η από πάνω προς τα κάτω 

διαδικασία αποτελεί «το λάθος του επιμελητή έκδοσης», ένα φαινόμενο που 

γνωρίζουμε από τις έρευνες πάνω στην ανάγνωση γραπτού κειμένου και που 

ο Sloboda (1976) ερεύνησε στη μουσική. Το λάθος ενός επιμελητή 

τυπογραφικών δοκιμίων έγκειται στην παράλειψή του να διορθώσει ένα 

τυπογραφικό λάθος σε μια (ιδιαίτερα) γνωστή λέξη. Ο Sloboda έδωσε στους 

συμμετέχοντες του πειράματος του να διαβάσουν ένα απλό τονικό κομμάτι
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πιάνου στο οποίο διάφορες νότες είχαν αλλαχθεί επίτηδες και δεν ταίριαζαν 

με την τονική φύση και γραμματική του κομματιού. Οι συμμετέχοντες -  

αναγνώστες που εκτέλεσαν τη μουσική διόρθωσαν, χωρίς να το καταλάβουν, 

τη στιγμή που έπαιζαν το κομμάτι, τις αλλαγμένες νότες για να τις ταιριάξουν 

με τις προσδοκίες τους για το πώς θα έπρεπε να είναι σωστά. Επιπλέον, ο 

αριθμός των ψευδώς διορθωμένων νοτών αυξήθηκε με τις πρόσθετες 

δοκιμές, αν και θα μπορούσε να υποτεθεί το αντίθετο.
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Σχήμα 4: Η παρτιτούρα του Sloboda (Sloboda, 1976).
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Τα κομμάτια αυτά ήταν στο συμβατικό κλασσικό ύφος, που συνετέθη από 

λιγότερο γνωστούς συνθέτες συγχρόνους του Μότσαρτ, και κάθε τυπογραφικό 

λάθος ήταν σε μια νότα κατά ένα βήμα πάνω στην κλίμακα κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η προκύπτουσα ακολουθία να είναι οφθαλμοφανής από το χαρακτήρα 

του κομματιού όπως επίσης και το λάθος που προέκυπτε. Οι συμμετέχοντες 

ήταν όλοι ικανοί πιανίστες και κλήθηκαν εκτελέσουν δυο φορές το ίδιο κομμάτι 

prima vista και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για να παίξουν ακριβώς ότι 

γράφτηκε. Αν και το γενικό επίπεδο λάθους στην απόδοση ήταν πολύ χαμηλό 

για όλους τους συμμετέχοντες (2,9% για την πρώτη απόδοση, 1,7% για τη 

δεύτερη απόδοση) το επίπεδο λάθους από τυπογραφικό λάθος ήταν υψηλό 

(38% για την πρώτη απόδοση, 41% για τη δεύτερη απόδοση). Όλες αυτές οι 

λάθος παιγμένες νότες που προέκυψαν από τις τυπωμένες νότες 

προσαρμόστηκαν στο λάθος των εκτελεστών, δηλαδή οι συμμετέχοντες 

αντικατέστησαν τις αρχικές σωστές νότες που έβλεπαν στο κείμενο με νότες 

λάθος, αλλά που ακούγονταν καλύτερα, αν και φυσικά δεν είχαν δει ή ακούσει 

ποτέ την συγκεκριμένη μουσική.

Είναι αξιοσημείωτο ότι, αν και τα γενικά λάθη μειώθηκαν στη δεύτερη 

εκτέλεση, το ποσοστό των λαθών από τα τυπογραφικά λάθη αυξήθηκε. Αυτό 

δείχνει ότι αυτό που έμαθαν οι εκτελεστές από τη πρώτη εκτέλεση του 

κομματιού ήταν όχι μόνο μεμονωμένες νότες, αλλά και μερικά πράγματα για 

τη γενική μελωδική και τονική δομή λόγω της οποίας το τυπογραφικό λάθος 

έγινε ακόμη πιο απίθανο να επισημανθεί, ώστε να μην έρθουν σε αντίθεση με 

την τονική συνοχή των κομματιών. Έτσι εδώ ανακαλύπτουμε περαιτέρω 

στοιχεία για το ότι η μουσική γνώση εμπλέκεται στην μουσική ανάγνωση. Το 

πείραμα Goldovsky απευθύνεται περισσότερο σε ειδικευμένους αναγνώστες 

που είναι πιο πιθανόν να είναι ευαίσθητοι στα τυπογραφικά λάθη ώστε να τα 

διορθώνουν κιόλας ταυτόχρονα, πιθανώς επειδή διαβάζουν ψάχνοντας και 

λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά την γενική δομή του κομματιού.

2.2.3. Η οργάνωση της πληροφορίας

Μια συχνή ανακάλυψη, όχι μόνο όσον αφορά την αντιληπτική απόδοση στην 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, είναι ότι οι πιο εξειδικευμένοι πιανίστες είναι 

ακριβέστεροι και γρηγορότεροι από τους αρχαρίους σε πολλούς στόχους
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σχετικούς με την αντίληψη, τη σύγκριση των οπτικών πληροφοριών, και έτσι 

ότι αυτή η διαφορά είναι μεγαλύτερη όταν η δομή του υλικού των ερεθισμάτων 

είναι σημαντική ή γνωστή στους εξειδικευμένους. "Σημαντική" εδώ σημαίνει ότι 

ο μουσικός μπορεί να απομνημονεύσει μια ακολουθία από νότες (π.χ., φα-λα- 

φα-λα-φα) με το συσχετισμό των στοιχείων μέσα σε αυτήν την ακολουθία με 

έναν λογικό τρόπο (π.χ., τρεις φα και ενδιάμεσα δύο λα) αντί να πρέπει να 

θυμάται κάθε νότα χωριστά (Sloboda et al. 1998)

Αυτό το φαινόμενο συσχετίζεται έντονα με τη διαδικασία ομαδικής 

κατάτμησης. Όταν οι νότες είναι ανακατωμένες ή τυχαίες και καμία έννοια δεν 

είναι προφανής, δε βγαίνει κάποιο μουσικό νόημα, ακόμη και οι ιδιαίτερα 

ικανοί πιανίστες γίνονται πιο αργοί και λιγότερο ακριβείς. Οι αρχάριοι 

συνήθως δεν παρουσιάζουν αυτή την διαφοροποιημένη απόκριση στις 

ιδιότητες των ερεθισμάτων, επειδή δεν μπορούν να εξαγάγουν την έννοια, 

δηλαδή δεν έχουν έτσι κι αλλιώς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την 

εξέλιξη ενός μουσικού έργου με εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Αυτό σημαίνει 

ότι η προγενέστερη γνώση για ακολουθίες από νότες διευκολύνει την 

αναγνώρισή τους (οπτικά, κιναισθητικά, και ακουστικά).

2.3. Η κιναίσθηση

Μια συχνή πεποίθηση των μουσικών γενικά για την καλή εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, είναι ότι οι καλύτεροι αναγνώστες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης 

έχουν συγκεκριμένες κιναισθητικές δεξιότητες ή δεξιότητες αφής, που τους 

επιτρέπουν, τουλάχιστον στο πιάνο, να προσανατολιστούν στο όργανο χωρίς 

τη βοήθεια του οπτικού ελέγχου (εκτελεστές άλλων οργάνων δεν μπορούν 

εύκολα να κοιτάνε τα όργανά τους έτσι κι αλλιώς, ακόμα και παίζοντας 

προετοιμασμένη μουσική).

Μερικοί ερευνητές θεωρούν ότι οι κινήσεις ματιού και κεφαλιού στο πιάνο 

γίνονται από τους κακούς αναγνώστες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, επειδή
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αυτές μπορούν να διακόψουν την οπτική επαφή με το μουσικό κείμενο. Τι 

συμβαίνει εάν οι συμμετέχοντες στο πείραμα δεν κοιτάζουν τα χέρια τους; Οι 

ερευνητές στη δακτυλογράφηση έχουν δείξει ότι ακόμη και η απόδοση των 

ειδικευμένων δακτυλογράφων επιδεινώνεται όταν αφαιρείται η οπτική 

ανατροφοδότηση (ευκαιρία για να ελέγξουν τις μετακινήσεις των χεριών τους). 

Είναι επομένως αναμενόμενο να βρει κανείς παρόμοια αποτελέσματα στην εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση μουσική πιάνου, εκεί δηλαδή, που ο αριθμός 

λαθών αυξάνει σημαντικά όταν εμποδίζεται η οπτική ανατροφοδότηση 

(Banton, 1995. Lehmann & Ericsson, 1996). Εντούτοις, οι πιανίστες που είναι 

καλοί στα μεγάλα άλματα στο πληκτρολόγιο, τείνουν να είναι το ίδιο ακριβείς 

ανεξάρτητα από εάν υπάρχει οπτική ανατροφοδότηση ή όχι (Lehmann & 

Ericsson, 1996). Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζει την άποψη ότι η 

κιναισθητική δυνατότητα αποκτιέται κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας 

εξάσκησης στο πιάνο, ότι είναι μια προϋπόθεση για την εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση και ότι η αποφυγή των περιττών θεάσεων του πληκτρολογίου 

βελτιώνει την απόδοση της εκτέλεσης.

2.4. Η μνήμη

Είναι σχεδόν παράδοξο να μιλάμε για τη λειτουργία της μνήμης στην εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση, δεδομένου ότι η ίδια η φύση της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης έρχεται σε αντίθεση με τη σημασία της ανάκλησης. Ακόμα, όταν 

ένα κομμάτι διαβάζεται αρκετές φορές, η μνήμη αρχίζει να αποκτά σημασία. Η 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση είναι απόδοση με ελάχιστη ή καμία πρόβα και 

κατά συνέπεια το επαναλαμβανόμενο παίξιμο ενός κομματιού, ενδεχομένως, 

από ένα επαγγελματία συνοδό στο πιάνο, γενικά θα παραβίαζε αυτή τη 

βασική προϋπόθεση για τη φύση της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης. Σε αυτή 

την περίπτωση, η καλή ανάκληση διευκολύνει τη βελτίωση στο επόμενο 

«πέρασμα» του κομματιού, και ακόμη και για την επανάληψη ή τα ιδιαίτερα 

παρόμοια τμήματα μέσα σε ένα κομμάτι.

Στην πραγματικότητα, πέρα από το επαναλαμβανόμενο «πέρασμα» του 

κομματιού με εξαιρετικά ικανούς πιανίστες οι αποδόσεις στο πρώτο και
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επόμενο «πέρασμα» του κομματιού έδειξαν ότι οι καλύτεροι αναγνώστες εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης έμαθαν το κομμάτι γρηγορότερα από τους 

λιγότερο ικανούς αναγνώστες (Lehmann & Ericsson, 1996). Αυτή η 

γρηγορότερη εκμάθηση μπορεί να αποδοθεί στην ανώτερη δυνατότητά τους 

να πιάσουν τη δομή. Επίσης, όταν ζητήθηκε από τα υποκείμενα-αναγνώστες 

ενός πειράματος να συμπληρώσουν απροσδόκητα μια άσκηση συμπλήρωσης 

κενών που απαιτούσε να θυμούνται τι είχαν μόλις διαβάσει, η ανάκληση των 

μουσικών κειμένων από μέρους τους ήταν ίδια με ότι διάβασαν και έπαιξαν με 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Η απόδοση στην άσκηση συμπλήρωσης κενών 

συσχετίστηκε επίσης με τα αποτελέσματα από ένα επόμενο πείραμα μνήμης 

με τα ίδια θέματα. Αυτά τα συμπεράσματα συμφωνούν με εκείνα από άλλες 

μελέτες που έδειξαν ότι οι εξαιρετικά ικανοί ερμηνευτές επιδεικνύουν ανώτερη 

ανάκληση στο συγκεκριμένο από το πεδίο υλικό, ακόμα και όταν δεν 

καλούνται να απομνημονεύσουν ρητά (Waters 1998).

2.5. Η επίλυση προβλημάτων

Η επίλυση προβλημάτων είναι ιδιαίτερα απαραίτητη στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, όπου όχι πάντα όλες οι σημειώσεις μπορούν να είναι σαφείς και 

πού οι εξωτερικές απαιτήσεις στο μουσικό (παραδείγματος χάριν, κατά την 

εκτέλεση με ένα συνοδό ή ένα σολίστα) εκτρέπουν την προσοχή του μακριά 

από το στόχο της ανάγνωσης. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αναγνώστης πρέπει 

να υποθέσει, να απλοποιήσει ή ακόμα και να αυτοσχεδιάσει. Αυτές οι 

διαδικασίες έχουν κοινό ότι ο αναγνώστης αναδημιουργεί δραστήρια το 

μουσικό υλικό παρά το βγάζει απλά από τη σελίδα και το αναπαράγει στο 

όργανο. Η αναδημιουργία των ελλιπών σχεδίων είναι μια θεμελιώδης 

αντιληπτική-ψυχολογική, ή μορφο-ψυχολογική, διαδικασία. Παραδείγματος 

χάριν, στην οπτική αναγνώριση μορφών βρέθηκε ότι είναι εύκολο να 

αναγνωρίσει κανείς ένα αντικείμενο ακόμα και όταν το κοιτά μπροστά από ένα 

εμπόδιο, διακεκομμένα δηλαδή. Η αντίληψή του θεατή φαίνεται να ξαναβάζει
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τα μέρη που λείπουν επειδή κρύβονται από τους στύλους του φράχτη 

(Bregman & Ahad, 1990).

Σχήμα 5: Αναγνώριση αντικειμένου που κρύβεται πίσω από οπτικά εμπόδια (Bregman & 

Ahad, 1990

2.5.1. Συμπλήρωση των φθογγόσημων που λείπουν από την παρτιτούρα

Σε ένα πείραμα όπου ζητήθηκε από τους πιανίστες να διαβάσουν με εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση ένα κομμάτι στο οποίο διάφορες νότες ήταν 

σβησμένες (Lehmann & Ericsson, 1996). Και σε αυτή την περίπτωση τα 

υποκείμενα έτειναν να συμπληρώνουν τα κενά με νότες που περίμεναν λογικά 

να ακούσουν .Οι συμμετέχοντες που σημείωσαν ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία 

στην εξαφωνική αυτή άσκηση που τους δόθηκε από τους ερευνητές όχι μόνο 

έτειναν να είναι καλύτεροι αναγνώστες στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, 

αλλά και ο αριθμός των σωστών νοτών αυξήθηκε στατιστικά σε μια δεύτερη 

προσπάθειά τους να συμπληρώσουν τα κενά. Παρά την πλήρη έλλειψη 

πληροφοριών τους ως προς τις απαραίτητες νότες, οι καλύτεροι αναγνώστες 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης αφομοίωσαν κάπως τη δομή ενός κομματιού 

με τις επαναλήψεις του και ήταν σε θέση να δημιουργήσουν τα κατάλληλα 

περάσματα αμέσως.
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2.5.2. Εύρεση του κατάλληλου δακτυλισμού

Σε αντίθεση με αυτούς που πληκτρολογούν σε υπολογιστές, τα δάχτυλα των 

οποίων εντοπίζουν με ακρίβεια τα πλήκτρα σε ένα πληκτρολόγιο, οι πιανίστες 

πρέπει να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του εντοπισμού των πλήκτρων του 

πιάνου που πρέπει να παιχτούν από τα δάχτυλα, να βρουν δηλαδή που θα 

πατήσουν με το κάθε δάχτυλο. Φαίνεται ότι οι καλύτεροι εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης αναγνώστες χρησιμοποιούν πιο κατάλληλους δακτυλισμούς με 

την πρώτη φορά και ότι σε διαδοχικά παιξίματα-περάσματα του κομματιού οι 

δακτυλισμοί βελτιστοποιούνται όσον αφορά το επερχόμενο μουσικό πλαίσιο, 

το οποίο είναι (φυσικά) άγνωστο στην πρώτη συνάντηση του αναγνώστη με 

το κείμενο (Lehmann & Ericsson, 1995. Sloboda et al, 1998).

Από ψυχολογική άποψη δεν προκαλεί έκπληξη ότι οι εξειδικευμένοι πιανίστες 

δίνουν τόσο πολλή σημασία στις ανατομικές υποστηρίξεις στη δαχτυλοθεσία. 

Μια πτυχή της εξειδίκευσης που εμφανίζεται σε πολλές καταστάσεις είναι η 

συνέπεια στην απόδοση ενός μουσικού κομματιού. Στα σημεία του μουσικού 

κειμένου που φαίνεται να υπάρχουν κανόνες, οι εξειδικευμένοι πιανίστες τους 

εφαρμόζουν με περισσότερη συνέπεια από τους αρχάριους (Sloboda, 1984). 

Σύμφωνα με αυτό, ήταν προβλέψιμο ότι οι εξειδικευμένοι θα ήταν 

συνεπέστεροι από τους αρχαρίους στις λύσεις δακτυλοθεσίας που υιοθέτησαν. 

Σε μια μελέτη του Sloboda επαληθεύτηκαν πειραματικά κάποιες υποθέσεις 

αυτονόητες για όσους ασχολούνται με τη μουσική:

2.5.2.1. Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες βρίσκουν καλύτερους δακτυλισμούς από 

τους αρχάριους.

Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες που διάβαζαν το ίδιο κομμάτι για δεύτερη φορά 

θα έβρισκαν καλύτερους δακτυλισμούς από τους αρχάριους. Αυτό συμβαίνει 

επειδή οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες έχουν ένα μεγαλύτερο αριθμό ήδη
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γνωστών σχεδίων δακτυλοθεσίας που είναι σε θέση να εφαρμόσουν στις 

περισσότερες περιστάσεις.

2.5.2.2. Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες βρίσκουν καλύτερους δακτυλισμούς από 

τους αρχάριους σε παρόμοια περάσματα νοτών.

Η δεύτερη υπόθεσή που διατυπώθηκε πάνω στη συνέπεια στην απόδοση 

ενός μουσικού κειμένου ήταν ότι όπου εμφανίζονταν παρόμοια περάσματα 

νοτών οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες θα έβρισκαν καλύτερους δακτυλισμούς 

από ότι οι αρχάριοι. Η πρόβλεψη ήταν πως τέτοια συνέπεια μπορεί να μην 

ισχύει για τους ιδιαίτερα ικανούς πιανίστες στο τέλος δύο ίδιων καταλήξεων 

που ακολουθούνται από περάσματα που έχουν βασικές διαφορές. Σε τέτοιες 

περιστάσεις, προβλέφθηκε ότι οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες θα ήταν 

πιθανότερο να τροποποιήσουν τη δακτυλοθεσία των τελών των φράσεων 

προκειμένου να τοποθετηθούν τα δάκτυλα πιο ευνοϊκά για τις νότες που 

επρόκειτο να ακολουθήσουν. Αυτή η προφανώς αντιφατική πρόβλεψη είναι 

βασισμένη στην υπόθεση ότι οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες κοιτάζουν πιο 

μπροστά από ότι οι αρχάριοι.

Ως συμπέρασμα, η ανάλυση της προσαρμογής κανόνων δακτυλοθεσίας 

προτείνει ότι υπάρχει κάτι παραπάνω από μια απλή μείωση στη δυσκολία 

επιλεγμένων δακτυλισμών όσο αυξάνεται η εξειδίκευση. Μπορεί βέβαια να 

μην υπάρχει καμιά δακτυλοθεσία που να έχει χαμηλή δυσκολία σε όλους τους 

κανόνες για αυτά τα κομμάτια. Αντί αυτού, οι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου 

πιανίστες, οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες και οι αρχάριοι διαφέρουν με τον τρόπο 

που εναλλάσσουν τον έναν κανόνα με τον άλλο. Οι αρχάριοι προτιμούν να 

κρατήσουν τα δάχτυλα ούτε πάρα πολύ τεντωμένα ούτε πάρα πολύ 

συμπιεσμένα, κάτι που προτείνουν τα περισσότερα βιβλία με κλίμακες όπου 

είναι δυνατόν ("επόμενη νότα-επόμενο δάχτυλο"). Οι εξαιρετικά υψηλού 

επιπέδου πιανίστες και οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες είναι πιο προετοιμασμένοι 

να κρατήσουν τα δάχτυλα συμπιεσμένα κοντά, ιδιαίτερα εάν με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να αποφύγουν να τοποθετήσουν τον αντίχειρα σε ένα μαύρο 

πλήκτρο. Αυτοί επίσης είναι πιο πιθανόν από τους αρχαρίους να
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χρησιμοποιήσουν τα σχέδια δάχτυλισμών που περιλαμβάνουν τις 

μετακινήσεις μεταξύ του τρίτου, τέταρτου και πέμπτου δαχτύλου. Οι αρχάριοι, 

με την αποφυγή αυτών των δάχτυλων, πρέπει να προσφύγουν στη διάβαση 

κάτω από τον αντίχειρα.

Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες προτιμούν δακτυλοθεσίες ώστε να αποφεύγουν 

τις αλλαγές θέσης του χεριού σε μια μεγαλύτερη έκταση από τους αρχάριους 

και τους βιρτουόζους. Οι αρχάριοι μπορεί να πρέπει να αλλάξουν τη θέση 

χεριών ώστε να αποφύγουν συχνότερα την κατάχρηση των αδύνατων 

δάχτυλων. Οι ιδιαίτερα ικανοί πιανίστες θα ενδιαφερθούν για εργονομικά 

καλύτερους δακτυλισμούς, όπως η αποφυγή του αντίχειρα σε μαύρο πλήκτρο, 

απ' ό,τι για τη διατήρηση της σταθερής θέσης χεριών. Τέλος, η δυσκολία του 

κανόνα, ιδιαίτερα της αλλαγής της θέσης του χεριού, προβλέπουν στατιστικά 

και το λάθος και τη συνέπεια στην εκτέλεση.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ότι η συνεπέστερη εμμονή στους κανόνες 

είναι, πράγματι, εν μέρει αρμόδια για την αυξανόμενη ακρίβεια μεταξύ των 

εκτελέσεων. Εντούτοις, το γεγονός ότι η γενική χρήση των κανόνων δεν ήταν 

τρομερά διαφορετική για τους πιανίστες διαφορετικών επιπέδων εξειδίκευσης, 

προτείνει ότι ένας άλλος παράγοντας πρέπει να ευθύνεται για ένα μέρος της 

συνέπειας. Ενδεικτικό είναι, ότι ένας μεγάλος αριθμός δακτυλοθεσιών 

καλύπτει τις απαιτήσεις οποιουδήποτε ιδιαίτερου κανόνα δακτυλοθεσίας. Οι 

πιανίστες χρειάζονται κάτι περισσότερο από τους κανόνες για να καθορίσουν 

μια συγκεκριμένη δακτυλοθεσία για να παίξουν. Είναι πιθανό ότι οι ιδιαίτερα 

ικανοί πιανίστες έχουν απομνημονεύσει ένα σύνολο συγκεκριμένων 

προτιμώμενων δακτυλοθεσιών ως λύση για τις ακολουθίες νοτών που 

εμφανίζονται συχνά στα μουσικά κείμενα. Για παράδειγμα, τα μουσικά κείμενα 

του Czerny που χρησιμοποίησαν στη πειραματική τους διαδικασία ο Sloboda 

και οι συνεργάτες (1998) περιέχουν πρότυπα παραδείγματα ιδιαίτερων 

μουσικών σχημάτων που βρίσκονται συνήθως στο κλασσικό ρεπερτόριο 

πιάνου (π.χ., Haydn, Mozart, Beethoven). Οι λύσεις που μαθαίνονται για αυτά
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τα πρότυπα, αν και προσαρμοσμένα στους κανόνες, δεν μπορούν να 

προβλεφθούν μεμονωμένα από τους κανόνες.

Ο Parcnutt και οι συνεργάτες του (1997) έχουν δείξει ότι υπάρχουν μερικά 

σχέδια δακτυλοθεσίας που ορίζουν μια χαμηλής δυσκολίας αξία από το 

πρότυπο αλλά που κανένας πιανίστας δεν ορίζει πραγματικά όπως είναι 

λογικό. Αυτοί οι δακτυλισμοί μπορούν να είναι εκείνοι που δεν ορίζονται από 

οποιαδήποτε παράδοση ή που έχουν κάποια γνωστική ή σχηματική ιδιότητα, 

η οποία δεν έχει εξεταστεί ακόμα.

2.5.2.3. Η μεγαλύτερη πείρα έχει ως αποτέλεσμα την υψηλότερη συνέπεια σε 

επαναλήψεις μουσικών φράσεων μέσα στα κομμάτια.

Οι ιδιαίτερα ικανοί και οι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου πιανίστες, στα 

πειράματα του Sloboda (1998) ήταν συνεπέστεροι από τους αρχαρίους, αν 

και η συνέπεια κατά τη διάρκεια της απόδοσης ήταν περίπου 20% 

χαμηλότερη από τη συνέπεια μεταξύ των αποδόσεων για όλες τις ομάδες. Οι 

ερευνητές υποστήριξαν ότι αυτή η πτώση στην απόδοση των ερμηνευτών 

μπορεί να εξηγηθεί από τις βασισμένες στα συμφραζόμενα διαφορές μεταξύ 

των επαναλήψεων.

2.5.2.4 .Είναι οι πιανίστες συνεπείς στην εκτέλεση των κομματιών στο πλαίσιο 

μιας ακολουθίας από νότες;

Οι πιανίστες, στα ίδια πάντα πειράματα (Sloboda, 1998) ήταν λιγότερο 

συνεπείς στη δακτυλοθεσία τους των τελευταίων δύο νοτών, σε ένα 

επαναλαμβανόμενο μέτρο, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι επόμενες τρεις 

νότες ήταν σημαντικά διαφορετικές . Η υπόθεση ήταν, εντούτοις, ανακριβής 

στην πρόταση ότι αυτή η επίδραση θα εμφανιζόταν μόνο για αυτούς με 

μεγαλύτερη εκτελεστική εμπειρία. Η ίδια επίδραση βρέθηκε για κάθε επίπεδο 

εξειδίκευσης σε αυτήν την μελέτη. Ολοι οι πιανίστες φαίνονται ικανοί να 

προβλέπουν τις μεγάλες τονικές αλλαγές, αλλαγές κλίμακας δηλαδή, και να
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διενεργούν τις ανάλογες προσαρμογές στις τελικές δακτυλοθεσίες. Αξίζει να 

παρατηρηθεί ότι ακόμα και οι αρχάριοι τα καταφέρνουν σε αυτό τον τομέα.

Προτάθηκε ότι αυτή η έλλειψη ομαδικής διαφοράς εξηγείται εν μέρει από το 

γεγονός ότι οι αρχάριοι που πήραν μέρος στην έρευνα είχαν εκτελεστική 

εμπειρία σε κάποιο άλλο όργανο. Οι δεξιότητες ανάγνωσης ήταν ισοδύναμες 

με αυτές των εξειδικευμένων, και μπορούμε να υποθέσουμε ειδικότερα ότι 

όλες οι ομάδες προέβλεπαν την παρτιτούρα στον ίδιο βαθμό. Επιπλέον, οι 

γενικά πιο αργές ταχύτητες απόδοσης που υιοθετούνται από τους αρχάριους 

θα είχαν βοηθήσει τη διάρκεια της πρόβλεψης. Η συμπεριφορά όλων των 

ομάδων διευκρινίζει ότι τονικές αλλαγές απαιτούν αλλαγές στη θέση του 

χεριού.

2.6. Ακουστική ανατροφοδότηση

Μια σπάνια ερευνημένη πτυχή της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης είναι η 

επίδραση της ακουστικής πληροφορίας (ακουστική ανατροφοδότηση) στην 

απόδοση του μουσικού κειμένου, θεωρητικά, η ακουστική ανατροφοδότηση 

δεν πρέπει να διαδραματίζει έναν ρόλο στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης, 

δεδομένου ότι καμία δυνατότητα του ερμηνευτή για διόρθωση λάθους δεν 

υπάρχει. Αυτό φαίνεται να εξηγεί γιατί η αφαίρεση της ακουστικής 

ανατροφοδότησης δεν φαίνεται να κάνει την απόδοση της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης να μειωθεί σημαντικά (Banton, 1995).

Σε ένα πείραμα (Kopiez et al.,2006), πιανίστες διάβαζαν τη μουσική, ενώ 

συγχρόνως άκουγαν επαναλαμβανόμενα τη μουσική από τα ακουστικά. Εάν η 

λειτουργία της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης βασιζόταν στη δημιουργία μιας 

εσωτερικής ακουστικής αναπαράστασης της μουσικής, η παραπάνω συνθήκη 

θα έπρεπε να έχει προκαλέσει παρεμβολές στην απόδοσή τους, αλλά δεν το 

έκανε. Κατά συνέπεια, σε μια αυτοπροσδιοριζόμενη ρυθμικά απόδοση, οι εκ
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πρώτης όψεως αναγνώστες στηρίχθηκαν στα οπτικά ερεθίσματα (δηλ., το 

τυπωμένο κείμενο) και δεν χρειάστηκαν τα ακουστικά ερεθίσματα (δηλ., τον 

ήχο που παράγουν). Εντούτοις, η αντιληπτική απόδοση εξαρτάται μόνο εν 

μέρει από τις φυσικές ιδιότητες του τυπωμένου ερεθίσματος (φθογγόσημα) 

αλλά αντί αυτού οδηγείται από αυτό που περιμένει ο εκτελεστής και την 

προγενέστερη γνώση της μουσικής μορφής και των καθαρώς μουσικών 

ιδιοτήτων του (σημαντικού) ερεθίσματος.

Η αλήθεια βρίσκεται πιθανώς στη μέση: το παίξιμο χωρίς ανατροφοδότηση 

είναι ουσιαστικά δυνατό όταν η μουσική δεν είναι πολύ περίπλοκη, αλλά η 

ανατροφοδότηση χρησιμεύει πιθανώς ως ένα έναυσμα για τη δημιουργία 

προβλέψεων για τις επόμενες νότες, γεγονός που καθιστά τον εκτελεστή 

ικανό για μια πιο μουσική απόδοση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΙΑΝΙΣΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

3.1. Εισαγωγικά

Για να κάνουμε τις άμεσες συγκρίσεις μεταξύ των μουσικών και των μη 

μουσικών πρέπει συνολικά να απλοποιήσουμε το ερέθισμα που τους δίνουμε 

και την απόκριση που πρέπει αυτοί να έχουν. Συνεπώς, αυτός ο τρόπος 

έρευνας δεν μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά. Ευτυχώς, οι δεξιότητες 

ανάγνωσης μουσικής διανέμονται άνισα μεταξύ των μουσικών. Μερικοί ικανοί 

εκτελεστές έχουν πολύ φτωχή εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Αλλοι υπερέχουν 

στην ανάγνωση. Η δοκιμασία στην οποία οι διαφορές εμφανίζονται 

περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο, είναι αυτή της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης, όπου ο εκτελεστής πρέπει να κάνει μια συνεπή απόδοση ενός 

κομματιού μουσικής, που δεν έχει δει ποτέ πριν. Η εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση πρόκειται να αντιπαραβληθεί με την περίπτωση κατά την οποία 

ένας εκτελεστής χρησιμοποιεί παρτιτούρα για να παίξει ένα κομμάτι που ήδη 

γνωρίζει. Στην τελευταία περίπτωση, ο εκτελεστής χρησιμοποιεί την 

παρτιτούρα (πιθανώς επιλεκτικά) ως βοήθεια σε θέματα μνήμης, παρά ως 

αρχική πηγή πληροφοριών για τη μουσική.

Παρατηρείται ότι ένας εκτελεστής κοιτά ελάχιστα τις νότες όταν παίζει (αν 

έχει!). Σαφώς, η αρχική πηγή πληροφοριών του για τη μουσική αποθηκεύεται 

στη μακροπρόθεσμη μνήμη του. Το μουσικό κείμενο χρησιμοποιείται, κατά 

διαστήματα, για να λειτουργήσει απλά σαν μια νύξη για το επόμενο τμήμα του 

κομματιού. Η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση είναι, αντίθετα, μια "καθαρότερη" 

και "απλούστερη" περίπτωση ανάγνωσης μουσικού κειμένου. Ο εκτελεστής 

πρέπει να εξετάσει τη μεγάλη πλειοψηφία (εάν όχι όλες) των νοτών, και η 

επιτυχία της απόδοσής του συσχετίζεται άμεσα με τη γνώση που αποκτιέται 

εκείνη την στιγμή από αυτή την διαδικασία. Φυσικά, η ευρεία γνώση 

γενικότερα ενός είδους μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο, δεδομένου ότι στην
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εκ πρώτης όψεως ανάγνωση η χρήση τέτοιας γνώσης είναι αυτή ακριβώς που 

διακρίνει τον πολύ ικανό από το συνηθισμένο πιανίστα

3.2. Οι άριστοι αναγνώστες συγκρινόμενοι με τους καλούς αναγνώστες.

Από τις ανέκδοτες μαρτυρίες σε βιογραφίες και από περιστασιακές 

παρατηρήσεις, γνωρίζουμε ότι έχουν υπάρξει και υπάρχουν ακόμα μεγάλες 

διαφορές στις δυνατότητες των μουσικών σε εκ πρώτης όψεως ανάγνωση. Οι 

μελέτες πάνω στην ικανότητα, δείχνουν ότι πρέπει να αναμείνουμε τις 

σημαντικές αλλαγές στη δομή της ίδιας ικανότητας πέρα από το σημείο της 

συνηθισμένης ικανότητας. Υπάρχουν, σε οποιαδήποτε περιοχή ικανότητας, 

εκείνοι οι επαγγελματίες που δυνάμει της τελειότητας και της εμπειρίας τους 

αξίζουν τον τίτλο του πιανίστα με εξαιρετικά υψηλές καλλιτεχνικές ικανότητες. 

Ένας παράγοντας που συσχετίζεται πολύ έντονα με την εξαιρετική ικανότητα 

είναι ο χρόνος που ξοδεύεται σε άσκηση για την ανάπτυξη της εν λόγω 

ικανότητας. Ένας πιανίστα με εξαιρετικά υψηλές καλλιτεχνικές ικανότητες έχει 

ξοδέψει πιθανώς πάνω από 10.000 ώρες σε μελέτη για τη συγκεκριμένη 

ικανότητα, ενώ ο πολύ ικανός πιανίστας έχει πιθανώς ξοδέψει μόνο 2.000 

περίπου ώρες για την ανάπτυξη της ίδιας ικανότητας (Sloboda, 1984). Έτσι 

θα αναμενόταν να βρούμε τόσο σημαντικές διαφορές μεταξύ του πιανίστα με 

εξαιρετικά υψηλές καλλιτεχνικές ικανότητες και του πολύ ικανού όσο και 

μεταξύ του πολύ ικανού με τον αρχάριο.

3.3. Εμπειρία και ερμηνευτική απόδοση

Για την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, τέτοιες διαφορές έχουν μελετηθεί όσον 

αφορά τις εκφραστικές πτυχές της εκτέλεσης πιάνου (Sloboda, 1984). Οα 

μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι είναι δυνατό να βρεθούν συσχετισμοί μεταξύ 

των συγκεκριμένων υποϊκανοτήτων της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης σε 

επίπεδο πείρας αλλά όχι σε άλλο. Δεδομένου ότι οι απαιτήσεις των
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ζητούμενων των πειραμάτων της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης διαφέρουν 

από εκείνους άλλων μουσικών δραστηριοτήτων, οι ισχυρές σχέσεις μεταξύ 

των διαφορετικών δραστηριοτήτων είναι απίθανες. Εντούτοις, ειδικά μεταξύ 

των αρχαρίων μπορούν να υπάρξουν περιοριστικοί παράγοντες στις βασικές 

μουσικές δεξιότητες που περιορίζουν την απόδοση όλων των 

δραστηριοτήτων. Παραδείγματος χάριν, για έναν σπουδαστή τρομπέτας που 

δεν ξέρει ακόμη να ταιριάζει τις νότες με τους συνδυασμούς των βαλβίδων του 

οργάνου του με ευκολία, ούτε η ευκολία στην ανάγνωση ή οι μεγάλες 

αυτοσχεδιαστικές ικανότητες δεν θα είναι ωφέλιμες.

Ακόμα σε επίπεδα υψηλότερης ικανότητας, όπου οι βασικές δεξιότητες δεν 

είναι πλέον ζήτημα, οι διαφορετικές προηγούμενες μουσικές εμπειρίες και οι 

μακροπρόθεσμες διαφορές κατάρτισης μπορούν να οδηγήσουν σε ένα 

ιδιοσυγκρατικό σχεδιάγραμμα ικανότητας, όπου η εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση μπορεί να αναπτυχθεί καλά σε μερικούς ανθρώπους αλλά όχι σε 

άλλους. Για τους εκτελεστές μη πληκτροφόρων, οι ευκαιρίες για εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωση δεν είναι τόσο πολλές, όσο για τους πιανίστες. Έτσι, έχουν 

λιγότερες ευκαιρίες για εξάσκηση και βελτίωση της εν λόγω ικανότητας.

Κατά την εκ πρώτης όψεως ανάγνωση ο εκτελεστής πρέπει να διαμορφώσει 

την ταχύτητα και τις δυναμικές κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει μια 

συνεπή, και ενδεχομένως νέα, άποψη στη δομή της μουσικής. Για να είναι μια 

εκτέλεση μουσικά αποτελεσματική, πρέπει να κάνει κάτι περισσότερο απ' το 

να παρουσιάζει στον ακροατή το κομμάτι με τις σωστές νότες στη σωστή 

ταχύτητα.

Ο συμβατικότερος τύπος μουσικού κειμένου είναι έτσι δομημένος ώστε τα 

μέτρα να περιέχουν τον ίδιο αριθμό κτύπων. Ο πρώτος κτύπος κάθε μέτρου 

είναι δυνατότερος, επειδή για να μπορεί ο ακροατής να καταλάβει τη μουσική
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πρέπει να είναι σε θέση να προσδιορίσει το μετρικό περίγραμμα από τις 

πρώτες νότες μιας εκτέλεσης. Μερικές φορές, οι ίδιες οι νότες επιτρέπουν 

μόνο μια σωστή μετρική ανάγνωση (Steedman, 1977), αλλά συχνά η μουσική 

είναι διφορούμενη έως ότου προσθέσει ο εκτελεστής κάποιο εκφραστικό 

περιεχόμενο. Η πιο διφορούμενη ακολουθία από όλες θα ήταν μια 

επαναλαμβανόμενη νότα γιατί θα ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί που θα 

τονίζεται. Αν ο εκτελεστής δεν διαμορφώνει μια τέτοια ακολουθία με σαφή 

τρόπο ο ακροατής μπορεί να λάβει διαφορετικό μουσικό συμπέρασμα. Έτσι 

ένας εκτελεστής πρέπει να έχει μελετήσει τη μουσική αναλυτικά ώστε να μην 

προκύπτουν τέτοιες ασάφειες. Οι μετρικές πληροφορίες που διευκρινίζονται 

από το μουσικό κείμενο πρέπει επίσης να τονιστούν στην απόδοση.

Ο Shaffer (1983) έχει επινοήσει μέσα με τα οποία όλα τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα μιας πιανιστικής εκτέλεσης μπορούν να καταγραφούν στον 

υπολογιστή. Ο εξοπλισμός του Shaffer επιτρέπει την καταγραφή όλων των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων με τη βοήθεια φωτοκύτταρων που συνδέονται 

με το μηχανισμό του πιάνου. Η χρησιμοποίηση του συστήματος Shaffer 

κατέστησε δυνατό να υπάρξει πλήρης καταγραφή των εκφραστικών μέσων 

που χρησιμοποιήθηκαν από μια ομάδα πιανιστών, που τους ζητήθηκε να 

διαβάσουν μια μελωδία, που ήταν διφορούμενη, όσον αφορούσε το μέτρο, 

δύο φορές, με διαφορετική τοποθέτηση των τονισμών. Το μέτρο 

προσδιοριζόταν μόνο από την τοποθέτηση των διαστολών που χώριζαν τα 

μέτρα και με κανέναν άλλο τρόπο. Η δεύτερη παρτιτούρα παρήχθη από την 

πρώτη με τη μετατόπιση των διαχωριστικών γραμμών των μέτρων κατά ένα 

όγδοο προς τα δεξιά στο μουσικό κείμενο.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να παίξουν κάθε μελωδία με εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση πέντε συνεχόμενες φορές. Οι μελωδίες ενσωματώθηκαν σε μια πιο 

μακροχρόνια σειρά μελωδιών και κανένας συμμετέχοντας δεν παρατήρησε ότι 

οι δύο μελωδίες είχαν τις ίδιες νότες. Οι οδηγίες ενθάρρυναν τους εκτελεστές 

να δώσουν σε κάθε μελωδία κάποιο μουσικό χαρακτήρα, που να
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αναπαράγεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις πέντε διαδοχικές αποδόσεις, 

αλλά καμία αναφορά δεν έγινε για το μέτρο. Σε ένα δεύτερο πείραμα, οι 

ηχογραφήσεις των εκτελέσεων αυτών παίχτηκαν σε ακροατές που έπρεπε να 

προσπαθήσουν και να προσδιορίσουν από ποια από τις δύο μορφές προήλθε 

κάθε εκτέλεση.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν διαφορετική εμπειρία στην εκτέλεση 

πιάνου. Ο λιγότερο πεπειραμένος έπαιζε για περίπου 11 έτη, και ο πιο 

πεπειραμένος, ένας επαγγελματίας πιανίστας, έπαιζε για περισσότερο από 40 

έτη. Τα αποτελέσματα παρουσίασαν πολλές σημαντικές διαφορές σαν 

αποτέλεσμα της διακύμανσης της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Οι πιανίστες με εξαιρετικά υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο κατέστησαν τις δύο 

αποδόσεις πιο ευδιάκριτες μεταξύ τους.

Δεύτερον, οι τύποι εκφραστικών μέσων που χρησιμοποιούνταν αυξήθηκαν σε 

αριθμό όσο μεγάλωνε ο δείκτης εμπειρίας του κάθε συμμετέχοντα. Ειδικότερα, 

οι λιγότερο πεπειραμένοι πιανίστες έτειναν να επικεντρωθούν στις 

παραλλαγές της έντασης, των δυναμικών δηλαδή, εις βάρος των παραλλαγών 

στη ταχύτητα. Οι πιο πεπειραμένοι πιανίστες χρησιμοποίησαν τις παραλλαγές 

της έντασης επίσης (τονισμένες νότες δηλαδή όπου το επιβάλλει το μουσικό 

κείμενο) αλλά και τις παραλλαγές στην ταχύτητα (όπως η μικρή καθυστέρηση 

στην αρχή της νότας μετά από ένα τονισμό).

Τρίτον, ο πιο πεπειραμένος πιανίστας ήταν σημαντικά καλύτερος στο να 

αποδίδει το μέτρο με σαφές τρόπο από το λιγότερο πεπειραμένο πιανίστα. Οι 

ακροατές αναγνώρισαν πολλές περισσότερες εκτελέσεις σωστά.

Οι εκφραστικές πτυχές της πιανιστικής απόδοσης προκύπτουν από την καλή 

προετοιμασία για μετακίνηση των δάχτυλων πάνω στο πληκτρολόγιο. Ο 

πιανίστας πρέπει να ξέρει πόσο δυνατά θέλει να ηχήσει μια νότα, πότε θέλει 

να ηχήσει, και για πόσο χρόνο, πριν την παίξει. Η κατανομή της εκφραστικής 

παραλλαγής του οδηγείται από μια θεμελιώδη πτυχή της μουσικής δομής, 

όπως το μέτρο. Έτσι, φαίνεται αναμφισβήτητο ότι η γνώση αυτής της 

μουσικής δομής, είναι μια άμεση συνέπεια της διαδικασίας ανάγνωσης και ότι,
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η ανάγνωση μουσικής, είναι ένα πραγματικό είδος αντίληψης της μουσικής 
γενικά.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : Απόκτηση δεξιοτήτων εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης.

4.1. Εισαγωγικά

Οι εκπαιδευτικοί της μουσικής και οι μουσικοί γενικά ενδιαφέρονται, πρώτον, 

για το εάν οι δεξιότητες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης μπορούν ή όχι να 

αποκτηθούν και, δεύτερον, πώς μπορούμε να βελτιστοποιήσουμε τη 

διαδικασία εκμάθησης. Όσον αφορά αυτές τις προβληματικές, η απάντηση 

δίνεται εμπειρικά, και παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που υποστηρίζουν 

ότι η κατάρτιση και η εμπειρία είναι σημαντικοί προάγγελοι για την καλή εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση του μουσικού κειμένου.

4.2. Μελέτες πάνω στο αντικείμενο

Ο Banton (1995) διαπίστωσε ότι η συχνότητα της εξάσκησης εκ πρώτης 

όψεως ανάγνωσης συνέπεσε με καλύτερα αποτελέσματα εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης στην αναμενόμενη κατεύθυνση, δηλαδή, όσο περισσότερη 

εξάσκηση τόσο καλύτεραΑκόμα, αυτά τα συμπεράσματα ενισχύουν την 

σημασία των συμβουλών των δασκάλων μουσικής για βελτίωση της εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης με το να εξασκούνται συχνά οι μαθητές τους σε 

αυτή (Lehmann & Ericsson 1996).

Μια πιο πρόσφατη μελέτη έγινε στην οποία οι πιανίστες επιπέδου κολεγίου 

διάβασαν και έπαιξαν εκ πρώτης όψεως ένα συμπλήρωμα σε ένα 

ηχογραφημένο εκ των προτέρων σόλο μέρος και πέρασαν από συνέντευξη 

για την προηγούμενη μουσική τους εμπειρίας (Lehmann & Ericsson 1996). 

Κατά την προσπάθεια να εξηγηθούν οι ατομικές διαφορές στην απόδοση εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ικανότητα εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης συνδέθηκε πρώτιστα με τον αριθμό ωρών που 

συμμετείχαν οι πιανίστες που πήραν μέρος στην έρευνα σε δραστηριότητες 

σχετικές με μουσική συνοδεία μέχρι τότε και με το τρέχον μέγεθος του 

συνοδευτικού ρεπερτορίου τους. Αντιθέτως, η ηλικία, η εξάσκηση στο πιάνο 

(ένας αποδεδειγμένος δείκτης του επιπέδου απόδοσης μεταξύ των πολύ
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ικανών πιανιστών σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες) και η απόδοση σε 

ξεχωριστές υποϊκανότητες (π.χ., αυτοσχεδιασμός, ανάκληση, και κιναισθητική 

δυνατότητα) δεν προεξόφλησαν το πώς θα ήταν η απόδοσή τους στην εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση. Η παρατήρηση αυτή υποστηρίζει ότι ακόμη και η 

απόδοση στις αποκαλούμενες υποϊκανότητες μπορεί να αντιμετωπισθεί ως 

αποτέλεσμα της κατάρτισης και ότι η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση δεν 

καθίσταται δυνατή από μία τυχαία προδιάθεση (ταλέντο).

Κατά συνέπεια η εμπειρία είναι σημαντική, αλλά άλλα στοιχεία προτείνουν ότι 

αυτό δεν ισχύει πάντα (Lehmann & Ericsson, 1993). Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, ότι όταν εξασκείται κάποιος στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση εντατικά, αλλά μόνο σε ένα συγκεκριμένο, αμετάβλητο επίπεδο 

δυσκολίας, το πρόσωπο αυτό δεν βελτιώνεται στην εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση, παρά τη μεγάλη συσσώρευση εμπειρίας. Αυτό συμβαίνει μεταξύ 

των ερασιτεχνών, είτε στη μουσική ή στον αθλητισμό. Εντούτοις, όταν 

συνδυάζεται αυτή η εμπειρία με προσεκτικές και σκόπιμες προσπάθειες 

κατάρτισης, είτε μέσω της επιλογής όλο και περισσότερο δύσκολου υλικού 

ανάγνωσης ή μέσω της στρατηγικής ενίσχυσης ενός κατάλληλου ρεπερτορίου 

συνοδείας, είναι αναμενόμενο, ότι ο συσχετισμός μεταξύ εμπειρίας και του 

επιπέδου εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης θα αυξηθεί (βλ. Lehmann & Ericsson, 

το 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΕΚ ΠΡΩΤΗΣ ΟΨΕΩΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΗ

5.1. Γενικά εισαγωγικά

Ο λεπτομερής καθορισμός των μελετών στη βιβλιογραφία της μουσικής 

εκπαίδευσης, στην ψυχολογική έρευνα, είναι δύσκολη, επειδή οι εκπαιδευτικοί 

έχουν εφαρμόσει συχνά και έχουν επικυρώσει τις προβλέψεις τους για τις 

μεθόδους διδασκαλίας χωρίς απαρίθμηση, γιατί οι μέθοδοί τους λειτουργούν 

(ή αποτυγχάνουν να λειτουργήσουν). Οι μελέτες στη βιβλιογραφία της 

μουσικής εκπαίδευσης λοιπόν φανερώνουν, ότι η εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωση έχει ξεχωριστές απαιτήσεις ικανότητάς και ότι η εκμάθηση εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης πρέπει να υπογραμμίσει όλες εκείνες τις 

απαιτήσεις.

Έχει εξεταστεί η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης και άλλων μουσικών δραστηριοτήτων. Ο Wolf (1976) βρήκε μόνο 

μια αδύνατη σχέση μεταξύ της ικανότητας της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης 

και της γενικής ικανότητας στην εκτέλεση. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 

η γενική οργανική απόδοση και η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση απαιτούν 

διαφορετικές υποϊκανότητες, ενδέχεται να είναι πρακτικό να παρουσιαστούν 

στους λιγότερο πεπειραμένους σπουδαστές μερικές σημαντικές διαφορές 

μεταξύ της πρακτικής τους στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση και της 

πρακτικής τους στην εκτέλεση. Συνεπώς, η διδασκαλία της εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης πρέπει να ενθαρρύνει την προσομοίωση των αντιπροσωπευτικών 

καταστάσεων στις οποίες η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση εμφανίζεται.

5.2. Η διαμόρφωση σωστών συνηθειών

Ένα καλό δείγμα βελτίωσης της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης κάποιου είναι η 

διαμόρφωση συνηθειών που συμφωνούν με τις συνθήκες εκτέλεσης. 

Παραδείγματος χάριν, το να μην κοιτάμε και να μην σταματάμε (εκτός αν κάτι
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κακό συνέβη) έχει να κάνει συνήθως με το αν μπορούμε να ξεφύγουμε από τις 

παλιές συνήθειες. Κατά την εξάσκηση για προετοιμασία εκτέλεσης, κοιτάμε τα 

χέρια μας ακόμα και όταν οι νότες είναι σωστές. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να 

αποφεύγεται στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, επειδή διακόπτει την οπτική 

επαφή με το μουσικό κείμενο. Η ολοκληρωμένη εικόνα δεν είναι κάτι που 

παίρνουμε με την πρώτη φορά, επειδή πρέπει να στηριχθούμε σε 

προηγούμενες εμπειρίες, κατά συνέπεια επαναλαμβάνουμε, προκειμένου να 

καταλάβουμε πως είναι ολόκληρη η εικόνα. Η παραγωγή μιας τέτοιας 

προεπισκόπησης, μπορεί να γίνει με την ακρόαση του κομματιού (ή παρόμοια 

κομμάτια), προκειμένου να βοηθήσει να υπάρχει μια γενική ιδέα, που στη 

συνέχεια θα καθοδηγήσει το αντιληπτικό σύστημά μας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

για τη μουσική του εικοστού αιώνα.

Λίγοι εκπαιδευτικοί διδάσκουν εκ πρώτης όψεως ανάγνωση με σαφήνεια, και 

εκείνοι που το κάνουν έχουν μεθόδους που βασίζονται στη διαίσθησή τους 

(και τα προσωπικά αναγνωστικά τους προβλήματα). Όπως ήταν 

αναμενόμενο, οι παραδοσιακοί στόχοι των περισσότερων παιδαγωγικών 

βιβλίων για την εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης (Burmeister, 1991. Colwell, 

1992. McArthur, 1996.) γενικά ταιριάζουν με τους ερευνητικούς τομείς που 

περιγράφηκαν νωρίτερα. Οι δάσκαλοι εξετάζουν τα προβλήματα που 

αφορούν την οπτική αναγνώριση μοτίβων (που καλούνται συχνά θεωρία της 

μουσικής) ή/και την πρακτική της τεχνικής με τους αρχάριους αναγνώστες εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωσης. Επιπλέον, οι δάσκαλοι παραδοσιακά έχουν 

ωθήσει τους λιγότερο ειδικευμένους σε εκ πρώτης όψεως ανάγνωση απλά να 

διαβάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να εξοικειωθούν και με 

τη μουσική φιλολογία καθώς επίσης και τις κατάλληλες στρατηγικές και τις 

τεχνικές εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης. Τα κοινά προβλήματα αντίληψης 

μοτίβων ή νότων περιλαμβάνουν συχνά εσφαλμένη εκτίμηση των μεγεθών 

των μελωδικών και αρμονικών διαστημάτων.

Μία προτεινόμενη στρατηγική για την διόρθωση αυτών των προβλημάτων 

είναι να τραγουδηθούν τα διαστήματα και οι κλίμακες φωναχτά πριν την 

εκτέλεση, απομονώνοντας έτσι το πρόβλημα και διορθώνοντας το ξεχωριστά

42



ή εναλλακτικά η αναπαραγωγή των νοτών ή του μέτρου από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (MIDI).

5.2.1. Να μην κοιτάμε τα χέρια

Ένας πολύ σημαντικός λόγος αποτυχίας στην εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, 

είναι η περίπτωση στην οποία ο εκτελεστής κοιτάζει τα χέρια του την ώρα της 

εκτέλεσης. Έτσι καθίσταται αδύνατο να συγκεντρωθεί στο κείμενο και να 

διαβάζει παρακάτω. Κάποιοι υποστηρίζουν απλά την κράτηση του κεφαλιού 

ψηλά, ώστε να μην κοιτάζει κάτω. Ένας τρόπος αντιμετώπισης του 

προβλήματος είναι να τοποθετείται ένα οπτικό εμπόδιο ανάμεσα στον 

εκτελεστή και το πληκτρολόγιο. Αυτό θα μπορούσε να είναι παραδείγματος 

χάρη ένα βιβλίο ή ένα πανί. Επίσης προϋποθέτει την συνειδητή προσπάθεια 

να κοιτά αποκλειστικά στις νότες. Εναλλακτικά, θα μπορούσαν οι νότες να 

έχουν χρωματιστεί με κάποιο έντονο χρώμα, ούτως ώστε να δίνεται στον 

αναγνώστη οπτικό ερέθισμα στο μουσικό κείμενο. Έτσι, η εκτέλεση μόνο των 

νότων που εμφανίζονται σε ορισμένους χρόνους, ο εξαναγκασμός κατά 

συνέπεια των ματιών να φθάσουν εγκαίρως στους επόμενους χρόνους, και 

διαβάζοντας, ενώ ένα άλλο πρόσωπο καλύπτει αμέσως τις νότες που 

παίζονται, καθιστώντας αδύνατο να κοιτάξουν ξανά πίσω τα μάτια . Το 

παίξιμο με ζωντανά ή ηλεκτρονικά (μετρονόμος, καταγραφές MIDI) μέλη 

συνόλων είναι επίσης μια βοήθεια εδώ. Ένας άλλος τρόπος βελτίωσης της 

ροή της απόδοσης είναι να διαβάζει με έναν άλλο μουσικό μουσικό prima vista 

όλο και περισσότερο δύσκολο υλικό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να κρατά 

την προσοχή του εκτελεστή στις νότες (μουσικό κείμενο).

5.2.2.Να κρατιέται σταθερά ο ρυθμός

Φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ της ρυθμικής δυνατότητας 

και της απόδοσης εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης (Boyle, 1970. Elliott, 1982).
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Η ανικανότητα να εκτελεσθεί ακριβώς ο ρυθμός (να διατηρηθεί ο ρυθμός και 

το μέτρο) μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω του χτυπήματος του ρυθμού μόνου 

(ή άλλων μορφών ρυθμικής μετακίνησης σωμάτων), γράφοντας τις αριθμήσεις 

των χρόνων στο μουσικό κείμενο, τραβώντας κάθετες γραμμές που δείχνουν 

την ευθυγράμμιση των νότων , διαβάζοντας με το μετρονόμο ή μια συσκευή 

αναπαραγωγής ήχου του MIDI όπως sequencer ή το παίξιμο συνοδείας ή με 

σύνολα από ζωντανούς εκτελεστές.

5.2.3. Να υπάρχει κάποια εκφραστικότητα στην εκτέλεση

Η ανικανότητα μερικών αναγνωστών εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης να 

εκτελέσουν σωστά την άρθρωση ή/και τη δυναμική μπορεί να έχει πολλές 

αιτίες. Μερικές φορές, ειδικά οι λιγότερο έμπειροι εκτελεστές επιλέγουν απλά 

να μην ανταποκριθούν σε αυτές τις φαινομενικά δευτερεύουσες λεπτομέρειες. 

Όταν αυτό συμβαίνει, το να ακούσουν εκτελέσεις που αναδεικνύουν τα 

εκφραστικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του έργου, είτε από ζωντανή είτε από 

μαγνητοσκοπημένη εκτέλεση, ενισχύει την ευαισθησία τους σε αυτά τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην εκτέλεση τους. Εάν η αιτία για την 

ανέκφραστη απόδοση είναι η υπερφόρτωση της προσοχής τους, συχνά απλά 

το να επιβραδύνουν το ρυθμό ή να εκτελούν μόνο τις νότες ή το ρυθμό θα 

λύσει το πρόβλημα.

5.3. Το άγχος της σκηνής

Πιθανώς το πιο κοινό πρόβλημα που φαίνεται σε αυτούς που κάνουν εκ 

πρώτης όψεως ανάγνωση, είναι το τρακ, ή να θυμούνται να διορθώσουν 

διάφορες παραλείψεις ή λάθη. Οι λύσεις που προσφέρονται στον εκτελεστή 

από τους παιδαγωγούς για αυτό το πρόβλημα έχουν όλα να κάνουν με το να 

αναγκαστούν να συνεχίσουν να παίζουν: παραδείγματος χάριν, ο εκτελεστής 

πρέπει να συγκεντρωθεί εντελώς στο κείμενο και κατόπιν να αρχίσει να παίζει. 

Άλλη καλή πρακτική είναι να αναγκάζεται ο εκτελεστής να κοιτά αποκλειστικά
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το μουσικό κείμενο, οπότε να αναγκάζεται ουσιαστικά να αφοσιωθεί. Άλλη 

λύση είναι πριν από την εκτέλεση να κάνει κάποιες χαλαρές μυϊκές ασκήσεις 

(διατάσεις). Τέλος, η πιο σημαντική και αποτελεσματική πρακτική είναι η 

ένθερμη ενθάρρυνση από κάποιο πρόσωπο που είναι οικείο στον εκτελεστή ή 

τον κάνει να αισθάνεται άνετα.

5.4. Συμπεράσματα

Ενώ τα προηγούμενα παραδείγματα αντιπροσωπεύουν κάποιες θεραπείες 

στα τοπικά προβλήματα, θα οδηγήσουν τελικά τον αναγνώστη να αναπτύξει 

καλή διαίσθηση για τη μουσική γραμματική, τα συχνά και σπάνια μοτίβα, και 

πώς αισθάνεται να τα παίξει. Αυτή η διαδικασία εκμάθησης θα πρέπει να 

συμπληρωθεί με πολλή μουσική ακρόαση που παρέχει τα υφολογικά και 

ιδιωματικά πρότυπα με τα οποία το μουσικό κείμενο μπορεί να συγκριθεί. Σε 

αντίθεση με αυτό που οι δάσκαλοι ελπίζουν να επιτύχουν, μέσω του να 

προσφέρουν ασκήσεις όπου οι σπουδαστές τους πρέπει να βλέπουν τα 

επόμενα μέτρα (Burmeister, 1991), η μεγαλύτερη αντιληπτική έκταση και όλα 

τα άλλα χαρακτηριστικά των πολύ καλών αναγνωστών εκ πρώτης όψεως 

ανάγνωσης, είναι ένα αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης επίλυσης χαμηλού 

επιπέδου προβλημάτων, με μεγάλη όμως συγκέντρωση, προσπαθώντας 

παράλληλα να τα κάνει συναφή μεταξύ τους, να βρει δηλαδή κοινά στοιχεία 

και να τα αξιοποιήσει, κατηγοριοποιώντας τα στο πεδίο της μνήμης του, ώστε 

να έχει γρήγορες και σωστές αποκρίσεις σε ανάλογες περιπτώσεις στο 

μέλλον.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο απολογισμός από αυτή την εργασία δείχνει πως ούτε οι πολλαπλοί στόχοι 

κατά τη διάρκεια της εκ πρώτης όψεως ανάγνωση, ούτε οι απίστευτες 

δυνατότητες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης θα πρέπει να θεωρούνται δείκτης 

κάποιου εξαιρετικού μουσικού ταλέντου. Αλλά, μάλλον, είναι γνωστό ότι οι 

εξαιρετικοί αναγνώστες εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης έχουν εκτενή εμπειρία 

σε εκ πρώτης όψεως αναγνώσεις και έχουν αποκτήσει μια μεγάλη βάση 

γνώσεων (ρεπερτόριο των κανόνων και των βασικών σχεδίων-μοτίβων) για 

να αντλούν πληροφορίες από αυτά. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους ως 

εκ πρώτης όψεως αναγνώστες, έχουν φτάσει στο επίπεδο να ξέρουν μεγάλα 

σύνολα μοτίβων (οπτικά, κιναισθητικά, ακουστικά), έχουν λύσει αμέτρητα 

μουσικά προβλήματα (ανάγνωση, δακτυλισμοί, συντονισμό συνόλων), και 

έχουν αναπτύξει τη δυνατότητα να ρυθμίζουν όλες τις περιστασιακές 

απαιτήσεις μιας οποιοσδήποτε δυσκολίας εκτέλεσης.

Κάτι που επίσης προκύπτει από την εργασία αυτή είναι πως η ικανότητα για 

εκ πρώτης όψεως ανάγνωση είναι μεν δύσκολο να αναπτυχθεί σε κάποιους 

μουσικούς, αλλά είναι εφικτή για όλους. Απαιτεί χρόνια άσκηση και 

ενασχόληση με το αντικείμενο, άλλα τελικά σίγουρα αποδίδει, με διαφορετική 

ένταση, σε όλους ανεξαιρέτως.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να στρέψουν περισσότερο την προσοχή τους στην 

παιδαγωγική της εκ πρώτης όψεως ανάγνωσης και να συνεχίζουν να 

αναπτύσσουν τα υλικά και τις μεθόδους κατάρτισης τους που επιτρέπουν 

στους σπουδαστές να μικραίνουν το χάσμα μεταξύ του επιπέδου 

προετοιμασμένης εκτέλεσης και της δυνατότητας τους να διαβάζουν εκ 

πρώτης όψεως. Παρά το γεγονός ότι η εκ πρώτης όψεως ανάγνωση δεν είναι 

σε υψηλή ζήτηση στη δημόσια συναυλιακή ζωή, οι μουσικοί πρέπει να έχουν 

την δυνατότητα να μαθαίνουν τη μουσική γρήγορα, εάν όχι κατ’ ευθείαν. Και 

επιτρέπει επίσης στους μουσικούς όλων των επιπέδων να παίζουν μαζί, με
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μεγαλύτερη ευκολία, ακόμα και για την προσωπική τους απόλαυση, αν όχι για 

επαγγελματικούς λόγους.
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