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Studieophold hos professor Coblenzer

Max Reinhardt Seminn i Wien, d. 13. - 24. oktober 1986.
Ase Orsted, audiotogopcEd, Hellerup

_IAkket 
vere en legatportion fra Specialp€da

gosisk Forlags j ubilaumsfond og imodekom-
menbed fra Kobenhavns Amr, der bevilgede
nigrjenestefri, blevjeg i oktober l986 i srand
til al overvaere professor Coblenzers undervis
ning alskuespillersruderende pe Max Reinhardr
Seminar i Wien.

I begyndelsen ril min Coblenzer-rerapeut
uddannelse fik jeg pa er ))Schnuppemkurs( i
Holland i april-84. De folgende somrq -84,,85
og -86 gennemf6rtejeg crundkurs, Aufbau II,
III og Videokurs pa Coblenzers sommerskote
i Schweiz.

Studieopholdet j Wien skulle nu sette kro-
nen pa verker og give migdet endeligeoverblik
over d€n metode, som jeg med nigende b€gej,
string havdetilegnet mig og viderebragt til kol
leger i Danmark i lober af de sidste par er.

Narjeg forst nu i marts -87 begynder at ned-
faldemineindrryk, skyldes der, ar mit €g€t ar-
bejde med elever/kliemer af forskeltig arr, mit
ov€rsettelsesarbejde og kursusaktivit€ter sta-
dig udvid€r og uddyber min forstielse afmero-
den. Jeg f6ler ikk€, arjeger fuldt udlerr os har
opneet et endeliet overblik. mener rvarr;mod
i gang med at eksperimenterq modificere nog-
le teknikker og kreere andre nye i mit arbejde
med forskeilige ktienttyper (bornehaveborn og
skoleborn med snovl, arrikularionsbesver og
dysartri, voksne med sremmelidelser og Iettere
stammen).

Coblenzer arbejder esrerisk, og det er derfor
blevet en m)'tq at hans metode virker bedst oveF
forelever med raske slemmer. Dettevjljeg ger-
ne dementerel Merodens grundprincipper og

ieknikker kan meget vel overfores rit arbejdet
med patologiske iilfalde. ikke btot stemme-
messigt, men ralem€ssigt i bred forsrand.

Metodens udgangspuIkr et atta]en betrag-
les som resulrat af den samtede kropsenergi. He-
le kroppens afbalancerede muskeltonus er
grundlag for den god€ slemm€, resonansogar,
tikulationogidet heleraget for, ar enordenrlig
kommunikalion kan udspille sig: >Verst:indnis
von Sonnengefl echr bis Sonnengefl echt(<.

Det er et ideal, at man i kroppen har et be
redskab som en spandr metalfjeder >Den, der
ingen spending hat er beller ikkesp€ndende
at hore pa<l Dett€ beredskab kan opnas ad to
veje:

L ved hj?eip af der muskulere sysrem etter
2. psykisk ved opm@rksomhedsstigning.
M€dens rltmiskemotoriske@velserhar over-

vagten pa sommerkurserne i Schweiz, hvor kur-
sisterne kommer medvidr forskellige forudseei-
ninger kan Coblenzer i hoj er€ grad over for de
stud€rende pa Mar Reinhardt Seminar i Wien
anvende intentionelle ovels€r

I princippet blev de samme ovelser anvendr,
som jeg pe forhand kendre fra Schweiz, men ud-
forl med en finesse og nuancering, som gav et
videre begreb om deres anvendehesmuligheder
En sasimpel avels€ som ai studseen bold til en
partner biev - udfort med intention - til en avan-
c€ret kommunikationsavelse Metoden er holi-
stisk, da den beskefiiger sigmed hele m€nne-
sket, fysisk og psykisk, og hele situationen:
kommunikationen mellem mennesker, og da
hver teknik pa en gang sammenfatter flere afta-
leprocessensel€menter, Okonomisktalebrugog
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vellykket kommunikarion er ro sider af samme
sag, bl.a. pagrund afsamtalepanernes ubevid-
ste kropslig€ spejling og imitarion afhinanden
- det, der ogsa kaldes transsensus (4. Orsreds
forklaring). Skuespilleren ma rit bunds kende
d€n sundetalebrug for pa scenenat kunnegive
en troverdig frcmsrilling, der ikkeinvotverer til-
skuerne i m€dlidenhed med hans halskvaler!
Tilsvarende ma logop€eden have er bevidsr
kendskab til den velfungerend€ kommunikali-
on. Coblenzers forskellige l€resatninger lil
skuespillerne er lisesegyldise over for logopze-
derne og d€ elever med kommunikarionspro-
btemer, som vi gerne vil hj€lpe:

>Hvad I mangler ermod lil klarhed over egne
folelser!(

)ilempo er flugt fra udtrykkerl(
).Ihl med spandingen - ikke med srruben!(
>Emotionerneskal altid komme fra midten.

Nar man prover ar gestalre dern foroven, bliver
udtrykkea ahid sterih!<

)En kondor frygter ikke, a!termikken opho,
rer!(

Et afdevigligsaepincipper i Coblenzers me-
iodq aaman giverslip i slutningen afhver lase

abnerventiierne i mund og srrube - sa der re
flektoriske luhsupplement kan finde ned, be-
lyses ved folgende serninger:

)Den, d€r artikuierer sl@set, fors@mmer sit
mellemgulvl<

)Abrupt rale €r ufysiologjsk - skadelig for
siemmen og heemmende for kommunikalio

,Evnen ril al give slip er evnen iil kommuni,
Iationl<

)OverrEk sidst€ slavelsei stedet for at holde
den tilbagel(

))Bliv denrde - ver ekkoori€nteretl(
rNer du giver slip, sender du en svingnjns af-

sted oA modtager resonansl<
)Sporg ikke: Hvor smuk! raler jeg? menl

Hvad udlsser jeg i andre?(
Sevidt migbekerdt erCoblenzer den enesre,

der terapeutisk udmonter vores viden om, ar
finmotorikk€n og artikulationsoEanerne er re
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presenlered€ klods op ad hinanden pe hjerne-
barken. Hans taklilt-kinresieriske ovels€r tor
fingerspidser (os fodsaler) i forbindelse medar-
likulalionen blev udforr af de studerende ved
lndstuderinsen af Lady Macbeth,s brev, der
skal opleeses h urtigr, dis!inkr, medslank srem-
m€forine. Det er spEndende oveket som ogsa
er virksomme i den logopeediske praksis over
for born og voksne med arrikula!ionsbesv'er,
dyskoordination og dysarrri.

Pr@v at sige lolgende selning med ledsagen
de taspids- eller fingerspidsdans pa konsonan-
1€rne5)Man na med lisr gore last ril lyst!<

Lady Macberh's brev: rsie begegnelen mi.
am Tage des Sieses.....(

For ar begribe ma der lille barn torst kunne
gribe. For al opna €n plasrisk artikulalion me
vivendeiilbase ril det handsribetise. Nar vi ra,
1er udfra kropsbevidsrh€d, lFren, skuen, foten,
smuldrerklicheernq oglalenopsdrisinoprin
delise frisk hed os rrovardighed. Derreople!e_
de jegved indsluderingen af Thornron wilder:
Unsere KIeine Sradt. hvor smas!adsidyllen ale-
ne blevskabr veden sansende sproglig fremfo-
reke.

Som eksempler pa de anv€ndtestemm€ovel_
ser kan jeg nevne den uforlignelige Lirani-

tekst:
NAr man still'

sr''n8er, abner sit

hed pa leksten o

ninsen sis, og s'

Ved den rytmisl

og anikuiarjon.
FelixTrojans

rDas grosse S(

stemmen kling€
Endelig gane

slrengelse bliver

med - ,Mil Ber

Ensehchen auf
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>Skab ikke n
,Paner dig il
Som det trem
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anden pa hjerne-
riske oveker for
rbindelsemed ar-

'velser, 
som ogsa

Lg med Iedsagen-

last til lysr!r

ovelse, derblev brugrsome! Sesam 1uk-djg_op,
nar de studerende tolte h€mninger overfor en

\;r man \' ler,:s het en.otorpr. +rnger oC
g) nge! abnersig og indniller sin opmarksom_
hed pa reksren og patilhorernq mens man mes
ser som en kaiohk prast. sd reeulerer vejrtrEk,
ningen sig, og selv en svar rekst talder tetrere.
Ved den .ytmiske svingen optever man en Iysr_
belonet koordinarion af \€jnr:ekning, stemme
og a ikulation.

Felix Trojans \'aDskeUge regisreregal jserings_

olehe, hlor man med rnurkut:er afledning
trekker ronen fra kortregisrer ned i brysrreg;
sier uden brud undervejs, blev anvendr som
,Das grosse Schmiernirret,{, hvoretrer tate,
stemmen klinge. friere os fyldisere.

Endelig ganespandingsovetserne, der eiver
sremmen en megafonelfekt, sa den uden an
strengelse bliver beredygtig over nore afslan-
de. Ved disse oveker, savel som ved anjkulati_
onsovelserne ma den mimiske muskulalur spille
med rMit Bernadinersesichr - nicht wie ein
Enselschen auf Christbaum!(

S!adig galde. dog:
,Konsonanterne er sprogers elmasrerl(
,Skab ikke sternning med sremmen!<
>Paner dig ikke i dine vokalert(
Som del fremgar afde cirerede serninger, er

Coblenzers undervisning sugges!ir dynamisk.
humorfyidl og med et blomstrende billedsprog,
der iet glimt giver umiddelbar indsisr ogAHA
opievelser Han inrellekrualiserer aldrjg. Tvert_
imod anbefaler han, ar man deponerer hoveder

igarderoben, indtilk.oppen ervokser nok ril at
passe til hovede!! Disciplinen er srreng - agle
rysk )Cnindlichkeir(<, t€enkte jeg i b€gyndetsen,
men eiterhanden er det gaet op for mig, at det
ikkeer [or meger forlangr, ar delragerne er tjl-
slede heh og fuldi. hvis man gernevil oparbej-
de og fastholde en brugbar spending hos dem_

I denne arrikelharjeg valst at tade en delaf
Coblenzers gode slaskrafrigeudiryk tate for sig
selv. Enhver idior - mis selv inctusive kan in-
tellektualisere og give fine forklaringet mens
det kunerdefabeskereiar findeet frisk, male-
risk, umiddelba.r virkende udtryk.

Til slur Coblenzers yndlingsdutfrase:
,Geher hin und iiber und verzweifelt nicht!

AMEN.

Professor Coblenzer j sin setvkonstrueredq
patenterede gyngestol, som kan indliles efrer
enhvers storrelse og vejrtrakningsr),tme. Veleg-
netail korrcktion af ralerespiration€n. Har va,
ret afpr@ver pa astmaparienrer med gode resut,
taler I den forcliggende form lidt afer skrum-
n1el. Er endnu ikke sar iprodukrion.
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