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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Âm nhạc chứa đựng những cảm xúc muôn màu của cuộc sống, phản
ánh thế giới nội tâm con người, phong tục tập quán và cả những thay đổi phức
tạp của xã hội. Trong âm nhạc, ca hát được coi là bộ phận quan trọng, gần gũi,
thân quen nhất với con người và ngày càng được mọi người quan tâm đến
nhiều hơn. Từ đó, nghệ thuật ca hát được ví như tiếng nói đời sống tâm hồn, là
công cụ cổ vũ tinh thần đấu tranh trong mọi hoàn cảnh, mọi thời đại.
Trong diễn trình của lịch sử âm nhạc thế giới, thời kì cổ điển là thời kì
phát triển rực rỡ với các nhạc sĩ nổi tiếng như: C.W. Gluck (1714 - 1787) nhà soạn nhạc người Đức, J. Haydn (1732 - 1809) - nhà soạn nhạc người Áo,
L.V. Beethoven (1770 - 1827) - nhà soạn nhạc người Đức... đặc biệt là W. A.
Mozart (1756 - 1791) - nhà soạn nhạc thiên tài người Áo, cuộc đời và sự
nghiệp âm nhạc của ông đã có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển âm nhạc thời kì
cổ điển Viên. Các tác phẩm của ông luôn đạt ở trình độ đỉnh cao và thuộc
nhiều thể loại khác nhau như: sonata, giao hưởng tứ tấu… đặc biệt là những
sáng tác cho opera (nhạc kịch). W.A. Mozart được coi là người thứ hai cải
cách nhạc kịch sau C. W. Gluck, ông đã đưa nhạc kịch cổ điển Viên lên tới
đỉnh cao.
Nhạc sĩ thiên tài người Áo W.A. Mozart với nhạc kịch kinh điển “Đám
cưới Figaro” đã để lại trong lòng nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới
những ấn tượng sâu sắc. Vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” (Tên tiếng Ý: Le
nozze di Figaro, ossia la folle giornata) được coi là khuôn mẫu, đỉnh cao
trong thể loại nhạc kịch thời kỳ cổ điển. Vở nhạc kịch ra đời năm 1784 thuộc
thể loại opera buffa (opera mang tính hài hước, châm biếm) gồm 4 phần. Đây
là một trong những sáng tác opera kinh điển của nhạc sĩ Mozart dựa trên nội
dung vở hài kịch cùng tên của Pierre Beaumanrchais (1732-1799).
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Cho tới nay, các nhạc kịch của W.A. Mozart vẫn luôn được sử dụng
trong các chương trình biểu diễn và đặc biệt là các aria trong nhạc kịch của
W.A. Mozart đã được sử dụng trong chương trình dạy học của các trường âm
nhạc chuyên nghiệp ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Hiện nay có nhiều
trường đào tạo chuyên ngành Thanh nhạc như: Học viện Âm nhạc Quốc gia
Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Văn hóa Nghệ
thuật Quân Đội, Học viện Âm nhạc Huế, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, các
trường Cao đẳng và Trung cấp Văn hóa nghệ thuật địa phương…Tuy nhiên,
trong mỗi trường lại có các đối tượng sinh viên khác nhau nên yêu cầu về
trình độ và kĩ thuật thể hiện tác phẩm cũng khác nhau. Cụ thể, qua nghiên cứu
đối tượng sinh viên tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW, ngoài những kiến thức
về kỹ thuật thanh nhạc để xử lý tốt các tác phẩm như: cách lấy hơi, giữ hơi,
điều tiết hơi thở, cách nhả chữ, cách luyến láy và cách xử lý những nốt cao…
mỗi giảng viên thanh nhạc còn cần phải chú trọng giảng dạy những kiến thức
sơ lược về hình thức, cấu trúc của tác phẩm đồng thời cần GV cần có khả
năng sư phạm để truyền đạt tác phẩm tới SV. Hiện nay, môn thanh nhạc tại
trường ĐHSP Nghệ thuật TW thường ít sử dụng các trích đoạn cũng như các
Aria trong các vở nhạc kịch. Do vậy, thực trạng sinh viên hát các Aria còn
chưa rõ lời, phát âm chưa chuẩn dẫn đến sai nội dung tác phẩm, không biết
biểu diễn. Ngoài ra, sinh viên hát còn chưa chuẩn cao độ, tiết tấu, hát rời rạc
diễn ra phổ biến gây ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả và chất lượng đào tạo
của Nhà trường. Vì vậy, việc nghiên cứu và tìm ra phương pháp giúp các em
sinh viên hiểu và thể hiện hay các tác phẩm Aria là việc làm quan trọng, mang
tính cấp thiết.
Đã có rất nhiều sách viết về phương pháp học thanh nhạc, viết về nghệ
thuật opera, aria, romance nhưng lại chưa viết rõ cách hát hay phân tích rõ
hình thức, nội dung, ý nghĩa lời ca của từng tác phẩm. Chính vì vậy, với tư
cách là một giảng viên dạy thanh nhạc, tôi luôn mong muốn đi sâu tìm hiểu
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một số Aria có khuôn mẫu cổ điển về mặt cấu trúc hình thức sau đó áp dụng
vào việc giảng dạy cho sinh viên sư phạm âm nhạc cũng như sinh viên chuyên
ngành thanh nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW. Chúng tôi xin chọn một
số aria trích trong nhạc kịch Đám cưới Figaro đó là: “Aria Cherubino - Voi,
che sapete; Cavatina nữ Bá tước Porgi amor; Aria Dove sono i bei momenti;
Aria Susanna - Deh vieni, non tarda” làm đối tượng để nghiên cứu, phân tích
và ứng dụng vào việc dạy học. Đề tài của chúng tôi có tên là: “Dạy học Aria
trong nhạc kịch Đám cưới Figaro của W. A. Mozart cho sinh viên hệ
ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW”.
2. Lịch sử nghiên cứu
Như chúng tôi đã trình bày ở trên, thể loại aria nói chung và các aria
trong nhạc kịch của W.A.Mozart nói riêng là một trong những nội dung đã
được đưa vào chương trình dạy học thanh nhạc của một số trường âm nhạc
chuyên nghiệp hiện nay dưới hình thức chọn lọc điển hình. Các giảng viên tại
các trường sẽ cho sinh viên tập riêng lẻ một vài tác phẩm ngẫu nghiên mà bản
thân giảng viên thấy tác phẩm đó là hay hoặc phù hợp với sinh viên của mình mà
chưa qua nghiên cứu, tìm hiểu cụ thể một cách quy mô, bài bản tác phẩm đó.
Bên cạnh đó, các công trình nghiên cứu về aria cũng như các vấn đề
liên quan đến nhạc kịch của W.A.Mozart đã được thể hiện ở trong các công
trình nghiên cứu như:
Phương pháp Sư phạm Thanh nhạc của Nguyễn Trung Kiên do Viện
Âm nhạc, Hà Nội xuất bản năm 2001. Cuốn sách này nêu các phương pháp
dạy học thanh nhạc nhưng không đi sâu về phương pháp dạy riêng cho từng
tác phẩm Aria cụ thể.
Nguyễn Trung Kiên (2004), Nghệ thuật Opera, Viện Âm nhạc, Hà Nội.
Cuốn sách này nêu lịch sử hình thành và phát triển của dòng nhạc Opera thế giới.
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Phương pháp giảng dạy Thanh nhạc của Hồ Mộ La do Nxb Từ điển
Bách khoa ấn hành năm 2008. Cuốn sách này nêu các phương pháp dạy học
thanh nhạc nhưng không đi sâu vào phương pháp dạy học Aria.
Opera trong sự phát triển nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam (Luận
án tiến sĩ của Nguyễn Thị Tố Mai (2010). Đề tài này có đề cập đến các bài
Aria của Việt Nam nhưng không đề cập đến phương pháp dạy hát các bài
Aria của W.A. Mozart, tuy nhiên đây cũng là tài liệu quý để đề tài của chúng
tôi tham khảo.
Aria trong dạy học thanh nhạc tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật
Trung ương (Luận văn Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
năm 2014 của Đào Khánh Chi). Đây là đề tài về giảng dạy Thanh nhạc các
tiết mục aria, đề tài này không nghiên cứu cách dạy hát các aria trong vở nhạc
kịch đám cưới Figaro của nhạc sĩ W. A. Mozart.
Tất cả công trình, luận văn nêu trên, ít nhiều đề cập những vấn đề liên
quan đến nghiên cứu của chúng tôi. Tuy nhiên chưa có công trình nào viết về
“Dạy học Aria trong nhạc kịch Đám cưới Figaro của W. A. Mozart cho sinh
viên hệ ĐHSP Âm nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW”.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1. Mục đích nghiên cứu
Thông qua việc dạy học một số aria trong vở nhạc kịch Đám cưới
Figaro của nhạc sĩ W.A. Mozart cho sinh viên thanh nhạc, luận văn này
nhằm giúp cho SV biết cách hát aria, hoàn thiện một số kĩ thuật hát, hiểu
về nội dung tác phẩm, góp phần nâng cao chất lượng dạy học thanh nhạc
cho Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu khái quát về thể loại Opera và những kỹ thuật thanh nhạc cơ bản.
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- Sự nghiệp nhạc kịch của W.A. Mozart. Phân tích, tìm hiểu các aria
trong nhạc kịch Đám cưới Figaro của W.A. Mozart.
- Nghiên cứu thực trạng giảng dạy môn thanh nhạc nói chung và dạy
Aria trong vở nhạc kịch Đám cưới Figaro của W.A. Mozart nói riêng trong
đào tạo thanh nhạc tại trường ĐHSP Nghệ Thuật TW.
- Đưa ra một số biện pháp dạy học những kĩ thuật thanh nhạc cần thiết
như : kĩ thuật nảy tiếng (staccato), liền tiếng (legato)…
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp dạy học aria trong nhạc kịch đám cưới Figaro củaW.A.Mozart
cho sinh viên thanh nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Bốn aria trong vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của nhạc sĩ Mozart
trong nội dung chương trình giảng dạy thanh nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ
thuật TW, cụ thể là bốn aria sau:
Aria Cherubino “ Voi, che sapete”
Aria nữ Bá tước “Porgi amor”
Aria “Dove sono i bei momenti”
Aria Susanna“Deh vieni, non tarda”
- Các aria trên sẽ áp dụng cho sinh viên sư phạm âm nhạc năm thứ 3 và thứ
4 của Trường ĐHSP Nghệ thuật Trung Ương
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong luận văn này chúng tôi sử dụng một số biện pháp nghiên cứu
chính như sau:
- Phương pháp khảo sát thực tiễn
- Phương pháp phân tích, tổng hợp.
- Phương pháp thực nghiệm.
6. Những đóng góp của luận văn
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Những kết quả phân tích và nghiên cứu trong luận văn có thể làm tài
liệu ứng dụng về cách xử lý các tác phẩm thanh nhạc kinh điển cho sinh viên
sư phạm âm nhạc và sinh viên thanh nhạc. Ngoài ra, những kết quả trên sẽ
phần nào đóng góp tư liệu cho chuyên ngành Lý luận âm nhạc, Sư phạm
âm nhạc.
Luận văn có thể làm tài liệu tham khảo cho các bài viết, luận văn khác
khi muốn tìm hiểu, nghiên cứu về các aria của nhạc sĩ W.A.Mozart.
Luận văn là tài liệu hữu ích giúp cho các GV và SV khoa Thanh nhạc
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW hiểu được thêm về thể loại aria cũng như các
aria của W.A.Mozart, qua đó, GV lựa chọn những kĩ thuật thanh nhạc trong
việc hát và biểu diễn aria cho sinh viên thanh nhạc năm thứ 3 và năm thứ 4.
7. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Luận văn
được chia thành 2 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực trạng dạy học thanh nhạc tại trường
ĐHSP Nghệ thuật TW.
Chương 2: Biện pháp dạy học aria trong nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của
W.A.Mozart cho sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc.
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Chương 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC THANH NHẠC
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TW
1.1. Cơ sở lý luận
Từ bao đời nay, nhân dân ta đã có truyền thống yêu ca hát, trải qua bao
thăng trầm lịch sử, thanh nhạc là một bộ môn nghệ thuật gần gũi mà người
dân luôn yêu thương và gắn bó. Có thể nói, ca hát giữ vai trò quan trọng
không chỉ với mỗi cá nhân mà chi phối đến toàn xã hội. Ví dụ như: những
năm kháng chiến đã có rất nhiều bài hát về quê hương đất nước, ca ngợi các
anh hùng đã hi sinh anh dũng để bảo vệ Tổ quốc. Những bài hát đó đã khơi dậy
tình yêu đất nước, là sức mạnh để nhân dân ta chiến thắng bọn xâm lược tàn ác.
Cho tới ngày nay, đất nước ta đang trên đà phát triển về mọi mặt, trong xã hội
thanh nhạc cũng ngày càng khẳng định vị trí của mình trong quá trình hội nhập
và phát triển tinh hoa văn hoá, văn nghệ... góp phần không nhỏ để đưa đất nước
Việt Nam ngày một vững mạnh trên công cuộc hội nhập quốc tế.
Hiện nay đã có rất nhiều cuốn sách viết về phương pháp dạy học thanh
nhạc với đội ngũ giảng viên giảng dạy thanh nhạc phong phú. Tại trường
ĐHSP Nghệ thuật TW, phần lớn các giảng viên tại khoa Thanh nhạc đều
tốt nghiệp ở các trường đầu ngành về âm nhạc (Học viện âm nhạc Quốc gia
Việt Nam, ĐHSP Nghệ thuật Trung ương…) nên kiến thức và chuyên môn đa
số vững vàng. Tuy nhiên vẫn còn những mặt hạn chế về một số vấn đề mà
chúng tôi sẽ đề cập đến ở mục “các phương pháp dạy học thanh nhạc”.
1.1.1. Các khái niệm liên quan đến đề tài
1.1.1.1. Khái niệm về thanh nhạc
Thanh nhạc là một nghệ thuật kết hợp giữa ngôn ngữ và âm nhạc. Nói
khác đi, thanh nhạc là âm nhạc sử dụng giọng hát của con người.Vì vậy,
thanh nhạc còn để chỉ hoạt động hát bằng giọng người của một hay nhiều
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người. Hoạt động “hát” hay “ca hát” là cách gọi khá phổ biến trong hoạt động
nghệ thuật âm nhạc trên thế giới.
Nói đến khái niệm về thanh nhạc hay ca hát, tác giả Nguyễn Trung
Kiên cho rằng:
Ca hát là một môn nghệ thuật được kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và
ngôn ngữ. Tuy là âm nhạc, nhưng cơ quan tạo nên giọng hát của con
người khác xa với những nhạc cụ bình thường, có thể gọi là một
nhạc cụ sống với sức mạnh biểu hiện lớn lao, khả năng phổ cập rộng
rãi, đã làm cho nghệ thuật ca hát trở thành một phương tiện truyền
cảm giáo dục tư tưởng, đạo đức, thẩm mĩ và giải trí vô cùng quan
trọng trong đời sống xã hội [6, tr.7].
Tác giả Trần Ngọc Lan cho rằng:
Ca hát sinh ra từ ngôn ngữ, là nghệ thuật gắn liền với ngôn ngữ.
Ngôn ngữ sinh ra từ nhu cầu giao tiếp và chuyển tải ý nghĩ, tình
cảm từ cá nhân này sang cá nhân khác. Ngôn ngữ đã trở thành công
cụ phản ánh thế giới khách quan, trở thành phương tiện giao tiếp và
bộc lộ tình cảm của con người với con người. Ca hát được cho là
ngôn ngữ giao tiếp ở mức độ cao [18, tr.15].
Tóm lại, thanh nhạc là một loại hình nghệ thuật dùng âm thanh của
giọng người và ngôn ngữ để diễn đạt tâm tư tình cảm. Qua nhiều thế kỉ, thanh
nhạc được tồn tại song song độc lập so với khí nhạc và có sự phát triển mạnh
mẽ. Thanh nhạc là cách hát đòi hỏi phải vận dụng các kĩ thuật nhằm hướng đến
một giọng hát vang, sáng, tròn, đẹp theo lối hát Bel canto của nước Ý. Bel
canto theo phát âm tiếng Ý có nghĩa là giọng hát đẹp. Đây là một thuật ngữ
chỉ phong cách hát ở Ý vào thế kỷ XVII và phát triển mạnh mẽ nhất vào thế
kỷ XIX, lối hát này sau đó lan rộng và trở thành phổ biến trên thế giới.
1.1.1.2. Khái niệm và sự phát triển của opera.
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* Khái niệm Opera.
Khi định nghĩa opera nói chung, một số người cho rằng opera là một
tác phẩm kịch hoặc sân khấu, là sự phối hợp các hình thức thanh nhạc với
hành động sân khấu.
Cụ thể, trong cuốn Nghệ thuật Opera, tác giả Nguyễn Trung Kiên đã
cho là:
Opera là nghệ thuật tổng hợp phức tạp hơn rất nhiều so với một ca
khúc. Trong nghệ thuật Opera có sự phối hợp của nghệ thuật âm
nhạc, nghệ thuật kịch, thơ ca, nhảy múa, trang trí, tạo hình, đồng
thời cả những hình thức nghệ thuật sân khấu khác như kịch câm và
những hiệu quả của ánh sáng... [8, tr. 6].
Trong cuốn Nghệ thuật Opera, tác giả Trung Kiên đã viết:
Opera là tác phẩm nhạc - kịch (đôi khi đưa vào cả các màn múa ballet),
dùng cho sân khấu biểu diễn, lời của vở hoàn toàn hoặc một phần được thực
hiện bằng nghệ thuật hát, thường với phần đệm của dàn nhạc). Đây là định
nghĩa về opera gọn và xúc tích nhất của nhà lý luận âm nhạc I. Vainkop (trong
sách Hiểu gì về opera, Nhà xuất bảnÂm nhạc Maxcơva, 1976 [sđd 8, tr. 7].
Trong cuốn “Opera Việt Nam” TS. Nguyễn Thị Tố Mai cũng cho rằng:
“Opera là tác phẩm nghệ thuật tổng hợp. Trong opera có sự kết hợp
của nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau:
- Âm nhạc: bao gồm cả thanh nhạc và khí nhạc.
- Sân khấu: kịch bản, diên xuất, hóa trang và ánh sáng.
- Văn chương thơ ca hoặc văn xuôi
- Múa
- Hội họa trang trí [24, tr.8].
Tác giả Nguyễn Thị Nhung đã viết trong cuốn giảng nhạc như sau:
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Trong Opera là sự kết hợp của âm nhạc (thanh nhạc và khí nhạc) với
thơ ca và hành động kịch, nghệ thuật thể hiện bằng điệu bộ, nét mặt
và nghệ thuật múa, hội họa kiến trúc dưới hình thức trình bày trang
trí và hiệu quả của ánh sáng. Tất cả được kết hợp với nhau dưới vai
trò dẫn dắt chủ đạo của âm nhạc [25, tr. 47].
Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, tuy có những cách diễn đạt khác
nhau về Opera, nhưng nhìn chung, opera là một hình thức nghệ thuật tổng
hợp bao gồm âm nhạc, sân khấu, múa, hội họa, văn chương, trang phục...Các
yếu tố này gắn kết với nhau, không thể tách rời, hỗ chợ cho nhau để tạo ra
opera hoàn chỉnh.
Opera phụ thuộc vào kịch bản, phụ thuộc vào sự phát triển của các
màn, mà lời hay âm nhạc chiếm vị trí quan trọng hơn. Điều này cũng phụ
thuộc vào từng thời đại, trường phái và phong cách của từng nhà soạn nhạc.
Chính vì vậy mà cấu trúc âm nhạc trong opera khác và phức tạp hơn so với
các loại khí nhạc cũng như thanh nhạc bình thường.
Opera còn được chia thành nhiều loại khác nhau như: Opera anh hùng
thần thoại, opera anh hùng ca, lịch sử hoang đường, lịch sử huyền ảo, trữ tình
tâm lý, hài hước...
* Sự phát triển Opera.
Opera hay còn gọi là “nhạc kịch” được manh nha xuất hiện vào cuối
thế kỉ XVI ở nước Ý. Vào năm 1600, J. Peri nhạc sĩ nổi tiếng người Ý cho ra
đời vở Opera đầu tiên đó là vở “E’Luridice” tại vùng Florence nước Ý. Có thể
nói, đây là một loại hình nghệ thuật tổng hợp, kết hợp giữa âm nhạc, thơ ca,
kịch, múa, nghệ thuật sân khấu, phục trang phù hợp với nội dung của vở diễn.
Ban đầu, Opera chỉ được trình diễn trong cung đình, phục vụ các tầng
lớp quý tộc châu Âu. Người đầu tiên đưa opera đến với quần chúng là nhạc sĩ
Claudio Monteverdi (1567 - 1643) với những vở Opera thần thoại như
“Orfer” (1607) và “ Sự trở về của Ulysses” (1640).
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Ở nửa đầu thế kỷ XVII, opera không chỉ hình thành và phát triển mạnh ở
Florence mà còn dần phát triển rộng rãi ở Mantua, Roman và đặc biệt là ở
Venice - nơi đã đưa opera trở thành những vở diễn hoành tráng nhưng lại hết sức
gần gũi với khán giả.Từ nước Ý, Opera đã lan tỏa ra các nước châu Âu khác và
trở thành mốt thời thượng bấy giờ. Chúng ta có thể nhắc đến các nhạc sĩ xuất sắc
như: A. Scarlatti và Claudio Monteverdi ở Ý, J.B.Luily ở Pháp, G.Pursell ở Anh.
Các opera này có nội dung về đề tài thần thoại, lịch sử truyền thuyết, được gọi là
“Opera trang nghiêm”
Đến thế kỉ XVIII, Opera trang nghiêm dần suy thoái, thay vào đó là sự
xuất hiện của opera hài hước với những nội dung thế tục khai thác từ cuộc
sống chung quanh, được gọi là opera Buffa với những tác giả nổi tiếng như:
G.B.Pergolesi, G.Paisiello, D.Cimarosa. Ở Pháp với F. Filidor, Monsigni,
A.Gretry, ở Tây Ban Nha với Tonadilia. Ở Nga với M.Sooclovsky,
V.A.Paschevich, M.A.Matinsky, E.I.Fomin. Trong thế kỉ XVIII nhà cải cách
vĩ đại nghệ thuật opera là C.W.Gluck ở Đức và W.A.Mozart ở Áo đã phản
ánh trong tác phẩm của mình những tư tưởng tiến bộ của thời đại Phục hưng.
Họ đã tích cực chống đối thẩm mỹ của opera quý tộc, hình thành bi kịch âm
nhạc anh hùng, thấm nhuần những tình cảm cao thượng của nhân dân, đồng
thời hoàn thiện những opera mang tính chất kịch tính bằng sự phát triển
nhanh chóng và tương phản trong âm nhạc.
Đầu thế kỉ XIX chủ đề anh hùng yêu nước được đề cao trong vở nhạc
kịch Fiderio của Beethoven. Tiếp theo đó là tác giả C.M. Weber (nhà soạn
nhạc người Đức) với các opera có nội dung dân tộc và hình thức của nghệ
thuật opera Đức, đó là những tác phẩm kết hợp giữa opera hài và trữ tình. Kế
tiếp sự nghiệp của C.M. Weber là R. Wagner, người có công lớn trong việc
cải cách các tác phẩm thanh nhạc - giao hưởng có chương trình đồ sộ. Ngoài
ra còn phải kể đến những tác giả tiêu biểu người Ý khác như: G.Rossini (1792
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– 1868) và đặc biệt phải kể đến nhạc sĩ vĩ đại của opera Ý G. Verdi (1813 –
1901). Opera của ông với nhiều chủ đề phong phú trong các tác phẩm của
mình, đó là các chủ đề về anh hùng yêu nước, trữ tình - kịch tính... ngoài ra
còn phải kể đến nghệ thuật opera của Nga với những tên tuổi nhạc sĩ S.I.
Davudov, C. A. Kavos, đặc biệt là M. Glinka (1804 - 1857) với các tác phẩm
opera anh hùng bi kịch lịch sử, đã đánh dấu sự ra đời của nền âm nhạc cổ điển
Nga. Kế tục opera cổ điển của Glinka là nhạc sĩ A.S.Dargomyjsky,
A.P.Borodin (1833 - 1887), M.P.Mussorgsky (1859 - 1881) và một trong
những hiện tượng vĩ đại của lịch sử âm nhạc sân khấu thế giới - đó là nghệ
thuật âm nhạc của Tchaikovsky (1840 - 1893).
Cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỷ XX ở châu Âu, xuất hiện trào lưu “chủ
nghĩa tả chân” với những nhạc sĩ tài năng như P.Mascagni (1863 - 1898),
R.Leoncavallo (1857 - 1919), đặc biệt là G. Puccini (1858 - 1924) với những
tác phẩm kịch tính căng thẳng phản ánh từ cuộc sống của những con người
bình dân.
1.1.1.3. Khái niệm aria
Aria là tên gọi có nguồn gốc từ tiếng Ý, một thể loại thanh nhạc có
trong các tác phẩm opera. Theo tác giả Nguyễn Trung Kiên trong cuốn Nghệ
thuật opera:
Aria là tên gọi một thể loại thanh nhạc có trong các tác phẩm opera,
oratorio (thanh xướng kich), cantate (đại hợp xướng), messe (tổ
khúc thanh nhạc) và còn có cả các bản aria độc lập với quy mô vừa
và lớn (concert aria)... Aria trong opera là một trích đoạn hoàn chỉnh
về nghệ thuật và kết cấu (thường có hai hoặc ba đoạn) dành cho mỗi
diễn viên đơn ca (soliste) với dàn nhạc đệm [8, tr.18].
Trong opera, aria có vai trò rất quan trọng, aria sẽ diễn tả mọi khía cạnh
trong đời sống nội tâm nhân vật: đó có thể là những tâm sự tình yêu cháy
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bỏng, niềm vui chiến thắng, những suy tư day dứt, hay thậm chí là nỗi dằn vặt
khổ đau... Những diễn biến tâm lý hết sức đa dạng và phong phú tạo nên
nhiều màu sắc khắc họa chân dung nhân vật kết hợp với những kĩ thuật điêu
luyện về giọng hát, aria đã trở thành một thể loại thanh nhạc giữ vai trò hết
sức quan trọng không thể thiếu trong mỗi vở opera.
Do aria thường có nội dung phong phú, phức tạp và đa dạng nên đòi
hỏi ca sĩ hát aria phải có trình độ kĩ thuật thanh nhạc nhất định, hiểu biết về
nội dung, hình tượng, tính cách nhân vật cũng như đặc điểm âm nhạc trong
tác phẩm.
1.1.2. Các phương pháp dạy học thanh nhạc
1.1.2.1. Phương pháp thuyết trình
Phương pháp thuyết trình là một phương pháp dạy học truyền thống,
đồng thời cũng là năng lực mà mỗi giáo viên cần phải có. Đây được coi là
phương pháp dạy học lâu đời và phổ biến nhất mà hiện nay vẫn được sử dụng
rộng rãi, phù hợp trong các trường học.
Một bài thuyết trình thường có nội dung trình bày về một vấn đề, một
chủ đề mà người dạy cần dùng lời lẽ của mình để diễn giải sao cho người học
hiểu được vấn đề từ đó gợi nên sự ham mê, hứng thú trong giờ học.
Phương pháp thuyết trình được sử dụng nhiều trong các giờ dạy học, nó
là cơ sở đầu tiên để giảng viên vận dụng và kết hợp với các phương pháp
khác. Trong dạy học thanh nhạc, thuyết trình là bước đầu tiên mà giảng viên
cần giới thiệu cho sinh viên. Nội dung thuyết trình là những bài học cần giải
quyết về vấn đề gì trong tiết học đó. Giới thiệu cho sinh viên về các kĩ thuật
thanh nhạc cơ bản, về hình thức, nội dung tác phẩm, giảng giải về hình tượng
nhân vật trong tác phẩm để sinh viên nắm vững nội dung tác phẩm mình sẽ
học nhằm mục đích đạt được kết quả cao trong giờ học.
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1.1.2.2. Phương pháp thị phạm
Trong dạy học thanh nhạc, phương pháp thị phạm giữ vai trò quan
trọng và ảnh hưởng lớn đến kết quả giờ dạy. Phương pháp thị phạm được áp
dụng phổ biến trong dạy học thanh nhạc. Nó rất phù hợp với các nội dung
thực hành, nhằm rèn luyện và hình thành các kĩ năng cho sinh viên.
Phương pháp thị phạm là phương pháp luyện tập theo mẫu, có nhiều
dạng khác nhau. Ở mỗi tiết dạy học thanh nhạc, giảng viên đều phải hát mẫu
để sinh viên nắm được các kĩ thuật hát, qua đó giảng viên sẽ truyền đạt các kĩ
thuật thanh nhạc cơ bản như: kĩ thuật lấy hơi, nén hơi, điều tiết hơi thở, cách
mở khẩu hình, các kĩ thuật hát legato, staccato, non-legato...
Đối với dạy học thanh nhạc, phương pháp thị phạm có nhiều mặt tích
cực, nhưng cũng không tránh khỏi những mặt tiêu cực.
Mặt tích cực: Trong dạy học thanh nhạc thì phương pháp thị phạm rất
phù hợp và hiệu quả cao sau mỗi giờ học. Với phương pháp này, gần như
giảng viên sẽ truyền đạt được hết các kĩ thuật cùng một lúc cho sinh viên,
giúp sinh viên có thể học dễ dàng và làm theo được những yêu cầu của giáo
viên về kĩ thuật thanh nhạc cơ bản.
Mặt tiêu cực: Hiện nay ở các trường âm nhạc nói chung cũng như
Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương nói riêng đều sử dụng
phương pháp thị phạm, tức là giảng viên hát trước sau đó sinh viên bắt chước
giọng hát của giảng viên và hát lại giống hệt. Phương pháp này chỉ phù hợp
khi giọng hát của giảng viên có âm thanh vang sáng, đẹp và phải phù hợp với
giọng hát của sinh viên hoặc chỉ phù hợp với những sinh viên năm đầu tiên.
Tuy nhiên, phương pháp này phần nào là sự truyền đạt những cảm giác chủ
quan của người giáo viên và sự tiếp nhận thụ động của người học sinh (đặc
biệt là thời gian đầu mới học) nên phương pháp này không được sử dụng cho
những sinh viên nắm tốt về kĩ thuật và những sinh viên năm cuối để tránh
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trường hợp làm hạn chế sự phát triển kĩ thuật của học sinh, hạn chế phẩm chất
tự nhiên mà học sinh sẵn có.
1.1.2.3. Phương pháp thực hành
Thực hành là áp dụng lý thuyết vào thực tế, người học thực hành luyện
tập, rèn luyện các bài tập theo chủ đề nhằm đạt được các mục tiêu nhất định.
Thực hành là phương pháp quan trọng nhất có ảnh hưởng nhiều đến
chất lượng, kết quả giờ dạy.
Trong dạy học thanh nhạc, giảng viên phải hướng dẫn sinh viên cách
thực hành, luyện tập các kĩ thuật thanh nhạc, cách biểu diễn tác phẩm thanh
nhạc. Đặc biệt phương pháp thực hành không chỉ được vận dụng trong giờ
học trên lớp mà giảng viên còn có thể hướng dẫn sinh viên tự luyện tập ở nhà
hay sinh viên còn biểu diễn, thực hành ngay trên sân khấu.
Kết luận: Trong giờ dạy học thanh nhạc, giảng viên cần biết cách kết
hợp linh hoạt giữa các phương pháp dạy học nói trên sao cho phù hợp với
từng đối tượng, yêu cầu nhằm đạt được kết quả cao nhất trong một giờ dạy.
1.2. Rèn luyện thể chất và các kĩ thuật thanh nhạc
1.2.1. Rèn luyện thể chất
Giọng hát cũng giống như các loại khí nhạc luôn cần được chăm sóc và
bảo vệ. Nếu như trong các loại khí nhạc, một nhạc cụ bị hỏng dây thì người ta
có thể thay thế được tuy nhiên trong thanh nhạc dây thanh là một loại nhạc
khí sống không thể thay thế. Chính vì vậy, việc rèn luyện thể chất để giữ gìn
và bảo vệ giọng hát là việc làm hết sức quan trọng đối với ca sĩ. Điều đó đòi
hỏi một người ca sĩ phải có chế độ sinh hoạt hợp lý và khoa học bao gồm các
hoạt động: Lao động nghiệp vụ, nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập thân thể.
Người ca sĩ cần có quy tắc lao động nghiệp vụ một cách hợp lý và khoa
học. Ví dụ, khi bước lên sân khấu thì nhất thiết phải học tập và nắm vững các
kĩ thuật thanh nhạc cũng như phương pháp ca hát, đồng thời phải biết tiết chế
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thời gian sử dụng giọng hát, không hát quá nhiều gây mệt mỏi và tổn thương
cho dây thanh. Ngoài ra, họ phải có chế độ sinh hoạt khoa học trong cuộc
sống đời thường để bảo vệ dây thanh và thanh quản, không lạm dụng giọng
hát quá nhiều. Trong cuộc sống, một người ca sĩ luôn phải giữ chế độ ăn ngủ
điều độ để không gây mệt mỏi thần kinh và cơ thể. Không nên ăn quá no
trước giờ biểu diễn, không ăn quá cay, quá chua, quá đắng, quá nóng, quá
lạnh, không hút thuốc, uống rượu bia nhiều,… khiến niêm mạc thanh quản bị
khô, ảnh hưởng tới sự linh hoạt của thanh quản, thậm chí tấy đỏ xung huyết,
luôn có đờm dẫn đến âm thanh bị rè, khàn, dần dần dẫn đến tổn thương thanh
đới và có thể mất giọng.
Đặc biệt với khí hậu bốn mùa phân biệt rõ ràng ở Việt Nam, người ca sĩ
luôn phải có biện pháp thích nghi và bảo vệ giọng hát, ví dụ: mùa hè thì tránh
uống nước đá hoặc nước quá lạnh, mùa đông luôn luôn phải giữ ấm cho cơ
thể để tránh gây các bệnh về hô hấp, bị viêm sưng amydale hoặc viêm xoang
ảnh hưởng tới âm thanh và giọng hát.
Song song với việc ăn uống hợp lý, người ca sĩ luôn phải có giấc ngủ
đầy đủ. Ngủ đủ tám tiếng trong một ngày giúp phục hồi những hao tổn năng
lực sau một ngày làm việc. Người ca sĩ nên có một giờ ngủ tương đối cố định,
không quá sớm, không quá muộn, tạo thành một thói quen cho giấc ngủ.
Đồng thời, thường xuyên vệ sinh họng bằng cách xúc miệng nước muối hàng
ngày trước khi đi ngủ.
Hiện nay, luyện tập Yoga là một phương pháp luyện tập không chỉ tốt
cho sức khoẻ mà còn rất hữu ích đối với hơi thở của người ca sĩ. Ngoài ra, để
rèn luyện sức khoẻ và có hơi thở tốt khi hát, người ca sĩ cần thường xuyên
luyện tập thể dục thể thao hợp lý và khoa học.
1.2.2. Rèn luyện kĩ thuật sử dụng hơi thở khi hát
Hơi thở giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong ca hát, thông thường có
bốn kiểu thở thanh nhạc sau:
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+ Thở ngực: Là kĩ thuật hít luồng không khí vào phần trên của phổi
đồng thời đẩy căng và nâng cao phía trên lồng ngực. Kiểu thở này sẽ phát ra
âm thanh nhẹ nhàng với âm lượng nhỏ, chỉ áp dụng khi thể hiện các ca khúc
không có cao trào lớn, những ca khúc trữ tình nhỏ, những bài dân ca... Đây là
kiểu thở phù hợp với các ca sĩ có giọng hát nhẹ.
+ Thở ngực kết hợp với bụng: Là phương pháp hít sâu luồng hơi để làm
căng phần ngực dưới kết hợp với sự giãn nở hoành cách mô. Kiểu thở này
phát huy được toàn bộ lồng ngực dùng để hát những nốt a1, h1, c2, d2, e2.
+ Thở ngực dưới và bụng: Là kĩ thuật hít hơi để đẩy căng phần ngực
dưới xương sườn cụt dâng lên, phần bụng phình ra ở phía dưới và cả hai bên
sườn . Hoành cách mô giãn nở tích cực tạo điều kiện tốt cho việc nén hơi thở,
tạo một điểm tựa cho cột hơi đầy đặn, và tạo sự dễ dàng để hát nốt cao. Đây là
kiểu thở phổ biến mà các ca sĩ nhạc kịch thường áp dụng khi hát nốt cao như
nốt e2 f2, g2, a2.
+ Thở bụng: Là kĩ thuật hít vào và đẩy hơi thở phình ra ở bụng và hoành
cách mô, lồng ngực gần như không động đậy. Kiểu thở này áp dụng cho hát nốt
cao và sử dụng giọng óc. Ví dụ như hát nốt a2, h2, c3, d3, e3, f3, g3
Tóm lại với mỗi kiểu thở thanh nhạc đều có thể tạo nên được những âm
thanh đẹp, phù hợp với yêu cầu của một tác phẩm hoặc một kiểu biểu diễn
nào đó. Chính vì vậy hơi thở thanh nhạc cần được người ca sĩ kiên trì luyện
tập thường xuyên để đáp ứng được yêu cầu ca hát vơi những bài tập sau:
Động tác hít hơi - hít hơi nhanh bằng mũi và một phần nhỏ qua miệng.
Hít hơi bằng mũi sẽ đưa được luồng hơi vào sâu hơn làm căng phần trung tâm
lồng ngực, người hát cần giữ trạng thái này trong suốt một câu hát, khi hít hơi
cố gắng hít hơi nhanh và nhẹ nhàng, tinh tế. Không nên hít hơi hoàn toàn qua
miệng bởi nếu chỉ hít hơi thở qua miện thì luồng hơi sẽ không vào sâu trong
phổi. Ngoài ra, luồng không khí lạnh có thể gây tác hại cho thanh quản hoặc
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sẽ làm khô cổ khi chỉ lấy hơi qua miệng. Đồng thời người hát phải biết luyện
tập hít hơi theo yêu cầu câu nhạc không nên hít hơi quá nhiều gây sự căng
thẳng khi hát nhưng cũng không nên hết sạch hơi mới hít hơi khác vì âm
thanh ở cuối hơi sẽ bị đuối đi, không đủ độ vang cần thiết. Vì vậy ca sĩ cần
tập hít hơi thở theo độ dài, ngắn, cao, thấp của từng câu nhạc sao cho phù hợp
với yêu cầu của bài hát.
Khi hít hơi, người hát không được nhô vai lên tạo sự căng cứng cho cơ
thể dẫn đến các cơ hô hấp bị suy yếu, luồng không khí không vào sâu trong
phổi, sẽ không thể hát những câu dài và cao.
Động tác đưa hơi (còn gọi là đẩy hơi), sau khi lấy hơi, hơi thở được
ghìm lại trong khoảng một vài giây rồi từ từ phát ra âm thanh kết hợp đưa hơi
thở theo âm thanh ra đều đặn mà vẫn giữ trạng thái căng ở lồng ngực cho tới
hết câu hát. Đặc biệt, khi hát những quãng nhảy cần ép bụng dưới một cách
mềm mại, từ đó luồng hơi thở được đưa ra một cách đều đặn và liên tục. Khi
đẩy hơi cần chú ý điều tiết lượng hơi thở phù hợp với âm thanh thấp và cao. Đối
với âm thanh cao không nên đẩy hơi thở ồ ạt đột ngột mà phải đẩy một cách đều
đặn bám sát giai điệu của câu hát, nếu khi hát nốt cao mà đẩy hơi thở mạnh quá
sẽ làm cho thanh đới rung lên bị căng thẳng, âm thanh giống như gào thét không
tròn đều và mượt mà. Người hát luôn phải biết tiết kiệm hơi thở và luyện tập
thường xuyên để có một hơi thở đều đặn trong mỗi câu hát.
1.2.3. Rèn luyện kĩ thuật hát legato (hát liền giọng)
Đây là kĩ thuật hát cơ bản trong thanh nhạc. Hát liền giọng đòi hỏi âm
thanh phải chuyển tiếp liên tục đều đặn tạo thành một liên kết không ngắt
quãng đồng thời âm thanh đòi hỏi thanh thoát và trong sáng với tính chất
mềm mại. Tránh tiếng hát rời rạc, không đều đặn, không thanh thoát.
Phương pháp rèn luyện kĩ thuật đòi hỏi người ca sĩ phải thường xuyên
luyện tập cơ quan phát âm đúng kết hợp với hơi thở sâu có điều tiết hơi thở để
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tạo ra âm thanh vang khoẻ tròn và đều đặn. Đặc biệt, phải đảm bảo hát liên
kết giai điệu mềm mại, tập những bài tập từ đơn giản đến phức tạp. Luyện tập
những mẫu luyện thanh, bài hát có giai điệu ổn định, sau đó tập hát những
quãng khác nhau nhưng phải giữ được âm thanh ở một vị trí thống nhất.
Người hát nên tập những mẫu luyện thanh legato ở mức độ dễ trước sau đó
mới tập đến cách hát legato trong ca khúc. Đối với những ca khúc nước ngoài,
lời bài hát thường là những âm mở nên sẽ thuận lợi khi hát liền giọng, tuy
nhiên trong tiếng Việt với nhiều phụ âm kép và nguyên âm đôi gây khó khăn
trong việc phát âm cũng như thể hiện các kĩ thuật hát. Đặc biệt, khi phát âm
tiếng Việt không nên khép khẩu hình quá sớm mà cố kéo dài theo trường độ
nốt nhạc, nhưng vẫn phải đảm bảo hát rõ lời và nhả chữ mềm mại. Sau đây là
một số bài tập luyện thanh để luyện kĩ thuật hát legato
Bài tâp 1:

Luyện tập mẫu luyện thanh số một người hát sẽ được luyện cả về kĩ
thuật chuyển giọng, bật âm thanh, nén hơi và điều tiết hơi thở. GV cần hướng
dẫn SV luyện tập như sau:
Khi bắt đầu vào luyện thanh bao giờ GV cũng cho SV luyện thanh từ
nốt thấp tới nốt cao. Vậy ở đây chúng ta bắt đầu hát từ nốt a1 cho tới nốt h1 là
cao nhất nên GV yêu cầu SV lấy hơi vừa đủ, khẩu hình mở dọc không quá to,
nén hơi, bật âm thanh nhẹ vào nốt a1và hát âm “nô”, sau đó đưa âm thanh lên
nốt h1và ngân đủ bốn nhịp, vị trí âm thanh đặt ở chân răng cửa trên. Sau đó từ
từ hát xuống xuống những nốt tiếp theo đến nốt f1, e1 và d1 GV yêu cầu SV
sử dụng hoàn toàn bằng giọng thật và sử dụng hơi thở ngực. Lưu ý, hát nốt a1
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và h1 sử dụng hơi thở ngực kết hợp hơi thở bụng và hát bằng giọng hỗn hợp
(pha giọng thật và giả thanh). Sau đó GV tiếp tục đệm lên nửa cung cho SV
luyện, cứ như vậy cho tới khi SV hát tới nốt cao nhất mà SV đó có thể hát tốt
nốt nhạc đó.
Bài tập 2:

Đây là mẫu âm thuận lợi cho việc rèn luyện giọng hát mềm mại, đều
đặn và nhẹ nhàng. GV yêu cầu SV hát rõ chùm ba, rải đều ba nốt nhạc trong
một phách và nhấn vào đầu phách. Yêu cầu SV hát rõ nguyên âm và phụ âm.
Hát âm “ma” mở khẩu hình to, từ âm “ma” SV áp dụng vào để mở khẩu hình
to cho âm “mi” bởi âm “mi” là âm khó mở khẩu hình. Khi hát âm “mi” ở nốt
thấp mở khẩu hình trong vừa phải, hai môi chụm lại, cảm giác vị trí âm thanh
ở đầu môi. Còn khi hát âm “ mi” ở nốt cao cần pha âm “ê”, mở khẩu hình to
răng hơi nhô ra phía trước như đang cười, cằm thả lỏng và vị trí âm thanh cảm
giác ở chân răng cửa trên.
1.2.4. Rèn luyện kĩ thuật hát Passage (hát lướt nhanh)
Kĩ thuật hát passage - hát lướt nhanh là cách hát giai điệu một cách linh
hoạt, rõ ràng, gọn gàng với tốc độ nhanh. Âm thanh vẫn đảm bảo ở vị trí cao
và thống nhất, nhẹ nhàng và linh hoạt kết hợp với việc điều tiết hơi thở phù
hợp. Với kĩ thuật hát này thích hợp với những giọng cao nhẹ nhàng hơn là
những giọng trầm, nặng. Người hát cần luyện tập những mẫu âm luyện nhanh
từ dễ đến khó, từ ít nốt đến nhiều nốt. Khi bắt đầu tập, nên tập ở tốc độ vừa
phải rồi dần dần tăng tốc độ với những yêu cầu sau:
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Bước 1: Động tác hít hơi phải sâu và nhanh, giúp cho âm thanh được
thanh thoát không bị nặng nề và không ảnh hưởng tới tốc độ câu hát.
Bước 2: Động tác đẩy hơi phải nhẹ nhàng liên tục, không được tống hơi
đột ngột.
Bước 3: Bật âm thanh phải nhẹ nhàng, dứt khoát và chuẩn xác về cao
độ của từng nốt. Đặc biệt phải âm thanh phải rõ ràng không mất nốt mà vẫn
đảm bảo tốc độ nhanh và đặt vị trí âm thanh cao.
Dưới đây là một số bài tập luyện hát passage
Bài tập 3:

Ở bài tập 3 này, GV yêu cầu SV lấy hơi nhanh, khẩu hình mở dọc, nhấc
hàm ếch trên và lưỡi gà lên cao, cằm buông lỏng tự nhiên. Bật âm “nô” nhẹ
nhàng vào nốt g1, sau đó đẩy âm “ô” nhẹ nhàng lên nốt a1 và các nốt còn lại
với âm lượng vừa phải, nhẹ nhàng, bay bổng, thanh thoát và nhanh gọn. Lưu
ý hát các nốt f1,e1,d1,c1 bằng giọng ngực và sử dụng hơi thở ngực để tránh lộ
hơi và âm thanh bị mờ. Những nốt g1 và a1 hát giọng chuyển (sử dụng cả
giọng thật và giọng giả thanh). Khi hát những nốt cao như c2, d2, e2, f2, g2...
cần phải lấy hơi sâu, sử dụng hơi thở bụng và hát giọng óc.
Bài tập 4:
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Bài tập 4 hát gần giống với bài tập 3, những nốt thấp như :c1, d1, e1, f1
mở khẩu hình vừa phai, không lấy hơi nhiều, hát giọng thật, sử dụng hơi thở
ngực. Bắt đầu từ nốt g1, a1, h1. GV yêu cầu SV hát giọng hỗn hợp ( pha giữa
giọng thật và giả thanh) và sử dụng hơi thở bụng trên. Khi hát tới nốt cao c2,
d2 GV yêu cầu SV hát giọng giả thanh và sử dụng hơi thở bụng khẩu hình mở
to dần theo cao độ của nốt.
Chú ý vị trí âm thanh luôn bám ở chân răng cửa trên, nông gần ra trước
mặt. Điều tiết hơi thở đều để âm thanh được legato nối từ nốt nọ sang nốt kia,
nhẹ nhàng và thanh thoát.
1.2.5. Rèn luyện kĩ thuật hát staccato (hát nảy)
Là cách hát bật âm thanh nhẹ nhàng, gọn tiếng với yêu cầu âm nảy phải
linh hoạt, trong sáng với vị trí nông và cao. Để hát tốt âm nảy, người hát cần
chú ý buông lỏng hàm dưới, mở răng hàm trên giống như khi cười và đặt âm
thanh phát ra từ chân răng hàm trên, kết hợp với việc hơi thở phải nén liên tục
và đẩy nhẹ nhàng, không nên bật hơi ra theo từng nốt nhạc.
Rèn luyện kĩ thuật hát staccato đem lại nhiều tác dụng cho việc phát
triển giọng hát. Sự linh hoạt trong cách hát âm nảy giúp cho thanh đới và bộ
phận truyền âm được dần dần hoạt động nhạy bén tạo ra thói quen bật âm
thanh đúng khi hát.
Đối với những ca sĩ bị tật hát âm thanh sâu, nặng, gằn cổ thì khi luyện
tập kĩ thuật hát nảy sẽ khắc phục được những tật nói trên bởi yêu cầu linh
hoạt, nhẹ nhàng, trong sáng của âm nảy kết hợp với việc buộc phải đặt âm
thanh ở vị trí nông và cao, giọng hát sẽ dần dần trong sáng, nhẹ nhàng.
Bài tập 5:
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Bài tập 6:

Bài tập 5 và 6 là một trong những bài tập rèn luyện hát staccato khó.
GV chỉ nên luyện bài tập này cho những SV năm thứ ba và bốn có kĩ thuật
tốt. GV yêu cầu SV mở khẩu to theo chiều dọc và hơi ngang sao cho răng trên
hở ra như đang cười, nét mặt tươi vui , nhấc cao hàm ếch trên và lưỡi gà lên
cao, lấy hơi sâu, vị trí âm thanh ở chân răng cửa trên. Bật âm thanh dứt khoát,
nhanh, gọn, nhẹ nhàng, vang sáng, đều đặn và ổn định vị trí âm thanh. Khi hát
mỗi một nốt nhạc bụng phải thót vào trước sau đó nở ra nhằm bật hơi thở lên
khe thanh khiến hai khe thanh hút vào nhau một cách nhẹ nhàng để phát âm
thanh nhanh và gọn.
1.2.6. Rèn luyện kĩ thuật hát non legato, Marcato
Là phương pháp hát đòi hỏi người hát trên cơ sở khống chế hơi thở
phải hát nhấn vào từng âm kết hợp với ngắt các âm một cách đều đặn và chủ
động. Đặc biệt các âm thanh phải được bật rõ và sắc nét cùng với việc điều
tiết hơi thở, nhấc cao hàm ếch một cách mềm mại, cằm được buông lỏng. Kĩ
thuật hát non legato yêu cầu người hát không chỉ hát ngắt, gọn tiếng, nhấn mà
còn phải rời nốt.
Người mới tập hát thường hay nhầm tưởng kĩ thuật hát staccato và kĩ
thuật non legato giống nhau bởi sự ngắt rời của âm thanh. Tuy nhiên, trong
cách hát staccato thì âm thanh phải nảy và bật nhanh còn kĩ thuật non legato
thì âm thanh bật ra với tiết tấu chậm và thong thả hơn, hát nhấn vào từng nốt
rồi mới ngắt âm.
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Bài tập 7:

Ví dụ 8:

GV yêu cầu SV khi hát các mẫu âm này cần nén hơi thở chắc, bật âm
thanh ở đầu môi dứt khoát, nhấn vào từng nốt sao cho âm thanh ngắt rời
nhanh và gọn. Khi khống chế hơi thở không được ghìm hơi mà phải bật được
hơi lên khe thanh để tránh hiện tượng cơ thể cứng sẽ làm cho âm thanh bị gằn
ở cổ.
1.2.7. Rèn luyện kĩ thuật phát âm nhả chữ
Phát âm nhả chữ là sự kết hợp nhịp nhàng các hoạt động của môi, lưỡi,
răng và hàm ếch tạo ra khẩu hình. Việc hát không rõ lời là do mở khẩu hình
không đúng và không phù hợp với ngôn ngữ.
Phát âm, nhả chữ là một yếu tố rất quan trọng trong nghệ thuật ca hát.
Nền nghệ thuật thanh nhạc trên thế giới đều sử dụng phương pháp hát Bel
conto để đào tạo cũng như biểu diễn thanh nhạc. Đặc biệt khi hát Opera ca sĩ
luôn sử dụng phương pháp hát Bel canto.
Tác giả Trần Ngọc Lan cho rằng:
Nghệ thuật hát Bel canto - Nghệ thuật hát mở là nghệ thuật hát của
ngôn ngữ đa âm. Khi phát âm, nhả chữ, nghệ thuật hát này quan tâm
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nhiều hơn đến trọng âm, các thành phần khác trong từ; trước và sau
trọng âm đều đọc lướt; nối âm tiết này sang âm tiết kia; nối âm của
từ này sang âm từ kia...[18, tr. 71]
Phương pháp hát Bel canto là khẩu hình luôn mở, khi hát lên cao khẩu
hình mở to hơn so với những nốt thấp. Khẩu hình mở to theo chiều dọc, môi
thu gọn để âm thanh tập trung và chụm ở đầu môi, cảm giác âm thanh đưa lên
trên cao, hướng ra trước mặt để tạo được vị trí âm thanh bám chân răng cửa
trên. Khẩu hình mở to, vị trí âm thanh giữ nguyên và ngân dài các nguyên âm
hết trường độ của nốt rồi mới thu khẩu hình để bật âm phụ nối vào âm của nốt
sau. Trong ca hát, nguyên âm là thành tố chính quyết định độ mở của khẩu
hình và màu sắc âm thanh.
Nguyên âm a là nguyên âm mở, âm sắc trong sáng, khi hát nguyên âm
này khẩu hình phải mở rộng theo chiều dọc và hơi mở ngang nhô hàm răng
trên ra phía trước như đang cười, nét mặt tươi vui, hàm dưới hạ thấp. Đầu lưỡi
đặt ở chân răng dưới.
Nguyên âm o cũng là âm mở, âm sắc hơi tối nên khi hát khẩu hình mở
to tròn theo chiều dọc, môi khum lại hình chữ o, lưỡi hơi rụt ra phía sau,
cuống lưỡi bật âm, âm thanh chụm ở đầu môi.
Nguyên âm e là nguyên âm mở và sáng, khi hát khẩu hình mở dọc và
hơi ngang, đầu lưỡi đặt nhẹ vào chân răng hàm dưới và hơi đưa ra phía trước.
Nét mặt tươi vui sao cho hàm răng trên lộ ra như đang cười.
Nguyên âm i là nguyên âm đóng, nhưng âm thanh vang, sáng và chụm
ở phía trước. Khi hát âm này, họng trong phải mở to bằng cách nhấc hàm ếch
và lưỡi gà lên cao, hàm dưới buông lỏng, môi chụm lại, cảm giác âm thanh
treo cao ở đầu môi. Đặt biệt, khi hát âm i ở những nốt cao như f2, g2, a2
v.v...thì khẩu hình phải mở dọc hơi ngang mặt tươi như đang cười sao cho lộ
hàm răng trên, âm thanh bám chân răng cửa trên.
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Nguyên âm u có âm sắc tối và sâu nhất trong tất cả các âm. Khi hát âm
này, hai môi chụm và thu nhỏ lại. GV cần lưu ý trong luyện âm này, không
nên cho SV mới học luyện nguyên âm u, chỉ khi nào SV hát tốt tất cả bốn
nguyên âm a,e,o,i thì GV mới cho SV luyện âm u.
Bài tập 9:

Mẫu âm này giúp cho SV vừa luyện được cách hát legato, điều tiết hơi
thở, cách mở khẩu hình và cả phát âm nhả chữ. Luyện mẫu âm này, SV được
luyện hết bốn nguyên âm cơ bản (a,o,e,i), là những nguyên âm rất hay gặp
trong tác phẩm aria, romance v.v...
Việc luyện những mẫu âm có nhiều nguyên âm và phụ âm kết hợp với
nhau sẽ giúp cho người học phát triển được những vấn đề như: mở khẩu hình,
phát âm, nhả chữ. GV yêu cầu SV nhấc hàm ếch trên và lưỡi gà lên cao, hít
hơi thở sâu, đặt âm thanh nhẹ nhàng vào chữ “đô”, đầu lưỡi đặt ở chân răng
cửa và bật âm thanh “đô”, âm “đ” chỉ hát lướt, giữ nguyên khẩu hình và vị trí
âm thanh của chữ “đô” và ngân âm “ô”hết nốt trường độ của nốt nhạc sau đó
đặt âm thanh nhẹ nhàng xuống chữ “si”, bật chữ “si” với âm “s” chỉ là âm gió
hát lướt qua, ngân âm “i”. Lúc này hàm khẩu hình thu nhỏ lại một chút, hai
môi chụm lại và ngân âm “i” ở đầu môi. Các chữ tiếp theo hát giống như hai
chữ “đô và si”, tất cả các phụ âm chỉ hát lướt và ngân âm thanh ở nguyên âm.
Nhưng khẩu hình mở theo nguyên âm.
Âm phụ chiếm phần lớn trong bảng chữ cái, nên âm phụ cũng là một
thành phần rất quan trọng để tạo ra ngôn ngữ. Chính vì vậy mà trong quá trình
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luyện thanh ngoài luyện thanh các mẫu nguyên âm GV cũng cần phải hướng
dẫn SV tập luyện thanh cả các mẫu luyện thanh có cả phụ âm.
1.2.8. Rèn luyện kĩ thuật thể hiện sắc thái.
Bài tập 10

Khi biểu diễn một tác phẩm, việc thể hiện tình cảm, cảm xúc và sắc thái
là điều rất quan trọng và cần thiết. Trong mỗi tác phẩm, tình cảm một phần
được thể hiện bằng sắc thái qua một nốt nhạc hay cả một câu nhạc có sự thay
đổi mạnh yếu, to dần, nhỏ dần. Chính vì vậy, trong quá trình học tập GV cần
cho SV luyện tập các mẫu âm có xử lý sắc thái. Để khi hát vào tác phẩm SV
không bị bỡ ngỡ những chỗ tác giả yêu cầu xử lý sắc thái trong tác phẩm.
Trên đây là bài tập xử lý sắc thái to nhỏ, đây là kĩ thuật mà hầu như tác
phẩm nào cũng sử dụng. GV cần hướng dẫn SV hát như sau: Khẩu hình mở
dọc, lấy hơi vừa đủ, nén hơi, đặt âm thanh nhẹ vào nốt c1 và hát âm lượng
nhỏ, vị trí âm thanh bám ở chân răng cửa trên sau đó hát to dần lên cho tới nốt
c2, tiếp tục nén chắc hơi thở, giữ vị trí âm thanh ổn định không thay đổi, ngân
nốt c2 với âm lượng to nhất cho tới khi cảm giác hơi thở còn đủ để hát hết
câu, sau đó thu nhỏ âm lượng nhỏ dần, không lấy hơi mà tiếp tục hát hết các
nốt còn lại với âm lượng thu nhỏ dần và đều đặn. Chú ý, luôn hát legato nối
âm thanh từ nốt nọ sang nốt kia liền mạch như sợi chỉ xuyên suốt câu hát,
không được gẫy âm thanh, luôn giữ cho âm thanh tròn và gọn.
1.3. Thực trạng dạy học thanh nhạc tại Trường ĐHSP Nghệ thuật TW
1.3.1. Vài nét về Khoa thanh nhạc
Sau hơn 45 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHSP Nghệ thuật
TW là nơi đào tạo, bồi dưỡng nhiều giáo viên nghệ thuật, cán bộ quản lý cho
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ngành giáo dục nói riêng và cả nước nói chung. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ
Mười đã khẳng định Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là “trường đầu tiên và
duy nhất của cả nước chuyên đào tạo những người Thầy dạy nghệ thuật” - đó
là một vinh dự cũng như trách nhiệm của toàn cán bộ giảng viên cũng như
Ban lãnh đạo của Nhà trường. Nhiều thế hệ sinh viên của nhà trường đã
trưởng thành và đem tâm huyết cũng như trí tuệ của mình đi xây dựng quê
hương đất nước. Nhà trường hiện có 14 khoa: Sư phạm Âm nhạc, Thanh
nhạc, Nhạc cụ, Sư phạm Mỹ thuật, Mỹ thuật cơ sở, Văn hóa Nghệ thuật,
Tại chức và đào tạo liên kết, Lí luận chính trị, Thiết kế đồ họa, Piano, Công
nghệ may, Thiết kế thời trang, Tâm lý giáo dục và giáo dục thể chất, khoa
Sau đại học.
Hệ ĐHSP Âm nhạc trong nhà trường với nhiệm vụ đào tạo các giáo
viên cho các trường phổ thông, những sinh viên xuất sắc có thể giảng dạy tại
các trường nghệ thuật chuyên nghiệp tại các tỉnh, hoặc làm ca sĩ cho các đoàn
nghệ thuật, ca sĩ trong nhà hát... Trong những năm gần đây, nhà trường đã mở
thêm một số mã ngành mới trong đó có khoa Thanh nhạc. Chính vì vậy mà
việc nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề liên quan đến việc giảng dạy bộ môn
thanh nhạc sao cho hiệu quả đang là một vẫn đề quan trọng và cấp thiết. Vì
vậy, để nâng cao chất lượng đào tạo môn thanh nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc
tại trường trong thời gian tới, cần thiết phải có những nghiên cứu định hướng
đổi mới về nội dung cũng như tìm hiểu vận dụng các phương pháp giảng
dạy môn thanh nhạc của các chuyên gia âm nhạc, đặc biệt là các nhà sư
phạm thanh nhạc nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong đào tạo thanh nhạc tại
Nhà trường.
- Trình độ giảng viên
Với tiêu chí đề cao chất lượng giảng dạy thanh nhạc, Trong khoa
Thanh nhạc, tất cả giảng viên đứng lớp đều tốt nghiệp từ cử nhân chuyên
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ngành thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tốt nghiệp loại
xuất sắc tại Trường Đại học sư phạm nghệ thuật TW trở lên. Hiện tại khoa
thanh nhạc có 36 giảng viên, đa số là trình độ thạc sĩ chuyên ngành thanh
nhạc, lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, còn một số ít giảng viên đang
theo học thạc sĩ. Trong đó có 3 giảng viên đang làm tiến sĩ tại Học viện Âm
nhạc Quốc gia Việt Nam và Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Một
số giảng viên được phong tặng nghệ sĩ ưu tú, và được nhà nước trao giải
thưởng cao trong các cuộc thi hát như: ThS.NSUT Trần Mai Tuyết trưởng
khoa Thanh nhạc (trước đây là Nghệ sĩ hát Opera, chuyên đóng các vai nữ
chính trong các vở opera của nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam); Th.S Đỗ
Hương Giang (phó khoa Thanh nhạc) - giải Nhất cuộc thi giọng hát hay Hà
Nội năm 2001; GV Trần Tân Phương - giải Nhất cuộc thi giọng hát hay Hà
Nội năm 2006; GV Đoàn Thuý Trang - giải Nhất dòng nhạc nhẹ “Sao mai
2011”; GV Đào Tiến Lợi - giải Nhì dòng thính phòng “Sao mai 2005”…
Với đặc thù nghề nghiệp của khoa, đội ngũ giảng viên thanh nhạc luôn
là lực lượng nòng cốt trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật của trường.
Trong những năm qua, các giảng viên thanh nhạc của trường đã trực tiếp
tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình và gặt hái được nhiều thành công,
góp phần không nhỏ vào thành tích chung của nhà trường.
Ngoài việc giảng dạy và tham gia biểu diễn, các giảng viên còn rất tích
cực trong việc nghiên cứu khoa học và biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy
bộ môn Thanh nhạc. Ngoài việc giảng dạy, các giảng viên trong khoa luôn ý
thức được tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học. Hàng năm, khoa
luôn đóng góp những đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa hoặc cấp trường,
và cả cấp Bộ… góp phần vào thành tích thi đua của toàn Khoa, từ đó nâng
cao chuyên môn giảng dạy góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất
lượng giảng dạy thanh nhạc tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
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- Trình độ đầu vào của sinh viên
Sinh viên Trường ĐHSP Nghệ thuật TW phần lớn được tuyển chọn từ
học sinh tốt nghiệp phổ thông đến từ nhiều tỉnh trên miền Bắc, một số ít từ
miền Trung và một vài em sinh viên Lào được nhà trường phối hợp, hợp tác
đào tạo cùng nước bạn. Độ tuổi của các em khoảng từ 18 đến 21. Ở lứa tuổi
này các em đã có sự phát triển đầy đủ về thể chất, giọng hát đã có sự ổn định.
Đó là những điều kiện thuận lợi để học tập âm nhạc.
Sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW được xét
tuyển môn Văn và tuyển chọn qua kì thi năng khiếu của trường gồm các môn:
Lí thuyết âm nhạc cơ bản, Xướng âm, Thanh nhạc, Nhạc cụ. Vì vậy, các em
đã có khả năng âm nhạc nhất định. Một số ít em cũng đã từng được đào tạo
âm nhạc qua các trường Sư phạm, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật ở các địa
phương. Điều đó rất thuận lợi tạo tiền đề để các em tiếp tục học những
chương trình đào tạo âm nhạc chuyên sâu hơn trong nhà trường. Tuy nhiên đó
chỉ là một số ít sinh viên, còn lại phần lớn là các em học sinh vừa tốt nghiệp
Trung học phổ thông nên chưa từng được học thanh nhạc một cách bài bản.
Các em chỉ được làm quen với âm nhạc thông qua các buổi mít tinh, biểu diễn
tại trường học hoặc địa phương hay các buổi sinh hoạt văn nghệ tập thể tại
nhà trường hoặc địa phương nơi sinh sống. Chính vì vậy khả năng tiếp cận
thanh nhạc của các em còn nhiều hạn chế. Đa số các em sinh viên chưa từng
hoặc rất ít tiếp cận với phương pháp giảng dạy thanh nhạc một cách cơ bản, mang
tính chuyên nghiệp, chuyên sâu. Vì vậy hầu hết các em còn rất mơ hồ chưa tiếp
cận được phương thức lên lớp cũng như cách thức học tập một cách triệt để trong
một buổi học hát mang tính chuyên nghiệp.
Tóm lại, trình độ đầu vào môn thanh nhạc của sinh viên hệ ĐHSP Âm
nhạc Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là không giống nhau, mang tính chất
không đồng đều và có sự phân chia rõ ràng về khả năng thanh nhạc như sau:
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Có nhiều sinh viên giọng hát tốt, âm vực rộng, khả năng tư duy âm nhạc
nhạy bén, bên cạnh đó cũng có những sinh viên giọng hát yếu, mờ, khả năng
tiếp thu thanh nhạc hạn chế. Đặc biệt là sinh viên mới vào học năm thứ nhất
giọng hát phần lớn chưa được luyện, hát chủ yếu bằng giọng tự nhiên, hát
theo bản năng sẵn có, hoặc hát còn ngọng tiếng địa phương.
Đối với những sinh viên có giọng hát bẩm sinh tốt, thông thường các em
sẽ phát huy được hết khả năng, năng khiếu học hát của mình và sau thời gian
học tại trường các em sẽ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn vững để phục
vụ cho nơi công tác sau này. Tuy nhiên năng lực đó phải được kết hợp với sự
rèn luyện của bản thân, khả năng trau dồi kiến thức, ham học hỏi thầy cô và
bạn bè.
Sinh viên có giọng bẩm sinh không tốt, chủ yếu là những đối tượng sinh
viên có giọng hát mờ yếu, thì khả năng tiếp thu những kiến thức về thanh
nhạc còn hạn chế. Tuy nhiên các em lại rất có năng khiếu về những môn Nhạc
cụ hay Kí xướng âm, Nhạc lí và đạt điểm cao những môn đó trong kỳ thi
tuyển sinh. Vì vậy trong thời gian đầu học tập môn thanh nhạc chuyên ngành,
phần lớn các em sinh viên theo học tại trường đã phần nào bộc lộ khả năng
thanh nhạc nhất định của mình. Có những sinh viên có năng khiếu các em có
giọng hát thiên bẩm tốt sẽ rất nhanh làm quen với phương pháp học chuyên sâu
về thanh nhạc, nhưng có những em vì năng khiếu thanh nhạc còn hạn chế sẽ tiếp
cận bộ môn chậm hơn so với các bạn còn lại. Thông thường đối với tất cả sinh
viên bắt đầu học thanh nhạc, các em hay mắc phải một số lỗi cơ bản sau:
Lấy hơi - Nén hơi - Đẩy hơi: Các em thường hít hơi theo bản năng thông
thường (theo cơ chế hít thở sinh học của con người) đó là hít hơi và lấy hơi
vào phần ngực chứ không lấy hơi vào bụng. Một số em lấy hơi xuống được
phần bụng nhưng lại không biết cách khống chế hơi ở vùng thắt lưng. Khi đẩy
hơi đa số các em tưởng rằng đẩy hơi thở lên thì sẽ xẹp bụng lại mà thực ra là
cần giữ và khống chế bụng và thắt lưng nguyên ở trạng thái căng, rắn, chắc.
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Mở khẩu hình sai: Đa số các em đều chưa biết cách mở khẩu hình ở tư
thế thả lỏng, giống như ngáp, nhấc hàm ếch mềm trên đồng thời buông hàm
dưới tạo thành một khoảng rỗng trong khoang miệng. Phần lớn các em đều
trong trạng thái mở khẩu hình chưa hết sẽ dẫn đến tật bị cứng hàm khi hát, âm
thanh sẽ không đẹp, không mềm mại và không đáp ứng được yêu cầu “vang,
sáng, tròn” của âm thanh khi hát.
Vị trí âm thanh: Việc xác định và hiểu cũng như phân biệt được vị trí âm
thanh đúng hay sai quả thật là rất khó so với những sinh viên mới học thanh
nhạc. Bởi vị trí âm thanh tốt đòi hỏi người hát phải biết kết hợp linh hoạt các
thao tác nhấc hàm ếch mềm trên, buông lỏng hàm dưới, lưỡi gà nhấc cao, lưỡi
thả lỏng không co đồng thời hơi thở phải được đẩy lên từ phần bụng sau đó
mới phát ra thanh âm. Phần lớn các em thường khó có thể nắm bắt cũng như
kết hợp được hết các thao tác cùng một lúc trong những buổi học đầu. Có em
giữ được hơi thở thì lại chưa đưa âm thanh vào vị trí cao, có em đưa âm thanh
vào vị trí tốt thì lại không giữ và đẩy được hơi thở… dẫn đến âm thanh bị gằn
và tì vào cổ làm cho tiếng hát bị chói, không hay, thậm chí người hát có thể
còn bị đau họng và cảm thấy mệt mỏi khi hát xong bài hát.
Hát không chính xác cao độ: Đây là một lỗi điển hình mà hầu hết các
sinh viên không được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc đều mắc phải. Do ít
được tiếp xúc với âm nhạc nên nhiều sinh viên không điều chỉnh giọng theo
đúng cao độ của nốt nhạc: đặc biệt là các nốt cao, nốt nửa cung… Ngoài ra,
khả năng vận dụng các kĩ thuật staccato, legato, non-legato… còn yếu. Khi
hát, do sinh viên phải vừa hát vừa dò nhẩm lời nên dễ bị chi phối, không tập
trung trong việc thể hiện các kĩ thuật hát. Khi giảng viên hướng dẫn các kĩ
thuật thì sinh viên làm được, nhưng khi phải vận dụng cả 2 thao tác: thuộc bài
và vận dụng kĩ thuật thì sinh viên lại không làm được. Thông thường, giảng
viên dạy các kĩ thuật hát cho sinh viên thông qua phương pháp luyện thanh
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thì các em dễ nắm bắt. Nhưng đối với bài hát lại khác, cấu trúc của một ca
khúc ở hình thức một đoạn đơn, hai đoạn đơn, ba đoạn đơn… và thậm chí là
những tác phẩm khó của nước ngoài nên việc thuộc ca khúc được coi gần như
là điều kiện tiên quyết quyết định kết quả của buổi học.
- Trình độ năm thứ 3 và năm thứ 4 của sinh viên.
Năm đầu các em SV còn không tự tin khi luyện thanh các mẫu âm và mở
khẩu hình. Đặc biệt khi cho các e hát các bài hát nước ngoài các e còn tỏ ra
thiếu tự tin và không muốn học. Nhưng sau sự hướng dẫn tận tình của GV thì
các em SV dần dần hiểu ra vấn đề và đã bắt đầu thích các tác phẩm nước
ngoài. Kết thúc hai năm học tập và rèn luyện tại Trường cùng với sự hướng
dẫn tận tình của GV về việc học hát các kĩ thuật thanh nhạc và hát các bài hát
nước ngoài, các em SV đã có những tiến bộ đáng kể như: các em đã tương đối
biết cách hát các bài hát nước ngoài, biết phát âm một số từ đơn giản trong
tiếng Ý, biết cách áp dụng các kĩ thuật cơ bản vào trong mỗi bài hát. Quan
trọng hơn là các em đã thích và hiểu được lợi ích của việc học hát các tác
phẩm nước ngoài, các em đã bắt đầu muốn được học hát những romance và
aria. Tuy nhiên, các em SV năm thứ ba và thứ năm bốn vẫn còn nhiều hạn chế
về kĩ thuật thanh nhạc cơ bản và sự hiểu biết về các tác phẩm nước ngoài
cũng chưa hiểu rõ về nội dung của các aria.
* Kĩ thuật thanh nhạc cơ bản
- Khẩu hình: Đôi khi mở chưa phù hợp với từ và cao độ cần hát, lưỡi gà
chưa đưa lên cao.
- Vị trí âm thanh: Chưa hoàn toàn ổn định, lúc cao, lúc thấp. Âm thanh
chưa được vang và tròn đều. Nhiều âm còn bẹt
- Hơi thở: Lấy hơi chưa được đầy, nén hơi chưa chắc khi hát ở những nốt
cao. Điều tiết hơi thở chưa được đều đặn.
- Phát âm, nhả chữ: Phát âm chưa rõ lời, nhả chữ còn bị bẹt hay còn
thiếu phụ âm khi hát tiếng nước ngoài.
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- Lời ca: Đối với lời nước ngoài thì phần lớn các em không hiểu lời ca,
nên việc hát không có cảm xúc vẫn tồn lại khá nhiều ở các em SV tại Trường.
- Xử lý tác phẩm: Hát chưa mượt mà và chưa có cảm xúc. Khi xử lí hát
nhỏ dần vẫn còn tình trạng gẫy âm thanh, mờ và mất hẳn.
* Hiểu biết về tác phẩm:
Đa số các em SV hát mà không tìm hiểu về nội dung tác phẩm, cấu trúc
và hình thức của tác phẩm. Các em hát mà không hiểu gì về nội dung cũng
như ý nghĩa lời ca trong tác phẩm.
Nên việc cần rèn luyên thêm về các kĩ thuật cơ bản và rèn luyện thêm về
cách hát aria là rất cần thiết để nâng cao trình độ và kĩ thuật hát cho các em.
1.3.2. Sử dụng giáo trình, tài liệu
Với phương pháp dạy học Thanh nhạc cho hệ ĐHSP Âm nhạc của
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW chủ yếu là Bel canto nên tài liệu giáo trình
giảng dạy được áp dụng từ các sách của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt
Nam và một số trường chuyên nghiệp khác như: sách phương pháp sư phạm
Thanh nhạc của tác giả Nguyễn Trung Kiên, sách phương pháp dạy học thanh
nhạc của nhà giáo Hồ Mộ La.
Hiện nay, hệ ĐHSP Âm nhạc của Khoa thanh nhạc đã có những tài
liệu được thu thập và biên soạn lại thành 4 cuốn tài liệu giảng dạy phục vụ
cho sinh viên trong Khoa, đó là: “Tài liệu Thanh nhạc 1”, “Tài liệu thanh
nhạc 2”, “Concone”, “Vaccaj”. Bộ môn Thanh nhạc sư phạm đã thống nhất
tiêu chí để tuyển chọn các bài hát có thể sử dụng để dạy cho từng học trình,
học phần. Yêu cầu phải có bài luyện thanh, ca khúc nước ngoài, dân ca, ca
khúc Việt Nam. Các bài được tuyển chọn để dạy phải đáp ứng mục tiêu của
từng học phần. Đối với những sinh viên năm đầu thì giảng viên có thể tham
khảo và giao bài trong quyển 1 và tương tự như vậy càng sinh viên năm cuối
thì mức độ khó của bài phải được tăng thêm. Đặc biệt là các sinh viên tốt
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nghiệp môn thanh nhạc thì các giảng viên đều quan tâm chú ý giao những bài
khó, bởi các em đã có những kiến thức và khả năng thanh nhạc nhất định.
Những bài khó đó có thể là các ca khúc Việt Nam đòi hỏi vững về kĩ thuật
mới thể hiện được và đặc biệt là có thể giao cho sinh viên những bài aria được
trích trong các vở nhạc kịch kinh điển của các nhạc sĩ lỗi lạc: L.V. Beethoven,
W.A. Mozart… Vì vậy, căn cứ vào tiêu chí nêu trên dẫn đến một thực trạng
đòi hỏi bổ sung các aria vào trong bộ tài liệu giảng dạy thanh nhạc. Từ đó,
biên soạn tài liệu, giáo trình hoàn chỉnh góp phần hoàn thiện hơn về Tài liệu
giảng dạy cho bộ môn Thanh nhạc sư phạm, trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
1.3.3. Nội dung chương trình môn Thanh nhạc
Gần đây, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW bắt đầu áp dụng đào tạo theo
học chế tín chỉ cho sinh viên. Mục tiêu chủ yếu của ĐHSP Âm nhạc của
Trường ĐHSP Nghệ thuật TW là đào tạo các sinh viên sau này có thể giảng
dạy tại các trường Âm nhạc chuyên nghệp, ĐHSP Âm nhạc, THPT, THCS,
trung tâm dạy âm nhạc và một số sinh viên xuất sắc có thể giảng dạy ở các
trường chuyên nghiệp, các Nhà văn hóa tại địa phương, vì vậy nội dung
chương trình ĐHSP Âm nhạc bao gồm nhiều môn âm nhạc trong đó có nhiều
môn khá chuyên sâu như Nhạc cụ, Thanh nhạc, Kí xướng âm, Dàn dựng
chương trình nghệ thuật, múa… để SV ra trường có kiến thức toàn diện về
nhiều lĩnh vực.
* Năm thứ nhất
Sinh viên sẽ được trang bị những kiến thức về tư thế, hơi thở trong ca
hát; sử dụng âm thanh tự nhiên kết hợp với kỹ thuật cơ bản của thanh nhạc
như hát liền tiếng, nảy tiếng; làm quen với phương pháp chuyển giọng, vận
dụng các kỹ năng thể hiện các ca khúc có âm vực từ quãng 10 trở lên.
Học kì I, SV sẽ được tìm hiểu về cấu tạo cơ quan phát thanh, học tư thế
hát, hơi thở và phương pháp rèn luyện hơi thở trong ca hát. Luyện thanh với
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các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp ở quãng 3, quãng 5 trên âm
khu tự nhiên với kỹ thuật hát liền tiếng (legato).
Cuối kì I, SV sẽ phải thể hiện một bài luyện thanh đọc nốt hoặc vocalise,
1 bài dân ca và 2 ca khúc trong phần thi của mình.
Học kì II, SV sẽ được tìm hiểu về các xoang cộng minh. Luyện tập và
bảo vệ giọng.
Tập kỹ thuật hát liền tiếng (legato), nảy tiếng (staccato), ngắt tiếng (non
legato). Tập chuyển giọng, luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ
âm phù hợp ở quãng 3, q uãng 5, quãng 6 kết hợp với hơi thở trên âm khu tự
nhiên .Mở rộng âm khu tự nhiên.
Cuối kì II, SV sẽ thể hiện 1 bài dân ca và 2 ca khúc (1 bài Việt Nam, 1 bài
nước ngoài ) trong phần thi của mình.
GV hướng dẫn thực hiện dạy theo nhóm 02 sinh viên trên một tiết học.
SV được học phòng cần được cách âm, có đàn Piano (hoặc organ điện
tử), gương lớn và các thiết bị nghe nhìn.
Trước khi thi hết học phần SV được ghép đàn 2 tiết, thi học phần có giáo
viên đệm đàn.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn, hình thức thi học
phần là thực hành biểu diễn.
* Năm thứ hai
Sinh viên được trang bị kiến thức về cộng minh, phương pháp phân loại
giọng hát, phương pháp xử lý ngôn ngữ trong ca hát. Vận dụng kỹ năng hát
liền tiếng (legato), nảy tiếng (staccato), ngắt tiếng (non legato) và cộng minh
vào thể hiện các tác phẩm có quãng 10 trở lên.
Học kì I SV được rèn luyện ngôn ngữ trong ca hát. Rèn luyện cộng
minh và các bài tập củng cố, mở rộng âm khu tự nhiên.
Luyện thanh các mẫu câu phù hợp ở các quãng 3, quãng 5, quãng 6 kết
hợp kỹ thuật cộng minh với hơi thở.
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Cuối học kì I, SV sẽ thể hiện 1 bài luyện thanh đọc nốt hay vocalise,
1bài dân ca và 2 ca khúc (có 1 ca khúc nước ngoài) trong phần thi của mình
Học kì II, SV tập xử lý ngôn ngữ trong tác phẩm thanh nhạc. Tiếp tục
mở rộng âm khu tự nhiên. Luyện thanh các mẫu câu phù hợp ở các quãng 3,
quãng 5, quãng6, quãng 8 kết hợp các kỹ thuật đã học. Thể hiện 3 ca khúc
trong đó có 1 ca khúc nước ngoài hoặc Aria đơn giản.
GV hướng dẫn thực hiện dạy theo nhóm 02 sinh viên trên một tiết học.
SV được học trong phòng học có cách âm, có đàn Piano (hoặc organ
điện tử), gương lớn và các thiết bị nghe nhìn.
Trước khi thi hết học phần SV được ghép đàn 2 tiết, thi học phần có giáo
viên đệm đàn.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn, hình thức thi học
phần là thực hành biểu diễn.
* Năm thứ ba
Trang bị một số kiến thức về phương pháp phát triển giọng hát trẻ em;
kỹ thuật đóng giọng và tập trung thanh âm. Từ đó, sinh viên vận dụng vào thể
hiện các tác phẩm thanh nhạc.
Học kì I, SV được học sơ lược các giai đoạn lịch sử ca khúc Việt Nam.
Đặc điểm và phương pháp phát triển giọng hát trẻ em. Khái niệm về phương
pháp đóng giọng, tập trung thanh âm.
Củng cố các kỹ thuật hát đã học kết hợp với hơi thở trong các mẫu câu
luyện thanh và bài luyện thanh đọc nốt hoặc vocalise.
Cuối học kì I, SV sẽ thể hiện 1 bài vocalise, 2 ca khúc (có 1 ca khúc
nước ngoài) trong phần thi của mình.
Học kì II, SV được học sơ lược một số truyền thống thanh nhạc tiêu biểu của
thế giới (Ý, Pháp, Nga…)
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Củng cố các kỹ thuật hát đã học. Sử dụng các kỹ thuật hát vào thể hiện
tác phẩm thanh nhạc. Thể hiện 1 bài dân ca, 2 ca khúc (có 1 ca khúc nước ngoài hoặc
1 aria nhỏ).
GV hướng dẫn thực hiện dạy theo nhóm 02 sinh viên trên một tiết học.
SV được học trong phòng có cách âm, có đàn Piano (hoặc organ điện tử),
gương lớn và các thiết bị nghe nhìn.- Ghép đàn trước khi thi học phần (2 tiết)
Trước khi thi hết học phần SV được ghép đàn 2 tiết, thi học phần có giáo
viên đệm đàn.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn, hình thức thi học
phần là thực hành biểu diễn.
* Năm thứ bốn
SV được trang bị các biện pháp phát triển giọng hát, nguyên tắc chọn bài hát
cho trẻ em trong trường phổ thông - Ghép đàn trước khi thi học phần (2 tiết)
Thi học phần có đệm đàn. Trong quá trình học, nên tổ chức cho sinh viên
xem nghe ca nhạc và dự các buổi ngoại khoá về các chuyên đề âm nhạc khác
nhau. Nên tổ chức cho sinh viên được tham gia các hoạt động âm nhạc trong
nhà trường và các chương trình giao lưu âm nhạc khác nhau.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn. Hình thức thi học
phần là thực hành biểu diễn.
Trước khi thi hết học phần SV được ghép đàn 2 tiết, thi học phần có giáo
viên đệm đàn.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn. Hình thức thi học
phần là thực hành biểu diễn.
SV được học phương pháp kết hợp kỹ thuật thanh nhạc với phong cách
biểu diễn trên sân khấu.
Học kì I
SV được học cách dạy học hát trong trường phổ thông. Cách chọn bài
hát phù hợp với sở trường của từng sinh viên
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Củng cố các kỹ thuật hát đã học. Thực hành luyện tập phong cách biểu
diễn trên sân khấu qua thể hiện các tác phẩm phù hợp với sở trường của giọng
hát sinh viên.
Cuối học kì I, biểu diễn 1 ca khúc nước ngoài, 1 bài dân ca, 1 ca khúc
Việt Nam (Có thể hát lại các tác phẩm tốt nhất của học phần trước) trong
phần thi của mình.
Học kì II:
Tiếp tục nội dung của học trình I, hoàn thiện các tác phẩm biểu diễn.
Tăng thêm 1 bài hát để số lượng biểu diễn là 4 bài (1 ca khúc nước ngoài, 1
bài dân ca, 2 ca khúc Việt Nam có phong cách và thể loại khác nhau).
GV hướng dẫn thực hiện dạy theo nhóm 02 sinh viên trên một tiết học.
Đây là học phần có nội dung chủ yếu hướng dẫn sinh viên biểu diễn nên chủ
yếu cho sinh viên luyện tập kỹ thuật kết hợp với phong cách biểu diễn (giáo
viên hướng dẫn 15 tiết, SV tự tập 45 tiết).
Phần tự học của SV ở học phần này cần có hệ thống âm thanh và sân
khấu biểu diễn.
Phòng học cần được cách âm, có đàn Piano (hoặc organ điện tử), gương
lớn và các thiết bị nghe nhìn.
SV được ghép đàn 2 tiết trước khi biểu diễn thi học phần.Thi học phần
có đệm đàn.
Trong quá trình học, nên tổ chức cho sinh viên xem nghe ca nhạc và dự
các buổi ngoại khoá về các chuyên đề âm nhạc khác nhau.
Nên tổ chức cho sinh viên được tham gia các hoạt động âm nhạc trong
nhà trường và các chương trình giao lưu âm nhạc khác nhau.
Hình thức kiểm tra học trình là thực hành biểu diễn.
1.3.4.Phương pháp dạy học.
Hiện nay đội ngũ giảng viên giảng dạy thanh nhạc tại khoa Thanh
nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW được đào tạo tại các Trường ĐHSP Nghệ
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thuật TW, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây chính là điều kiện
thuận lợi cho ngành thanh nhạc của nhà trường ngày một phát triển hơn. Phần
lớn các giảng viên thanh nhạc của nhà trường đều được đào tạo sâu về chuyên
môn nên việc giảng dạy có khá nhiều thuận lợi. Các giảng viên luôn tìm tòi và
học hỏi các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với sinh viên nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy bộ môn. Hầu hết các giảng viên đã áp dụng những
chương trình, giáo trình thanh nhạc phù hợp cho nhóm sinh viên mình dạy,
biết cách chọn bài phù hợp với khả năng của từng sinh viên. Đó là những
thành quả không thể không nhắc tới. Tuy nhiên trong đội ngũ giáo viên,
không phải ai cũng có những phương pháp dạy học thực sự tốt, không phải ai
cũng áp dụng giáo trình một cách phù hợp. Vì vậy, việc thất bại trong việc
giao bài cho sinh viên của mình là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chình vì vậy
chúng tôi tiến hành nghiên cứu giờ dạy của một số giảng viên và phân tích
các ưu nhược điểm về việc vận dụng các phương pháp dạy học thanh nhạc
Qua quá trình nghiên cứu và quan sát hoạt động dạy học của một số
giảng viên trong một tiết dạy, chúng tôi thấy như sau:
+ Tiến trình dạy học gồm: Luyện thanh - vỡ bài - sửa bài - dựng bài hoàn thiện bài. (Tùy theo số tuần học để tiến hành giảng dạy theo tiến trình,
kế hoạch giảng dạy)
+ Qúa trình dạy học: Dạy từng cá nhân, các sinh viên còn lại ngồi nghe,
quan sát, học hỏi và rút kinh nghiệm (có lớp giảng viên cho luyện thanh theo
tập thể theo nhóm). Các bước trong một tiết dạy cụ thể như sau:
Bước 1: Luyện thanh
Bước 2: Dạy hát - vỡ bài - dựng bài - hoàn thiện - củng cố bài
Bước 3: Củng cố - dặn dò - giao bài tập về nhà
+ Phương pháp sử dụng: Phương pháp thuyết trình và phương pháp thị
phạm, phương pháp kiểm tra đánh giá
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+ Phương tiện dạy học: Đàn Piano, bản nhạc, giáo trình thanh nhạc,
đài, đĩa...
+ Nội dung giảng dạy: Giảng viên giảng dạy những kĩ thuật thanh nhạc
cơ bản để sinh viên tiếp thu và vận dụng vào trong tác phẩm của mình, tuy
nhiên lại ít khi chú ý đến việc phân tích ý nghĩa ca từ của bài hát.
Hoạt động của sinh viên: Một nhóm học thanh nhạc được chia từ 8 đến
12 sinh viên/buổi học. Trong đó mỗi tiết học thời gian là 50 phút/2 sinh viên.
Các em sẽ học theo hình thức cá nhân, các bạn khác sẽ ngồi nghe và quan sát.
Phần lớn sinh viên phải tự vỡ bài ở nhà (hoặc trên lớp) với phần hỗ trợ của
giảng viên. Năng lực tiếp thu của các em trong cùng một nhóm là không
giống nhau. Có những em tiếp thu bài nhanh, giọng hát tốt, chủ động trong
việc tiếp thu các kĩ năng mà giảng viên truyền đạt, tuy nhiên có những em lại
tiếp thu một cách thụ động, vì giọng hát yếu hơn so với các bạn trong nhóm
nên các em thường chán nản, tự ti, không linh hoạt trong giờ học. Thậm chí
một phần nhỏ còn không hứng thú với giờ học, còn học theo kiểu chống đối,
học cho xong buổi học.
Qua nghiên cứu một số giờ dạy thanh nhạc, chúng tôi có nhận xét về
thực trạng của việc áp dụng các phương pháp dạy học như sau:
Về ưu điểm: Hầu hết giảng viên trong Khoa thanh nhạc được đào tạo
tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên có trình độ Thanh nhạc và
phương pháp dạy học tương đối tốt. Các giảng viên được học và đúc rút kinh
nghiệm từ các giáo sư, các nhà sư phạm đứng đầu ngành về lĩnh vực thanh
nhạc trên toàn quốc. Vì vậy, phương pháp thị phạm và cách thức trình bày tác
phẩm cũng như truyền đạt các kĩ thuật thanh nhạc từ giảng viên tới sinh viên
được coi trọng. Đặc biệt, các giảng viên luôn chú ý và tìm tòi những phương
pháp để chỉnh sửa những lỗi hát sai của sinh viên, từ đó vận dụng những
phương pháp linh hoạt, sáng tạo áp dụng vào bài học để sinh viên hiểu và nắm
được kiến thức cần truyền tải của giảng viên giúp giờ học đạt hiệu quả cao.
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Về nhược điểm: Phần lớn các giảng viên trong khoa thanh nhạc đều có
chuyên môn thanh nhạc tốt nên việc truyền đạt các kiến thức về thanh nhạc và
phương pháp dạy học tương đối tốt, tuy nhiên vì đối tượng học sinh tại Nhà
trường có khả năng cũng như trình độ thanh nhạc không đồng đều dẫn đến
việc áp dụng các phương pháp dạy học phải hết sức linh hoạt, phong phú
và đòi hỏi người dạy không chỉ có chuyên môn vững mà còn cần cả những
sáng tạo hay “những chiến thuật” dạy học để đạt được kết quả tốt nhất cho
một giờ học thanh nhạc. Tuy nhiên, trong quá trình dạy học GV còn một số
hạn chế sau:
Giảng viên đưa mẫu luyện thanh chưa phù hợp: Như chúng tôi đã nói ở
trên, trình độ thanh nhạc của các sinh viên mang tính không đồng đều, tuy
nhiên trong giờ dạy một số giảng viên thường đưa ra 1 mẫu luyện thanh
chung và áp dụng cho cả nhóm sinh viên cùng thực hiện. Như vậy nếu mẫu
luyện thanh chung mà khó sẽ dẫn đến tình trạng mẫu luyện thanh đó phù hợp
với những sinh viên khá, các em hiểu và áp dụng đúng kĩ thuật thanh nhạc và
phát huy được ưu điểm của giọng, còn đối với học sinh giọng yếu kém thì
bị quá sức, nếu tiếp tục áp dụng trong thời gian lâu dài sẽ dẫn đến hỏng
giọng và gây áp lực không tốt đến giọng hát lâu dài. Còn nếu mẫu luyện
thanh chung mà dễ thì sẽ phù hợp với những sinh viên giọng yếu tuy nhiên
lại bị dễ quá so với sinh viên giọng tốt và không phát huy được khả năng
thanh nhạc của các em.
Giảng viên giao bài chưa phù hợp với trình độ của sinh viên: GV giao
bài khó cho sinh viên, quãng rộng, âm vực không phù hợp với loại giọng. Ví
dụ sinh viên có chất giọng mảnh, bay thì nên giao những bài có những đoạn
kĩ thuật nhanh, chạy nốt. Sinh viên có giọng dày và khoẻ thì nên giao những
bài có tính chất kịch tính.
Luyện thanh tập thể theo nhóm: Một số giảng viên trong khi luyện
thanh cho sinh viên còn cho luyện thanh theo nhóm tập thể. Như vậy giảng
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viên khó có thể phân biệt được và kịp thời chỉnh sửa những chỗ sai cho sinh
viên. Bởi khi hát tập thể giọng các em bị hòa vào nhau, nhiều khi giọng
những sinh viên tốt thì sẽ có âm thanh to, vang, sáng, còn những em sinh viên
có giọng yếu thì sẽ chỉ hát với âm lượng nhỏ, có khi chính bản thân các em
còn không nghe thấy giọng hát của mình, vì vậy bản thân các em cũng không
thể chủ động điều chỉnh hơi thở cũng như vị trí âm thanh cho đúng theo
hướng dẫn của giảng viên. Thậm chí, khi luyện thanh tập thể còn hạn chế âm
vực và quãng giọng ở sinh viên. Ví dụ khi cùng một mẫu luyện thanh tập thể
từ Đô1 (C1) lên nốt Fa2 (F2) thì với các em giọng cao sẽ chưa phát huy hết
âm vực giọng của em đó, còn đối với em giọng thấp thì khi hát sẽ bị cố với
nốt, ảnh hưởng đến hiệu quả của giờ học.
Kĩ năng đệm đàn của giảng viên vẫn chưa được sử dụng triệt để, phần
lớn các giảng viên đều biết cách đệm đàn cho sinh viên luyện tập các bài hát.
Tuy nhiên, một số ít giảng viên trong giờ dạy chưa thực sự chủ động về
phương tiện dạy học này. Thậm chí có những giảng viên chỉ có thể đánh giai
điệu cho sinh viên hát theo đàn đối với những bài hát khó.
GV chưa khắt khe về vấn đề sinh viên phải thuộc bài trước khi đến lớp.
Đó là vấn đề hết sức cần thiết và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của buổi học
đó. Trong buổi học, khi mà học sinh còn phải thụ động nhẩm lời bài hát thì sẽ
không thể tiếp thu được những kiến thức cũng như yêu cầu của giảng viên đề ra,
sv sẽ không thể hiện được kỹ thuật, tính chất và các bước xử lý tác phẩm đó.
Tiểu kết
Trên cơ sở phân tích lí luận và phương pháp dạy học thanh nhạc nói chung,
trong chương 1 chúng tôi đã nêu ra sự hình thành và phát triển Opera cũng như
các khái niệm liên quan đến đề tài. Bên cạnh đó chúng tôi đưa ra các phương pháp
dạy học thanh nhạc và phương thức rèn luyện.
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Qua nghiên cứu về thực trạng dạy học thanh nhạc của Trường ĐHSP Nghệ
thuật Trung Ương cho SV sư phạm âm nhạc chúng tôi đã tìm thấy những ưu
nhược điểm như sau:
+ Đối với GV: Trong quá trình lên lớp, GV dạy học đúng theo tiến trình
lớp, biết kết hợp linh hoạt và phù hợp giữa các phương pháp dạy học đối với từng
đối thượng. Tuy nhiên GV chưa hướng dẫn SV sử dụng triệt để các kĩ thuật cụ thể
mà trong mỗi tác phẩm cần. Đôi khi còn luyện thanh theo nhóm, cho mẫu âm
luyện thanh chưa phù hợp, giao bài chưa phù hợp với trình độ của SV.
+ Đối với SV: Hiểu kĩ các kĩ thuật hát, tuy nhiên chưa được ổn định. Đã
làm quen và biết hát bài hát nước ngoài, tuy nhiên hát tiếng Ý còn bẹt â thanh,
thiếu các phụ. Chưa biết vận dụng các kĩ thuật cụ thể vào tác phẩm, khi hát còn
thụ động, không tìm hiểu nội dung tác phẩm.
+ Đối với giáo trình: Đã có giáo trình phù hợp với SV năm thứ nhất và năm
thứ hai, nhưng chưa có giáo trình dành cho năm thứ ba và năm thứ tư cho SV hệ
ĐHSP. Chưa có những tuyển tập sách aria, chủ yếu sử dụng giáo trình của Học
viện Âm nhạc Quốc Gia Việt nam.
Như vậy, trong chương 1 chúng tôi đã đưa ra được những khái niệm liên
quan đến đề tài, đưa ra được một số phương thức rèn luyện thanh nhạc, tìm ra
được ưu nhược điểm của GV và SV, từ đó phát huy những ưu điểm và khắc phục
những nhược của cả GV và SV nhằm hướng đến một giờ giảng dạy thanh nhạc
chất lượng và hiệu quả hơn tại trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
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Chương 2
BIỆN PHÁP DẠY HỌC ARIA TRONG NHẠC KỊCH ĐÁM CƯỚI
FIGARO CỦA W.A.MOZART
2.1. Phương pháp dạy học thanh nhạc trong dạy học aria
2.1.1. Phân tích tổng quát các aria trong vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro”
2.1.1.1. Giới thiệu về nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của nhạc sĩ Mozart
“Đám cưới Figaro” của nhạc sĩ Wolfgang Amadeus Mozart là vở opera
buffa. Tác phẩm được viết năm 1786 với phần lời do nhà thơ người
Ý Lorenzo Da Ponte đặt dựa trên vở hài kịch “La folle journée, ou le Mariage
de Figaro” (1784) của Pierre Beaumarchais. Vở nhạc kịch gồm bốn màn với
nội dung như sau:
Màn 1: Cuối thế kỉ XVIII, tại một miền quê nằm ở ngoại ô thành phố
Seville, Figaro cùng người vợ sắp kết hôn là cô hầu gái Susanna đang chuẩn
bị phòng cưới. Trong khi đang dọn dẹp, Figaro nghe tin từ Susanna rằng bá
tước Almaviva đang có mưu đồ tán tỉnh cô. Sau khi nghe xong tin này, Figaro
thề rằng sẽ lật tẩy thói trăng hoa của ông chủ mình. Chẳng bao lâu, kế hoạch
ấy được thực hiện tại khu nhà của những người đầy tớ và bà quản gia
Marcellina. Thực ra, Marcellina rất muốn Figaro cưới mình. Nếu Figaro đồng
ý, bà ta sẽ xóa đi khoản nợ mà anh ta không thể trả hết.
Bà quản gia tiến vào phòng cùng với Bartolo (trước đây là người đỡ
đầu của Rosina). Bartolo bắt đầu hồi tưởng lại vụ chạy trốn theo Almaviva
của bà bá tước. Sau đó, vụ cãi vã xảy ra giữa Marcellina và Susana. Ngay sau
cuộc cãi vã thì chàng đầy tớ trẻ tuổi đa tình Cherubino xuất hiện. Cherubino
là người có tính say sưa, mê mẩn mọi phụ nữ mà anh ta gặp. Thế rồi ngài bá
tước xuất hiện, ông ta đã rất giận dữ khi bắt gặp Cherubino đang tán tỉnh cô
con gái của người làm vườn, ngay lập tức Cherubino trốn đi. Rồi ngài bá tước
bỗng nhìn thấy Susanna, ông đuổi theo cô nhưng khi tiếng nhạc của nghệ sĩ
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Don Basilio cất lên, ông dừng lại. Khi nghe Don Basilio nói rằng Cherubino
đang phải lòng bà bá tước, ngài bá tước rất giận dữ. Sự tức giận của ngài bá
tước Almavia còn tăng thêm khi thấy Cherubino cũng đang ở trong phòng.
Ngay lúc đó, Figaro xuất hiện, anh nhanh trí ca ngợi sự cải cách của ngài bá
tước khi ông bãi bỏ quyền lãnh chúa, quí tộc được ở cùng vợ của những
người đầy tớ trong đêm tân hôn đầu tiên của họ. Diễn biến tiếp theo, ngài bá
tước Almaviva nói rằng sẽ chuyển nhượng Cherubino cho người của ông ở
Sevilla và bỏ đi. Figaro an ủi chàng trai trẻ bất hạnh Cherubino.
Màn 2: Trong phòng mình, bà bá tước than vãn về tình cảm ngày càng
lạnh nhạt của chồng. Họ sẽ cải trang Cherubino thành Susanna và gửi anh tới
một buổi hẹn hò bí mật với ngài bá tước. Rồi Cherubino xuất hiện, bà bá tước
và Susanna bắt tay vào cải trang cho chàng trai để chuẩn bị cho một cuộc hẹn
hò nực cười của cậu. Khi Susanna ra ngoài để tìm một dải ruy băng cũng là
lúc ngài bá tước tới, ông gõ cửa và rất bực tức khi thấy cửa đã bị khoá. Thấy
ngài bá tước gõ cửa, Cherubino nhanh chóng trốn vào trong chiếc tủ quần áo.
Ngài bá tước bước vào và nói chuyện với phu nhân của mình. Sau đó, ngài bá
tước nghe thấy một tiếng động trong tủ quần áo. Tức giận và nghi ngờ rằng
vợ mình gian díu với người khác, nên ông sang phòng khác lấy chìa khóa để
mở tủ. Trong lúc đó, Susanna đã quan sát được mọi thứ từ sau tấm màn che,
cô giúp Cherubino ra ngoài bằng lối cửa sổ rồi nhảy vào thế chỗ của anh ta
trong tủ. Rosina lo sợ còn Almaviva thì giận dữ vì nghĩ mình bị phản bội. Khi
mở được cánh cửa tủ, cả hai ông bà bá tước đều rất ngạc nhiên khi thấy
Susanna ở đó. Mọi việc đều ổn thoả cho tới khi người làm vườn Antonio xộc
vào phòng với chậu cây đặt ngoài cửa sổ bị đè bẹp. Figaro lúc đó vừa chạy
vào phòng thông báo rằng đám cưới đã được chuẩn bị sẵn sàng. Thấy sự việc
như vậy, anh đã nhanh trí tự nhận là mình đã nhảy ra từ ngoài cửa sổ và giả
rằng bị bong gân mắt cá chân. Ngay sau đó. Marcellina, Don Basilio và
Bartolo ùa vào phòng. Họ đòi mở một phiên toà xử Figaro vì lý do anh đã kí
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vào hợp đồng kết hôn với bà quản gia để đổi lấy khoản nợ. Ngài bá tước rất
thích thú với việc này vì nó cho ông một lí do để hoãn đám cưới của Figaro và
Suanna lại.
Màn 3: Trong phòng tiếp kiến, nơi đám cưới sẽ diễn ra, Susanna đến
nói chuyện với bà bá tước về cuộc hò hẹn ở trong vườn. Vì Cherubino đã mất
tích nên bà bá tước phải đóng giả làm Susanna. Tình cờ, cô nghe thấy ngài bá
tước đang nói chuyện với chính mình về vụ việc Figaro phải cưới bà quản gia
Marcellina. Không còn sự lựa chọn, cô liền giả đồng ý sẽ cưới ngài bá tước để
lấy của hồi môn trả nợ cho Figaro. Suanna rời đi và nói chuyện này cho
Figaro biết. Tuy nhiên, ngài bá tước tình cờ nghe thấy. Ông giận dữ và tự nhủ
rằng sẽ không để đám cưới giữa Figaro và Susanna xảy ra. Về anh chàng
Cherubino, do không muốn rời đi nên đã cải trang thành phụ nữ để có thể ở
lại lâu đài. Cảnh tiếp theo, thẩm phán Don Basilio tuyên bố Figaro phải cưới
bà quản gia Marcellina. Tuy nhiên, Figaro khéo léo trả lời rằng anh không thể
cưới khi chưa được sự đồng ý của người thân. Figaro để lộ vết bớt trên cánh
tay cho mọi người xem. Khi nhìn thấy dấu bớt trên cánh tay của Figaro, bà
quản gia bàng hoàng nhận ra Figaro chính là đứa con đã lưu lạc lâu ngày của
bà và Bartolo. Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau. Susanna xuất hiện và rất tức
giận khi thấy Figaro và bà quản gia ôm nhau. Tuy nhiên, mọi người giải thích
cho Suanna hiểu vì sao sự việc lại xảy ra như vậy. Trong chốc lát yên bình ấy,
bà bá tước kể về quá khứ hạnh phúc của bà và bà chúc phúc cho tình yêu của
Figaro và Susanna. Diễn biến tiếp theo, Atonio gặp bá tước Almavia và nói
rằng Cherubino vẫn còn ở đây. Khi nghe xong, ông cùng Atonio đi truy bắt
chàng trai. Sau đó, cảnh bà bá tước và Susanna xuất hiện, bà bá tước và
Susanna cùng viết một bức thư để mời ngài bá tước tới khu vườn.
Màn 4: Trong khu vườn tràn ngập ánh trăng, sau khi không thể tìm lại
được chiếc ghim cài tóc, Barbirana đã kể cho Figaro và Marcellina nghe về
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việc vì sao phải có ghim cài tóc. Sau đó, cô còn nói cho Figaro và mẹ của anh
về buổi hẹn hò giữa Susanna và ngài bá tước. Figaro đau khổ vì những dấu
hiệu bội bạc của người vợ sắp cưới và quyết tâm trả thù. Anh đến khu vườn
để theo dõi cuộc gặp gỡ của họ. Figaro đã nghe được Susanna nói về tình yêu
của cô dành cho Figaro, nhưng anh lại nghĩ đó là bà bá tước (vì lúc đó
Susanna đóng giả làm bà bá tước). Diễn biến tiếp theo là cảnh Cherubino đi
tìm Barbarina. Khi thấy Susanna (bà bá tước đóng giả), anh liền buông lời tán
tỉnh cô. Không may cho anh, ngài bá tước Almavia xuất hiện, ông liền mắng
chửi và đánh anh. Sau đó, Cherubino đã kịp chạy trốn. Tiếp theo, ngài bá tước
bắt đầu buông lời hẹn hò với Susanna, nhưng khi nghe thấy giọng nói của
Figaro, cả hai người liền tránh đi chỗ khác. Đến lúc này, Susanna thật xuất
hiện (giả trang trong hình dạng bà bá tước) và nói cho Figaro biết về trò đùa
của mình. Figaro hiểu ra và tới gần để thể hiện tình yêu với Susanna. Đúng
lúc đó ngài bá tước trở về, ông thấy vậy và cho rằng Figaro đang tán tỉnh vợ
mình, ngài bá tước gọi tất cả mọi người tới làm chứng cho sự phán quyết của
mình. Nhưng lúc này, bà bá tước thật xuất hiện và kể cho ông nghe về trò đùa
này. Cuối cùng, sự thật cũng được phơi bày, ngài bá tước xin vợ mình tha thứ.
Mọi việc đều được hòa giải và tóm lại cái ngày điên rồ ấy cuối cùng đã kết
thúc.
Về âm nhạc, vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của nhạc sĩ Mozart mang
đầy tính chất thơ, hài hước, kết hợp hài hòa giữa hát và hát nói. Do có quan
điểm đề cao vai trò của âm nhạc, coi nhạc và kịch phải gắn bó với nhau một
cách chặt chẽ, nên các aria, hợp ca trong tác phẩm đều có tính kĩ thuật cao.
Đặc biệt là phát huy vai trò của song ca, lấy song ca làm trung tâm cho sự
phát triển kịch tính của opera. Hơn nữa, trong vở opera này, nhạc sĩ Mozart đã
sử dụng rất thành thạo các hợp ca từ ba giọng đến sáu giọng, điều gần như
không xuất hiện trong các vở opera trước đó của ông. Một đặc điểm nữa
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không thể không nhắc đến trong nhạc kịch “Đám cưới Figaro” là các aria. Có
thể nói, những aria trong tác phẩm rất đa dạng và phong phú về cả nội dung
lẫn cấu trúc âm nhạc.
Sau đây chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích một số aria có trong nhạc kịch
“Đám cưới Figaro” để làm nổi bật lên tính chất âm nhạc cũng như đặc điểm
sáng tác của nhạc sĩ Mozart.
2.1.1.2. Aria Cavatina nữ Bá tước “Porgi, amor, qualche ristoso”
“Porgi, amor, qualche ristor” theo tiếng Ý có nghĩa là “Ôi tình yêu,
hãy cho ta một phương thuốc”. Aria của nhân vật bà Bá tước Alamviva (lyric
soprano; giọng nữ cao trữ tình). Nằm trong màn II của vở nhạc kịch.
Nội dung của aria kể về câu chuyện tâm sự của bà Bá tước. Câu chuyện
ấy kể về bà Bá tước vẫn còn trẻ và rất đẹp đang đứng cô đơn bên cửa sổ
phòng ngủ của mình. Bà buồn bã than vãn rằng chồng của mình (ngài Bá
tước) thờ ơ với bà, không còn yêu bà như xưa nữa. Giờ đây, ông ta luôn tán
tỉnh và để ý tới những phụ nữ khác [dts 32, tr. 152]
Lời ca: “Ôi tình yêu, hãy cho ta một phương thuốc. Cho nỗi buồn của
ta, hoặc là mang trả lại ta người thương, hoặc là hãy để cho ta được chết”.
Tác phẩm được viết ở giọng Es dur. Nhịp 2/4 với tốc độ chậm. Tính
chất âm nhạc nhẹ nhàng, da diết. Hình thức hai đoạn đơn không có tái hiện,
dạng phát triển. Sơ đồ tổng quát như sau:
Đoạn

Mở
đầu

Câu
Nhịp

a

1-17

Nối

v

x

18-25

26-34

34-36

Kết

B

bổ sung

y

z

36-45

45-49

49-51
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Vòng

D7-T/

K64-D/ S-K64-D7-

kết

Es dur

Es dur

T/B dur

D7-T/

K64-D7-T/

D7-T/

Es dur

Es dur

Es dur

Phần mở đầu trong bản aria gồm 17 nhịp, do bè piano diễn tấu. Ở
đây, tác giả đã sử dụng chất liệu chính để phát triển (từ nhịp thứ ba). Kết
phần mở đầu về D7-T/Es dur.
Tiếp theo là sự xuất hiện của phần hát. Hình thức trong phần hát được
viết ở dạng hai đoạn đơn không có tái hiện. Trong đó, đoạn a được viết ở
dạng đoạn nhạc gồm hai câu không nhắc lại.
Câu thứ nhất gồm 8 nhịp, được phân chia thành hai tiết nhạc.
Ví dụ 1: Aria “Porgi, amor, qualche ristoso” (trích)

Tiết nhạc thứ nhất gồm 4 nhịp, với giai điệu từ âm si ở quãng tám thứ
nhất chuyển động liền bậc theo hình làn sóng theo hướng đi lên tạo ra sự êm
đềm, da diết. Tiết nhạc thứ hai có giai điệu tiến hành ngược lại so với tiết
nhạc thứ nhất. Ở đây, giai điệu cũng chuyển động liền bậc theo hình làn sóng
nhưng là theo hướng đi xuống rồi kết thúc về âm bậc II của điệu tính chính.
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Phần đệm là các hợp âm cột dọc lặp đi lặp lại tạo cảm giác linh hoạt. Kết câu
nhạc về K64-D/Es dur.
Câu nhạc thứ hai gồm 9 nhịp, phát triển từ chất liệu của câu nhạc thứ
nhất. Ở đây, tác giả đã sử dụng sự đối đáp giữa dàn nhạc và giọng hát để đi
giai điệu:
Ví dụ 2: Aria “Porgi, amor, qualche ristoso” (trích)

Đầu tiên, giai điệu do bè piano diễn tấu rồi đến giọng hát. Tiếp theo,
trình tự lặp lại, bè piano diễn tấu tiếp rồi đến giọng hát trước khi kết thúc
đoạn nhạc. Như vậy, chúng ta có thể thấy quan điểm đề cao vai trò của âm
nhạc, coi nhạc và kịch phải gắn bó với nhau một cách chặt chẽ được nhạc sĩ
thể hiện ngay trong aria này. Ngoài ra, điệu tính trong câu nhạc cũng được
chuyển về gọng át của điệu tính chính.
Đoạn nối gồm 2 nhịp, có chức năng dẫn dắt vào đoạn nhạc thứ hai.
Đoạn b được viết ở dạng đoạn nhạc gồm hai câu không nhắc lại, phát
triển từ chất liệu của đoạn a. Trong đó, câu thứ nhất gồm 9 nhịp, phát triển từ
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chất liệu của câu nhạc thứ hai trong đoạn a. Kết câu nhạc thứ nhất về D7-T/Es
dur. Câu thứ hai gồm 4 nhịp, kết ở K64-D7-T/Es dur.
Kết bổ sung tuy chỉ có 3 nhịp nhưng tạo được sự ổn định cũng như tính
thống nhất cho bản aria.
2.1.1.3. Aria “Voi, che saper”
Tác phẩm “Voi, che sapete” theo tiếng Ý được dịch ra có nghĩa là
“Bạn có biết tình yêu là gì” . Đây là aria của nhân vật mang tên Cherubino một người hầu của nhà Bá tước trong vở nhạc kịch . Tác phẩm nằm trong màn
II của vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” với phần lời ca như sau: “Bạn có biết
tình yêu là gì? Phụ nữ, hãy xem tôi có nó trong trái tim tôi. Điều mà tôi cảm
thấy, tôi sẽ giải thích cho bạn. Nó mới với tôi, tôi không hiểu nó. Tôi cảm thấy
một tình cảm đầy đủ của Ofdesire, bây giờ là niềm vui, bây giờ là đau đớn.
Tôi đóng băng và sau đó tôi cảm thấy linh hồn của tôi cháy và trong giây lát
tôi trở lại để đóng băng. Tôi tìm kiếm một cái gì đó đẹp bên ngoài Ofmysejf,
tôi không biết ai giữ nó, tôi không biết nó là gì. Tôi thở dài và rên rỉ mà
không muốn. Tôi run rẩy và run rẩy mà không biết. Tôi không tìm thấy đêm
hoà bình, nhưng nó là cho tôi cảm thấy đau khổ trong cách này. Bạn, những
người biết tình yêu là gì?
Tác phẩm được viết ở giọng B dur; nhịp 2/4 kết hợp với tốc độ Andante
(chậm). Tính chất âm nhạc nhẹ nhàng, uyển chuyển, được viết ở hình thức 3
đoạn nhạc có phần giữa mở rộng. Sơ đồ tổng quát như sau:
Phần Mở đầu

A

Đoạn
Câu

a
x

A’

B
Episode

y

Kết bổ

A
x’

sung
y’
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Nhịp

1-8

Vòng
kết

K64D7-T/
B dur

9-16

17-20

21-61

D7
B dur

K64D7-T/
B dur

F dur -> f moll
-> As dur ->
c moll -> g moll

62-69

70-77

77-79

D7
B dur

K64D7-T/
B dur

T
B dur

Nhìn vào sơ đồ trên, chúng ta thấy, bản aria được viết ở hình thức khá
đặc biệt. Đây là sự kết hợp giữa hình thức ba đoạn đơn và ba đoạn phức. Sở dĩ
chúng tôi nhận định như vậy là vì phần A và A’ chỉ được viết ở hình thức một
đoạn nhạc. Trong khi đó, phần B được viết ở hình thức có cấu trúc phức tạp,
khuôn khổ rộng. Sau đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào phân tích từng phần để làm
rõ nhận định trên.
Phần mở đầu gồm 8 nhịp, viết ở hình thức một đoạn nhạc do piano diễn
tấu. Ở phần này, tác giả đã sử dụng các chất liệu chính có trong tác phẩm để phát
triển, nhằm giới thiệu cũng như giúp cho người hát đỡ bỡ ngỡ khi trình diễn.
Phần trình bày gồm 12 nhịp, viết ở hình thức đoạn nhạc gồm hai câu
không nhắc lại. Trong đó, câu thứ nhất gồm 8 nhịp, được hình thành từ một
chất liệu âm nhạc:
Ví dụ 3: Aria “Voi, che saper” (trích)
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Nhìn vào ví dụ trên, chúng ta có thể thấy, chất liệu âm nhạc là nét giai
điệu bắt đầu từ âm chủ chuyển xuống quãng 4 đúng tạo ra cảm giác mạnh mẽ,
dứt khoát. Sau đó, chất liệu âm nhạc tiếp tục được phát triển thông qua các
thủ pháp xé lẻ, mô phỏng. Bè đệm được diễn tấu theo lối hợp âm rải tạo ra sự
hoạt bát, sinh động. Kết câu nhạc thứ nhất về D7 của điệu tính chính.
Câu nhạc thứ hai có khuôn khổ nhỏ hơn so với câu thứ nhất, phát triển
từ chất liệu âm nhạc của câu thứ nhất:
Ví dụ 4: Aria “Voi, che saper” (trích)
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Ở đây, giai điệu chuyển động lên xuống với các bước đi liền bậc tạo ra
sự nhịp nhàng và nhí nhảnh. Mở đầu câu nhạc, giai điệu tiến hành từ âm fa ở
quãng tám thứ hai đi xuống một quãng ba thứ là âm rê. Sau đó, lối tiến hành
này được lặp lại một lần nữa trước khi sang ô nhịp tiếp theo. Trong ô nhịp thứ
hai, tác giả lại lặp lại cách vận hành giai điệu giống như ô nhịp thứ nhất, duy
có khác là hướng chuyển động của giai điệu di chuyển theo chiều hướng
ngược lại. Cuối cùng, tác giả đã sử dụng chính chất liệu được xé lẻ trong câu
thứ nhất để nối tiếp giai điệu trong câu nhạc rồi về kết ở âm chủ của điệu tính
chính. Bè đệm không có gì thay đổi, vẫn là lối chuyển động với các hợp âm
rải tạo ra sự sinh động cho câu nhạc. Kết câu nhạc thứ hai về K64-D7-T/B dur.
Như chúng tôi đã nhận xét, phần giữa bản aria có cấu trúc âm nhạc khá
phức tạp. Tuy về mặt chất liệu âm nhạc, phần giữa là sự phát triển từ chất liệu
của phần trình bày, nhưng về mối quan hệ điệu tính thì lại có sự không ổn
định do tác giả đã sử dụng các thủ pháp ly điệu, chuyển điệu gần và chuyển
điệu xa. Ngoài ra, lối kết cấu giữa các câu nhạc, đoạn nhạc không được rõ
ràng cũng như không được ổn định về điệu tính, vì vậy, chúng tôi nhận định
đây là dạng episode. Mở đầu phần giữa, điệu tính được chuyển về giọng át là
giọng F dur thông qua hợp âm chung D=T (ô nhịp 21). Tiếp theo, điệu tính
chuyển sang giọng cùng tên là f moll thông qua thủ pháp đẳng âm ( DVII65; ô
nhịp 34). Sau đó, điệu tính tiếp tục chuyển sang giọng song song là As dur
thông qua hợp âm chung DTIII=T (ô nhịp 37), rồi chuyển sang giọng c moll
thông qua hợp âm chung T=DTIII (ô nhịp 45). Từ giọng c moll chuyển sang
giọng g moll thông qua hợp âm chung t=s (ô nhịp 49). Cuối cùng, tác giả sử
dụng thủ pháp ly điệu liên tục tạo ra cảm giác căng thẳng đòi hỏi giải quyết
trước khi về phần tái hiện.
Phần A’ là sự tái hiện có thay đổi từ phần trình bày. Phần này được viết
ở hình thức một đoạn nhạc gồm hai câu không nhắc lại. Do phần giữa có
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khuôn khổ rộng, kết hợp với sự không ổn định về điệu tính cho nên phần tái
hiện được mở rộng khuôn khổ. Đồng thời, để tạo ra sự cân đối giữa các phần
cũng như kết thúc một aria, tác giả đã viết thêm hai ô nhịp kết bổ sung do
piano diễn tấu.
2.1.1.4. Aria “Dove sono i bei momenti”
Aria “Dove sono i bei momenti” theo tiếng Ý có nghĩa là “còn đâu rồi
những phút giây hạnh phúc”. Aria của nhân vật bà Bà Bá tước Almaviva nằm
trong màn III của vở nhạc kịch. Tại sảnh lớn trong lâu đài của Bá tước
Almaviva, bà Bá tước đã hát aria này để nói về mong ước của mình là sẽ tìm
lại được cuộc hôn nhân hạnh phúc như trước kia bà đã từng có [32, tr. 106]
Lời ca: “Còn đâu rồi những phút giây hạnh phúc, của tình yêu ngọt
ngào và đầy đam mê? Còn đâu những lời thề thốt, từ những đôi môi man trá?
Tại sao, nếu tất cả đều quay lưng lại với ta. Chỉ còn lại những giọt nước mắt
và nỗi đau xé lòng, tất cả những điều tốt đẹp chỉ còn lại trong trí nhớ, nhưng
đã biến mất hoàn toàn trong trái tim ta? Ôi! Ít nhất thì cũng như lòng chung
thuỷ của ta, nơi tình yêu vẫn ngự trị bất chấp những điều mà nó phải trải qua
có thể mang lại cho ta chút hy vọng để thay đổi trái tim bội bạc!”
Về cấu trúc, bản aria này được viết ở hình thức gồm hai phần nhạc.
Trong đó, mỗi phần là một hình tượng, sắc thái khác nhau biểu hiện qua tốc
độ, chất liệu âm nhạc. Như vậy, chúng ta có thể thấy được sự tinh tế trong
âm nhạc của Mozart khi so sánh với phần nội dung. Nội dung trong bản
aria là sự diễn tả nội tâm của nhân vật bà bá tước khi hồi tưởng lại quá khứ.
Trong quá khứ có những vui buồn, sự yêu thương mãnh liệt của tình yêu
giữa bà và ngài bá tước Almavia. Hoặc sự lanh nhạt của chồng trong quãng
thời gian gần đây…
Bản aria được viết ở giọng C; nhịp 2/4; sơ đồ tổng quát như sau:
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A

Phần
Đoạn

a

Câu

x

Nhịp

1-8

Vòng

K64-D7/

kết

C dur

Phần

Nối

Đoạn

Nối
x’

9-18

y
19-20

x

x’’

27-36

37-44

45-51

K64-D7-T/

D/

K64-D7-

K64-D7/

D6 5 /

C dur

g moll

T/G dur

C dur

C dur

B
a

56-63

Vòng

K64-D7-T/C

kết

dur

Coda
a’

b
y

52-56

z

20-27

Câu
Nhịp

a’

b

y’

63-68

68-76

76-92

92-110

T/C dur

D/c moll

K64-D-T/C dur

T/C dur

Phần thứ nhất có tốc độ chậm (Adantino) viết ở hình thức 3 đoạn đơn có
tái hiện, dạng tương phản. Trong đó, đoạn a được viết ở dạng đoạn nhạc gồm
hai câu có nhắc lại.
Câu thứ nhất gồm 8 nhịp và được phân chia thành hai tiết nhạc :
Ví dụ 5: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)
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Tiết nhạc thứ nhất có giai điệu chuyển động liền bậc theo hình làn sóng
tạo ra sự da diết, nhẹ nhàng. Tiết nhạc thứ hai phát triển từ chất liệu của tiết
nhạc thứ nhất. Ở đây, âm vực của giai điệu được mở rộng với các bước đi liền
bậc xen kẽ cách bậc tạo sự sinh động, phong phú. Phần đệm là các hợp âm di
chuyển theo cột dọc do bè piano diễn tấu. Kết câu nhạc về SII6-K64-D7/C dur.
Câu thứ hai gồm 10 nhịp, nhắc lại có thay đổi từ câu thứ nhất. Ở đây,
khuôn khổ câu nhạc được mở rộng để tạo vòng kết đầy đủ trước khi kết thúc
đoạn nhạc : K64-D7-T/C dur.
Đoạn b gồm 16 nhịp, có sự tương phản về chất liệu so với đoạn a. Đoạn
nhạc được viết ở dạng đoạn nhạc gồm hai câu không nhắc lại. Chúng ta có thể
thấy, sự tương phản rõ nhất so với đoạn a là về điệu tính. Điệu tính trong đoạn
nhạc được chuyển về giọng át của giọng chính và giọng cùng tên với giọng át
(g moll, G dur). Ngoài ra, nếu giai điệu ở đoạn a mang tính chất uyển chuyển,
dịu dàng với các bước đi liền bậc thì ở đây, giai điệu trong đoạn nhạc này lại
có tính chất cứng rắn, linh hoạt với các bước đi cách bậc. Phần đệm trong
đoạn nhạc cũng có sự khác biệt, nhạc sĩ đã sử dụng các hợp âm với trường độ
ngắn tạo nên sự hoạt bát. Không chỉ có thế, ở hai nhịp 31-32, Mozart đã
chuyển giai điệu xuống bè piano diễn tấu rồi sau đó giọng solo mới nối tiếp
phần giai điệu đó.
Đoạn a’ là sự tái hiện có thay đổi từ đoạn trình bày. Kết đoạn nhạc không
về hợp âm chủ mà về hợp âm át đảo một (D65) của điệu tính chính. Giai điệu
chuyển động theo hướng đi lên rồi kết thúc ở âm fa (quãng tám thứ hai) là âm
hạ át của gam C dur tạo sự kịch tính đòi hỏi phải giải quyết. Tuy nhiên, giai
điệu không được giải quyết mà vẫn tiếp tục phát triển rồi dần ổn định ở phần
đầu của phần thứ hai. Ở đây, chúng ta thấy được sự tinh tế trong âm nhạc của
Mozart thông qua mối liên kết giữa hai phần nhạc. Hai phần không tách rời
riêng biệt mà thay vào đó là sự phát triển âm nhạc một cách chặt chẽ.

59

Trước khi sang phần thứ hai, phần nối xuất hiện với chức năng dẫn dắt,
tạo sự căng thẳng thông qua thủ pháp đẳng âm sang giọng cùng tên với điệu
tính chính. Từ đó, đòi hỏi sự giải quyết khi bước vào đoạn a của phần thứ hai.
Phần thứ hai có tốc độ nhanh (allegro), được viết ở hình thức ba đoạn
đơn có tái hiện, dạng phát triển.
Trong đó, đoạn a gồm 7 nhịp, là đoạn nhạc không phân câu với sự phát
triển từ hai chất liệu chính. Chất liệu thứ nhất có nét giai điệu tiến hành điệp
nốt ở âm mi với âm hình tiết tấu như sau :

. Tiết nhạc thứ hai phát triển

chất liệu từ tiết nhạc thứ nhất. Giai điệu từ âm mi chuyển động đi lên rồi đi
xuống theo hình làn sóng, âm hình tiết tấu như sau :

. Từ đó, tác giả sử

sụng thủ pháp mô phỏng, xé lẻ để phát triển đoạn nhạc trước khi về kết K64D7-T/C dur.
Đoạn b phát triển từ chất liệu của đoạn a, được viết ở đoạn nhạc gồm
hai câu có nhắc lại. Ở đây, lại một lần nữa lời ca đối đáp cùng với piano. Mở
đầu đoạn nhạc là những âm thanh vang lên từ dàn nhạc rồi đến người hát
nối tiếp giai điệu đó. Trình tự này được lặp lại một lần nữa trước khi kết
thúc đoạn nhạc. Về cấu trúc, câu nhạc thứ hai nhắc lại có mở rộng từ câu
nhạc thứ nhất.
Sau đó là đến đoạn tái hiện, đoạn a’ là sự tái hiện có mở rộng từ đoạn a.
Điều đặc biệt ở đây, phần mở rộng lại là phần cao trào của bản aria. Hướng đi
của giai điệu không về âm chủ mà tiến hành nhảy cao lên âm la ở quãng tám
thứ hai rồi dần dần đi xuống. Trình tự này được lặp lại một lần nữa trước khi
về vòng kết K64-D-T/C dur.
Cuối cùng là phần coda của bè piano diễn tấu. Trong phần này, chất
liệu của cả hai phần được tổng kết thêm một lần nữa trên điệu tính. Ngoài ra,
do phần mở rộng trong đoạn tái hiện của phần hai phát triển cao trào nên phần
coda có khuôn khổ rộng là điều hoàn toàn hợp lý để tạo sự ổn định cần thiết
trước khi kết thúc tác phẩm.
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Như nhận xét ở trên, chúng ta thấy, sự tưởng phản giữa hai phần là về
mặt tốc độ. Còn lại, các yếu tố như chất liệu âm nhạc, điệu tính đều không có
sự tương phản rõ nét. Điều này, tạo ra mối liên kết chắc chắn và khăng khít
giữa hai phần.
2.1.1.5. Aria “ Deh vien, non tarda”
“ Deh vieni, non tarda” là bản aria trữ tình, mềm mại chất chứa đầy cảm
xúc của nàng Susanna hát dưới ánh trăng thơ mộng trong buổi đêm tĩnh lặng,
qua đó thể hiện tình yêu nồng nàn, da diết của nàng với Figaro. Rằng: “Hãy
đến với em bạn lòng ơi. Hãy đến em đang gọi chàng. Từ trời cao, ánh trăng
đang ngó nhìn mặt đất. Từ bao lâu trong giấc ngủ ngọt ngào... Tất cả nơi đây
khoái lạc bởi tình yêu. Ôi bạn lòng của em hãy đến mau em đang chờ...” [dts
11, tr. 24]
Bản aria này được viết ở hình thức ba đoạn đơn không có tái hiện. Sơ
đồ tổng quát như sau:
Đoạn

Nhịp
Vòng
kết

a

Mở
đầu
1-7

n
7-13
6

D7-T/

K 4-D7/

F dur

F dur

Nối

b

Kết bổ
sung

c

n’

v

x

y

z

13-19

1
2127

27-33

3439

3949

SII6-

K64-

K64-D7-

D7-T/

D7-T/

T/

C dur

C dur

F dur

921

D-T/
F dur

K64D7-T/
F dur

49-hết
D7-T/
F dur

Đầu tiên là sự xuất hiện của phần mở đầu. Phần này gồm 6 nhịp, viết ở
dạng đoạn nhạc không phân câu. Nhìn vào ví dụ ở dưới, chúng ta thấy chất
liệu chủ đề được tác giả sử dụng ngay từ đầu để tạo cho người hát bắt vào một
cách tự nhiên nhất:
Ví dụ 6: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)
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Chúng ta thấy, đoạn nhạc được phân chia thành hai tiết nhạc. Tiết nhạc
thứ nhất với giai điệu tiến hành đi xuống theo trục của hợp âm chủ do bè
piano diễn tấu. Tiết nhạc thứ hai gồm 3 nhịp, giai điệu là sự chuyển động liền
bậc theo hình làn sóng theo chiều đi lên rồi kết thúc ở âm chủ cũng do bè
piano đảm nhận. Phần đệm của đoạn nhạc là các hợp âm cột dọc diễn tấu theo
sắc thái staccato với âm hình tiết tấu

. Kết đoạn nhạc từ D7-T/ F

dur.
Đoạn a được viết ở hình thức đoạn nhạc gồm hai câu có nhắc lại. Trong
đó, câu thứ nhất gồm 6 nhịp và được chia thành hai tiết nhạc:
Ví dụ 7: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)

Tiết nhạc thứ nhất có giai điệu chuyển động cách bậc xen kẽ liền bậc
chuyền động đi xuống theo trục của hợp âm chủ là F trưởng. Tiết nhạc thứ hai
phát triển từ chất liệu của tiết nhạc thứ nhất. Phần đệm vẫn là các hợp âm nối
tiếp nhau theo sắc thái staccato. Kết câu nhạc về K64-D7/F dur.
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Câu thứ hai nhắc lại có thay đổi từ chất liệu của câu thứ nhất. Cuối
câu hòa thanh chuyển dần và kết sang giọng át của điệu tính chính là: SII6D7-T/C dur.
Đoạn b gồm 18 nhịp, viết ở dạng đoạn nhạc gồm ba câu không nhắc lại.
Chúng ta có thể thấy, đoạn nhạc phát triển từ chất liệu của đoạn a. Trong đó,
câu nhạc thứ nhất gồm 6 nhịp và được chia thành 2 tiết nhạc. Cũng giống như
tiết nhạc thứ nhất trong câu thứ nhất của đoạn a nhưng theo chiều ngược lại,
tiết nhạc thứ nhất trong câu nhạc có giai điệu chuyển động đi đi lên theo trục
hợp âm C trưởng và dừng lại ở âm chủ. Tiết nhạc thứ hai với giai điệu chuyển
động ngược lại theo chiều đi xuống với âm hình tiết tấu
Câu nhạc thứ hai cũng gồm 6 nhịp và được phân chia thành hai tiết
nhạc. Giai điệu trong ca hai tiết nhạc đều chuyển động với các bước đi liền
bậc theo hình làn sóng tao ra sự mềm mại và êm đềm. Phần đệm trong đoạn
nhạc vẫn là các hợp âm theo cột dọc diễn tấu theo sắc thái staccto.
Đoạn c gồm 16 nhịp, là đoạn nhạc gồm hai câu không nhắc lại. Trong
đó, câu nhạc thứ nhất gồm 6 nhịp. Ở đây, trường độ của giai điệu của cuối câu
được ngân dài kết hợp với sự chuyển động đi lên theo gam rải của giọng F
trưởng do bè piano diễn tấu tạo màu sắc sinh động, mới lạ. Kết câu nhạc về
D7-T/F dur. Câu thứ hai gồm 10 nhịp vè kết ở vòng kết đầy đủ: K64-D7-T/F
dur. Phần đệm trong đoạn nhạc có sự khác biệt so với đoạn a và đoạn b. Các
hợp âm không tiến hành theo cột dọc mà là theo chiều ngang tạo sự phong
phú và đa dạng.
Kết bổ sung gồm 3 nhịp, là một giai điệu ngắn chuyển động đi lên do
piano diễn tấu.
2.1.2. Cách xử lý các kĩ thuật thanh nhạc được sử dụng trong mỗi aria
Trong bốn tác phẩm aria của W.A.Mozart: “Aria nữ Bá tước“Porgi,
amor, qualche ristor; Aria Cherubino - Voi, che sapete; Aria Dove sono i bei
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momenti; Lo’h perduta, Barbarina’s; Deh vieni, non tarda”là các aria mang
tính chất trữ tình, nhẹ nhàng, mượt mà uyển chuyển, có đôi chỗ hát nhanh và
lướt, tốc độ chậm. Vì vậy, GV cần cho sinh viên luyện thanh các mẫu âm phù
hợp theo từng aria để đạt hiệu quả cao trong quá trình hát aria.
2.1.2.1. Aria Cavatina nữ Bá tước“Porgi, amor, qualche ristor”
Âm vực của bài rộng tới gần hai quãng tám nên bài yêu cầu người
hát cần phải có những kĩ thuật cơ bản vững vàng mới có thể thể hiện tốt
được tác phẩm.
Âm vực:

Do tác phẩm có tính chất nhẹ nhàng da diết, tốc độ rất chậm nên GV
yêu cầu sinh viên luyện tập kĩ các bài tập hơi như: lấy hơi sâu, nén chắc hơi
thở, điều tiết hơi thở đều đặn trước khi vào bài học
Trong aria này cần sử dụng kĩ thuật hát legato, non - legato và passage.
Nên trước khi cho sinh hát aria, GV cần cho SV luyện các mẫu âm legato
ngân dài để luyện nén hơi và điều tiết hơi thở, luyện vị trí âm thanh cao, nhẹ
nhàng, mượt mà và uyển chuyển. Trong bài có đôi chỗ sử dụng kĩ thuật nonlegato và passage vì vậy GV cũng cần phải cho SV luyện mẫu âm hát nhanh
và lướt. Chúng ta có thể luyện các mẫu âm sau:
Ví dụ 8:`
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Ví dụ 9:

Ví dụ 10:

Sau khi đã giới thiệu ngắn gọn về nội dung vở nhạc kịch, nội dung bản
aria, nhân vật thể hiện và vị trí của aria đó trong vở opera, GV sẽ hướng dẫn
SV cách phát âm, đánh dấu chỗ lấy hơi.
Ví dụ 11: Aria “Porgi, amor, qualche ristoso” (trích)

Sau đó tiến hành dạy từng câu, từng đoạn trên cơ sở SV đã vỡ bài ở
nhà. Khi hát tốt những chỗ khó trong bài GV hướng dẫn SV hát toàn bài từ
đầu cho tới hết bài một cách trôi chảy, tiếp đó hướng dẫn SV thể hiện cảm
xúc của bài và hoàn thiện bài. Trước khi hát yêu cầu SV mở khẩu hình, nhấc
cao hàm trên, hạ hàm cằm xuống ở một mức độ vừa phải, không quá to sẽ dẫn
tới cứng hàm, hít hơi thở sâu qua miệng và mũi, nén hơi và đặt âm thanh nhẹ
nhàng chuẩn xác vào nốt nhạc đầu tiên mạc dù đó là phách mạnh.
+ Kĩ thuật hát legato kết hợp với hơi thở và phát âm nhả chữ:
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Ví dụ 12: Aria “Porgi, amor, qualche ristoso” (trích)

Chúng ta có thể thấy, ngay trong tiết nhạc đầu tiên của aria, giai
điệu chuyển động đi lên, đi xuống liền bậc như làn sóng tạo nên sự da diết.
Chính vì vậy GV cần hướng dẫn cho SV cách phát âm kết hợp với hơi thở và
khẩu hình mềm mại, vị trí cao, âm thanh tròn đều, mượt mà, nốt nọ nối sang
nốt kia nhẹ nhàng và legato.
Sinh viên cần lấy hơi thở sâu, bật âm thanh nhẹ nhàng vào nốt b1, giữ
hơi thở chắc, ngân dài nốt b1. Hát chữ “Por” cuối phách bật âm r, sau đó nhẹ
nhàng đẩy âm thanh tới âm es2. Hát chữ “gia”, âm “i” chỉ hát lướt và ngân
dài ở âm “a”, tiếp tục giữ hơi và hát nốt es2 với chữ “mor” luyến âm “ô”
xuống nốt d2; tiếp tục giữ hơi rồi bật âm “r”, sau đó lấy hơi sâu hát tiếp câu
sau với âm lượng vừa phải và sâu, nén chắc hơi, điều tiết hơi thở đều. Đặt âm
thanh nhẹ nhàng vào âm f2, sau đó tiếp tục nén hơi sâu nhấc hàm ếch trên cao
hơn một chút nữa rồi đẩy âm “o” lên nốt g2 và hát giật nhẹ nhàng nốt g2 rồi
đặt âm thanh nhẹ nhàng xuống nốt es2 với từ “ro”. Khẩu hình mở dọc, thả
lòng hàm dưới, hát rõ từ “ ro” và giữ như vậy cho tới khi hát hết nhịp.
+ Kĩ thuật hát nhanh, lướt (passage), xử lý kĩ thuật hát to, nhỏ:
Ví dụ 13: Aria “Porgi, amor, qualche ristoso” (trích)
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Ở ô nhịp 34 và 35. GV yêu cầu sinh viên xử lý kĩ thuật hát từ nhỏ tới
to , hát rõ từng từ, hơi thở lấy sâu nén chặt, điều tiết hơi thở đều để có đủ hơi
ngân nốt a3. Ở nốt a3 hát âm i ngân dài tự do, lúc này âm i đang ở trên cao
nên sinh viên phải mở khẩu hình hơi ngang hở răng giống như đang cười,
đặt vị trí âm thanh ở chân răng cửa trên, tiếp tục nén hơi và ngân dài,
không vuốt nhỏ, vẫn để âm thanh vang và ngắt đột ngột khi âm thanh vẫn
đang vang và to.
Cần đặc biệt chú ý ô nhịp 36 đến ô nhịp 41. Ô nhịp 36, 37, 38, 39, 40:
các ô nhịp này gồm nhiều từ (passage), các từ phát âm khó và hát nhanh với
những nốt móc kép liên tục. Giai điệu được viết ở âm khu cao. và bật hơi để
thực hiện bước nhảy quãng 6 (từ nốt a1 lên nốt f2). Đây là bước nhảy quãng
rộng và ở âm khu cao nên rất khó. SV cần phải nắm được các khĩ thuật cơ bản
như kĩ thuật hát nhanh, hát lướt và kĩ thuật hát nonlegato mới có thể thực hiện
được. Khi hát khẩu hình mở rộng theo chiều dọc, nét mặt thể hiện đúng như
lời ca, vị trí âm thanh cao và nông, âm thanh bám ra ngoài đầu môi và bám
đều ở chân răng cửa. Trong khi hát luôn luôn phải nén hơi, không được thả
lỏng bụng, tránh hiện tượng những chỗ giai điệu đi xuống bị rơi vị trí âm
thanh. Nén hơi thở và tiếp tục hát tiếp cho đến hết chữ “so-ro” sau đó hít hơi
sâu và nhiều để chuẩn bị cho giai điệu ở ô nhip 41. Ô nhịp 41 giai điệu đi liền
bậc, từ nốt f1 cho đến nốt f2, lại ở âm hình chùm 4 kép nên đòi hỏi người hát
phải có sự đầu tư luyện tập. Để làm tốt đoạn này, GV hướng dẫn SV chủ động
ngay từ câu nhạc trước đó. Hít hơi sâu, kết hợp giữa kĩ thuật nén hơi, điều tiết
hơi thở đều cho từng nốt nhạc để nốt nào cũng vang sáng và rõ, không bị mờ
hoặc mất nốt. Ở đây cần phải hát liền tiếng và lướt đều như làn sóng với chỉ
một âm “la”, vì vậy khi hát âm “la” GV yêu cầu SV nhấc hàm ếch trên và
lưỡi gà lên cao, khẩu hình mở to hơn một chút khi hát tới nốt e2 và f2, hàm
răng trên hơi nhô ra như đang cười. Hơi thở nén đẩy dần lên và âm lượng
cũng to dần đều.
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Tóm lại, khi luyện tập tác phẩm aria trên rất tốt cho việc phát triển đối
với giọng hát nhẹ nhàng, mượt mà, phát triển kĩ thuật nén hơi, điều tiết hơi
thở, kĩ thuật legato, nonlegato và kĩ thuật passage trong thanh nhạc. Đồng thời
cũng rất phù hợp với giọng nữ cao trữ tình.
2.1.2.2. Aria “Cherubino - Voi, che sapete”
Bản aria có tính chất nhẹ nhàng uyển chuyển cùng với tốc độ chậm.
Trong bài có nhiều chỗ tiết tấu móc giật và chùm 4 hát lướt và đôi chỗ giai
điệu đi bán cung (chromatici). Vì vậy trước khi cho sinh viên hát vào tác
phẩm, GV nên cho SV luyện những mẫu âm phù hợp với yêu cầu về kĩ thuật
hát cũng như âm vực trong aria. Ở tác phẩm này GV nên cho SV luyện mẫu
âm legato, non-legato, chromatici và passage
Âm vực:

Ví dụ 14:

Ví dụ 15:
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Ví dụ 16:

Ví dụ 17:

Sau khi luyện thanh những mẫu âm phù hợp để áp dụng vào kĩ thuật
cần thiết trong tác phẩm, GV hướng dẫn SV đọc phát âm lời ca của tác phẩm
một cách nhuần nhuyễn, chính xác sau đó hát với giai điệu. GV đánh dấu
những chỗ lấy hơi phù hợp. Không lấy hơi ở những chỗ có dấu gạch ngang để
nối ca từ. Ví dụ: “ don - ne ve - de - te; Sen - toun af - fet - to; ...
Ví dụ 18: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích)

+ Vấn đề khẩu hình: Lưu ý, giảng viên luôn nhắc nhở sinh viên mở
khẩu hình vừa phải, không nên mở quá to để tránh bị cứng hàm dẫn tới âm
thanh sâu, tối.
+ Cách phát âm kết hợp vơi âm hình giật sau:
Ví dụ 19: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích)
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Những đoạn có tiết tấu móc giật, giảng viên phải yêu cầu sinh viên hát rõ
tiết tấu ngắt đúng theo trường độ mỗi câu trong bài hát, lời hát phải được hát gọn
lại không kéo dài hay ngân để thể hiện đúng tính chất của mỗi câu hát.
+ Cách phát âm kết hợp với lời hát:
GV cần lưu ý ô nhịp 19 cần cho sinh hát như sau: chữ “si’o” GV hướng
dẫn SV hát âm “s” chỉ là âm gió, âm “i” là âm lướt qua, âm “ô” là âm chủ, vì
vậy hát âm “ô” sẽ ngân dài hơn. Chữ “l’ho” lướt qua chữ “l” và nhấn vào 2
chữ “ho”, chữ “nel” và “cor” kết thúc bằng 2 phụ âm “l và r” nên phải hát
lướt qua chữ cuối đó trước khi đóng âm như: “ne + l”, “co + r”. Đây là một
phần quan trọng trong cách phát âm cũng như cách hát tiếng nước ngoài mà
GV cần đặc biệt chú ý luyện tập và hình thành thói quen trong cách hát lướt
âm cho SV.
+ Kĩ thuật hát chạy quãng chromatici:
Ví dụ 20: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích)

GV cần lưu ý cho sinh viên về kĩ thuật hát chạy quãng chromatico, kĩ
thuật hát này đòi hỏi SV ngoài việc nén chắc hơi thở thì GV phải luyện thanh
mẫu âm cromatici nhiều cho SV, hơn thế nữa SV cần tập thật chắc về cao độ
của nốt (có thể luyện tập riêng đoạn này ở nhà nhiều lần để hiểu và ngấm cao
độ các nốt, bên cạnh đó GV nhắc nhở SV phải luôn đặt âm thanh ở vị trí cao
nhất, âm thanh treo cao và vang trên đỉnh đầu để nốt không bị phô và âm
thanh không bị sâu hay tối.
+ Xử lý hát bước nhảy quãng:
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Ví dụ 21: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích

Sinh viên thường hay bị rơi vị trí âm thanh khi hát giai điệu có bước
nhảy từ cao xuống thấp, vì vây giảng viên phải thường xuyên tập luyện các
mẫu âm có bước nhảy từ âm vực cao xuống âm vực thấp. Khi hát giảng viên
yêu cầu sinh viên giữ hơi và điều tiết hơi thở đều đặn, đặt vị trí âm thanh
chuẩn xác và nhẹ nhàng:
Ở ô nhịp 17 âm vực khá cao bắt đầu bằng nốt f2, sau đó lại xuống nốt
d2 rồi lại lên f2 và tiếp tục xuống d2. Sang ô nhịp 18, giai điệu cũng đi cách
bậc như vậy, lúc này giảng viên yêu cầu sinh viên lấy hơi sâu, bật âm thanh
nhẹ nhàng và vị trí chuẩn xác vào nốt f2 đưa hơi thở lên để âm thanh vang
sáng. Sau đó, tiếp tục nén hơi từ từ đặt âm thanh và vị trí thật chính xác vào
nốt rê để tránh trường hợp rơi vị trí âm thanh, rồi lại đẩy âm thanh nhẹ nhàng
lên nốt f2, bằng cách nén chắc hơi thở. Sinh viên cần chú ý không được ghìm
hơi mà phải đưa hơi lên, tiếp tục nén hơi hát tiếp cho tới hết ô nhịp 18. Cần
chú ý khi hát quãng 4 đúng từ nốt es2 xuống nốt b1 làm giống như hát nốt f2
xuống nốt d2 để tránh trường hợp rơi vị trí âm thanh, vẫn tiếp tục nén hơi hát
hết ô nhịp 19. GV cần lưu ý ô nhịp 19 cần cho sinh hát như sau: chữ “si’o”
GV hướng dẫn SV hát âm s chỉ là âm gió, âm i là âm lướt qua, âm o là âm
chủ, vì vậy sẽ ngân dài ở chữ “o”.
+ Hát chùm bốn, hát láy và hát luyến:
Ví dụ 22: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích
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Ví dụ 23: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích

GV yêu cầu SV mở khẩu hình vừa phải, điều tiết hơi thở đều, giữ vị trí
ổn định, để âm thanh đều đặn, không bị mất nốt khi hát. Ô nhịp 32, GV cần
hướng dẫn SV hát nốt láy “a1” rõ nhưng chỉ lướt và nhỏ hơn nốt chính “g1”.
Cần phát âm chữ “ sir” như sau: Bật âm “si” nhẹ nhàng vào nốt a1, âm “s” chỉ
là âm gió, âm “i” là âm chủ, sau đó láy âm i vào nốt g1, ngân âm “i” ở nốt g1
cho tới khi hết một phách, cuối phách cần phải bật âm “r”. GV cần lưu ý nhắc
nhở SV chỉ sử dụng hơi thở ngực. Chú ý ô nhịp 34, giai điệu chuyển động liền
bậc theo hướng từ cao xuống thấp, cả chùm bốn hát một nguyên âm là nguyên
âm e, hát âm e rất dễ bị bẹt âm thanh, trước đấy sv phải lấy hơi từ ô nhịp 32
để hát tiếp giai điệu ở ô nhịp 33 với rất nhiều âm khu cao, lúc này hơi thở
không còn nhiều nên việc điều tiết hơi thở đều đặn để đủ hơi thở cho hát
chùm bốn mượt mà và không bị rơi vị trí âm thanh. Do vậy, lúc này giảng
viên yêu cầu sinh viên lấy hơi sâu, nén hơi chắc, điều tiết hơi thở đều, mở
khẩu hình dọc mềm mại, nhấc lưỡi gà lên cao, đặt vị trí âm thanh chuẩn xác
vào nốt f2 và hát luyến xuống các nốt còn lại cho tới nốt b. Tiếp theo, giữ hơi
thở chắc để nốt b không bị rơi vị trí âm thanh.
+ Xử lý kĩ thuật non-legato và bật âm.
Ví dụ 24: Aria “Cherubino - Voi, che sapete” (trích
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Như chúng ta thấy, ở ví dụ trên, giai điệu có trường độ nhiều nốt móc
kép, mỗi nốt là một từ, phải hát và phát âm khá nhanh, gần giống như hát nói,
cho nên để thể hiện rõ được tính chất trong câu hát này, sinh viên cần luyện
tập kĩ và hát phải rất tinh tế. Giảng viên yêu cầu sinh viên cần lấy hơi sâu và
nhiều, lấy hơi đúng chỗ, hát đúng trường độ, không ngân trường độ quá dài ở
mỗi cuối câu, yêu cầu sinh viên hát rõ từng từ, để tránh bị dính nốt.
+ Hát sắc thái to nhỏ:
Từ ô nhịp 55 đến ô nhịp 58, GV yêu cầu SV hát to dần lên để tương
phản với câu trước để thể hiện rõ nội dung tình cảm của nhân vật trong tác
phẩm. Hát sắc thái to nhỏ giúp cho người nghe dễ cảm nhận được những xúc
cảm mà nhân vật đang hướng đến. GV yêu cầu SV hát ró sắc thái to nhỏ
những vẫn rõ lời và rõ chữ, các âm không bị thiếu hay mất mà phải rõ ràng
nhưng hết sức tinh tế và khéo léo.
Tóm lại đây là bản aria hay, dành cho giọng trung. Tác phẩm thể hiện
khá nhiều các kĩ thuật thanh nhạc như kĩ thuật hát legato, non-legato, hát
chùm bốn, hát lướt, hát luyến và hát láy, hát chạy quãng nửa cung
“chromatici”, biết thể hiện cảm xúc trong tác phẩm bằng cách xử lý hát to,
nhỏ. Để hát tốt được các kĩ thuật đấy, SV cần luyện tập thật chăm chỉ các kĩ
thuật cơ bản, ngoài ra cần tự luyện tập ở nhà những chỗ có lời ca và giai điệu
khó. Sau khi thể hiện thành công tác phẩm này, SV sẽ nắm được một số cách
nhả chữ, nắm được cách hát lướt, luyến, láy, cách hát giai điệu đi nửa cung
“chromatici”.
2.1.2.3. Aria “Dove sono i bei momenti’’
Khác với các bản aria khác, bản aria này được viết ở hình thức gồm hai phần
nhạc. Trong đó, mỗi phần là một hình tượng, sắc thái khác nhau biểu hiện qua
tốc độ, chất liệu âm nhạc. Phần thứ nhất có tốc độ chậm (Adantino), phần thứ
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hai có tốc độ nhanh ơn phần thứ nhất. Vì vậy aria này cần sử dụng kĩ thuật hát
legato, non - legato và passage.
Ví dụ 25:

Ví dụ 26:

Ví dụ 27:

Âm vực:

+ Xử lý kĩ thuật hát legato kết hợp nén hơi - điều tiết hơi thở và khẩu hình:
Ví dụ 28: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)
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Mở đầu đoạn a chúng ta đã thấy giai điệu chuyển động liền bậc, âm
vực trung, thể hiện rõ sự dịu dàng, nhẹ nhàng, uyển chuyển. Vì vậy, khi hát
cần lấy hơi sâu, điều tiết hơi thở đều đặn, hát legato nhẹ nhàng, âm lượng
vừa phải.
Sinh viên cần mở khẩu hình to vừa phải, nhấc cao hàm ếch, tránh mở
quá to dẫn tới cứng hàm âm thanh sẽ bị sâu, hít hơi sâu bằng cả miệng và mũi
một cách nhẹ nhàng. Khi hít hơi không được so vai lên để hít hơi bằng ngực
sẽ tạo ra tiếng rít mạnh, hơi thở nông, âm thanh sẽ bị gằn cổ và nặng:.
+ Xử lý kĩ thuật hát legato kết hợp với âm hình móc giật sau:
Ví dụ 29: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Ở ví dụ trên, GV phải yêu cầu SV hết sức lưu ý chuẩn bị hơi thở và vị
trí âm thanh thật chuẩn xác do liên tục xuất hiện quãng quãng 4 và xuất hiện
âm hình giật sau. GV yêu cầu SV hít hơi thở sâu, nén hơi nhấc hàm ếch trên,
hạ hàm dưới xuống sao cho khẩu hình mở dọc to mềm mại, bật âm thanh nhẹ
nhàng vào nốt g1 ngân đủ một phách rưỡi từ từ đẩy âm thanh lên tới c2, đặt ví
âm thanh nhẹ nhàng vào nốt h, giật nhẹ nhàng ở nốt h xuống nốt a1. Sau đó, tiếp
tục giữ hơi và đẩy âm thanh lên nốt d2, giữ nguyên khẩu hình và giữ chắc hơi
thở hát tiếp tới nốt c2. Cần đẩy âm thanh lên nốt f2 rồi sau đó lấy hơi và hát tiếp.
Chú ý hát rõ móc giật, vị trí âm thanh gần ra phía ngoài chụm ở đầu môi.
+ Xử lý kĩ thuật hát nhảy quãng xa
Ví dụ 30: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)
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Đoạn b có giai điệu chuyển động với các bước đi cách bậc tạo ra sự cứng
rắn, linh hoạt. Điệu tính trong đoạn nhạc được chuyển về giọng át của điệu tính
chính và giọng cùng tên với giọng át (g moll, G dur). Sinh viên cần lấy hơi thở sâu
và nhiều. Khi hát thể hiện rõ kịch tính, cứng rắn trong phần này.
Ở ví dụ trên, chúng ta thấy giai điệu tiến hành đi cách bậc thể hiện sự
khác biệt với đoạn a. Như ô nhịp 23 xuất hiện quãng 4, bắt đầu bằng nốt d2
hát lên nốt g2, ở đây âm vực cao lại hát âm ê nên rất khó hát, GV yêu cầu sinh
viên lấy hơi sâu khẩu hình mở rộng như âm a, nhưng phải mở dọc khẩu hình
chứ không mở ngang, khi hát âm ê, đầu lưỡi hơi đưa ra ngoài, bật âm p-ê-r,
âm p là âm gió, nhấn vào trọng âm ê và cuối phách bật âm r, sau đó đẩy hơi
thở lên nốt g2 và bật âm “mê”, giữ nguyên vị trí âm thanh và hơi thở hát xuốt
nốt f2. Từ nốt f2 hát xuống f1, đây là quãng 8, quãng rộng như vậy lại hát từ
trên cao xuống thấp SV thường hay bị rơi vị trí âm thanh nên GV phải hết
sức lưu ý để sửa cho SV. Lúc này GV yêu cầu SV vẫn tiếp tục giữ chắc hơi
thở và vị trí âm thanh ở nốt f2, từ từ và nhẹ nhàng đặt âm thanh xuống nốt f1
vị trí âm thanh vẫn ở đầu môi gần như nói, nhưng các em phải chuyển giọng
giả thanh từ nốt f2 về giọng pha kết hợp giữa giọng giả thanh và giọng thật để
hát nốt f1. Chú ý giữ hơi thở chắc để âm thanh ổn định không bị phập phồng
+ Xử lý kĩ thuật phát âm, nhả chữ:
Ví dụ 31: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Ở hai ô nhịp này xuất hiện nốt móc kép nhiều lời ca khó phát âm, giai
điệu chuyển động từ trên cao xuống liền bậc khiến vị trí âm thanh dễ bị rơi
nếu như SV không giữ chắc hơi thở và vị trí âm thanh. GV yêu cầu SV phải
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hát đúng lời ca đúng vào từng nốt nhạc. Chữ ‘Per’ hát ở nốt h, giảng viên yêu
cầu sinh viên hát chữ P chỉ là âm gió, nhấn vào âm “ê” và ngân âm “ê” sau đó
bật phụ âm” r” vào cuối phách. Chữ “che” phát âm là kê, âm k cũng là âm
gió, chủ âm là âm “ê”. GV yêu cầu SV hát từ “mai” từ nốt d2 và luyến âm
“ai” xuống nốt c2, chữ “sein” thì phải hát âm “se” vào nốt h, chữ s chỉ là âm
gió, chủ âm là âm ê, sau đó bật âm “in” vào nốt a. Từ “piantiein” là từ dài và
khó phát âm, chỗ này phải hát từ “pian” vào nốt d2, âm” p” là âm gió, nhấn
vào âm i và an, sau đó luyến âm “an” vào nốt c2. Âm “tie” SV cần phải hát tiê, nhấn vào âm i và ê bật thẳng âm thanh vào nốt b, âm “in” hát vào nốt a, cứ
như vậy giữ hơi thở và hát tiếp những âm tiếp theo đến hết câu.
+ Xử lý kĩ thuật luyến quãng xa.
Ví dụ 32: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Ở ô nhịp 27,28,29,30,31. SV cần lưu ý hát legato những nốt luyến, hơi
thở hít sâu để đẩy hơi lên đều đặn, vị trí âm thanh cao ổn định, tránh hát rời
rạc, đặc biệt hát nốt luyến từ trên cao xuống cần giữ vị trí âm thanh ổn định,
giữ chắc hơi thở để tránh rơi vị trí âm thanh. Chú ý quãng 6, hát nốt g2 luyến
xuống nốt h và nốt e2 luyến xuống nốt g1.
Phần B: Bắt đầu ô nhịp 52 chúng tôi thấy có sự tương phản so với
phần thứ nhất. Nếu như ở phần thứ nhất, cấu trúc âm nhạc được chuyển động
theo tốc độ andantino thì ở phần thứ hai, tốc độ được thay đổi bằng allegro.
Như vậy, ở phần B hát khó hơn phần một rất nhiều, giai điệu đi cách
bậc, kịch tính, nhiều quãng rộng, lời khó phát âm và phải hát nhanh. Chính vì
vậy, trước khi giao tác phẩm cho sinh viên, giảng viên cần chọn lựa những
sinh viên có chất giọng tốt phù hợp với tác phẩm, kĩ thuật hát tương đối tốt.
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Và trước khi hát giảng viên cần luyện thanh kĩ cho sinh viên, luyện các mẫu
âm phù hợp với tác phẩm, để SV vận dụng được các kĩ thuật vào trong tác
phẩm.
Tác phẩm này có hai phần, phần nhanh và phần chậm. Vì vậy giảng
viên cần luyện các mẫu âm hát legato và passage thật kĩ, để khi sinh viên hát
vào tác phẩm sẽ hiệu quả hơn.
+ Xử lý kĩ thuật hát non-legato kết hợp với bật hơi thở và bật âm thanh:
Ví dụ 33: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Câu nhạc đầu tiên ở phần B đã xuất hiện giai điệu đi cách bậc, thể hiện
sự khác biệt với phần A. Vì vậy, giảng viên yêu cầu sinh viên hát đúng tốc độ
của phần B, thể hiện rõ ý đồ của tác giả, cần hát rõ lời, nhấn và bật âm thanh
gọn gàng dứt khoát vào từng nốt, thể hiện rõ sự kịch tính. Chú ý và chính xác
cao độ những nốt có dấu hóa bất thường. Ở đây, bắt đầu câu hát tác giả đã để
giai điệu ở nốt khá cao “f2”. Muốn hát được nốt “f2”, trước đấy SV phải chủ
động chuẩn bị hơi thở tốt, cần lấy hơi sâu xuống phần bụng dưới, nén chắc
hơi thở nhưng phải bật âm thanh và hơi thở, chú ý không được ghìm hơi, để
hơi thở rung lên một cách tự nhiên, tiếp đó bật âm thanh nhẹ nhàng và âm
lượng vừa phải vào nốt f2 với vị trí cao ở chân răng cửa trên. Tiếp tục hát
những nốt còn lại cũng sử dụng kĩ thuật non-legato giống như vậy. Cần hát
dứt khoát và gọn lời.
+ Xử lý kĩ thuật hát legato ở những nốt cao ngân dài kết hợp kĩ thuật
hát chromatic:
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Từ ô nhịp 84 đến hết phần B không còn xuất hiện giai điệu đi liền bậc
và liên tục xuất hiện quãng xa (quãng 6). Từ ô nhịp 84 đến ô nhịp 99 là cao
trào của bài. Đây cũng là phần khó hát nhất trong bài mà GV cần lưu ý sửa kĩ
cho SV.
Ví dụ 34: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Từ ô nhịp 83 đến ô nhịp 93, giai điệu nhảy quãng xa lại ở những nốt
cao, câu hát khá dài. Bắt đầu câu hát là nốt c2, rồi đến e2 và a2, GV yêu cầu
SV lấy hơi sâu, nén hơi chắc, bật âm thanh nhẹ nhàng vào nốt c2 hát âm “di”,
âm này sinh viên hát rất khó, thường không mở được khẩu hình trong dẫn đến
âm thanh bị bẹt. Để hát được âm “ di” GV cần hướng dẫn SV chụm đầu môi,
lưu ý nhấc hàm trên, nhấc lưỡi gà để dảm bảo khoang miệng vẫn mở to và
dựng âm thanh, vị trí âm thanh ở chân răng cửa trên. Tiếp tục nén hơi và đẩy
hơi nhẹ nhàng đến nốt a2 và hát từ “giar”, từ “giar” cần phải hát g-i-a-r, âm
“g” chỉ là âm gió, âm “i” là âm lướt, âm “a” là trọng âm vì vậy cần ngân âm
“a” từ nốt a2 cho tới hết nốt e2. Ở đây SV cần nén hơi tốt đẩy âm thanh nhẹ
nhàng và phải đưa được hơi thở lên để âm thanh vang, sáng, rõ. Chú ý giai
điệu đi xuống từ nốt a2 xuống nốt ab2 rồi xuống g2, chỗ này giai điệu đi
cromatic từ cao xuống thấp rất dễ bị phô trênh nên SV cần hát hết sức cẩn
thận và thật chính xác cao độ. Lúc này cần giữ nguyên vị trí âm thanh, tiếp
tục nén hơi và nhẹ nhàng đặt âm thanh vào các nốt tiếp theo cho tới nốt e2.
Tiếp theo SV cần phải hít hơi nhanh và sâu để đủ hơi hát câu sau, câu này
nhắc lại câu trước, lời ca không có gì thay đổi. Giai điệu có một chút thay đổi

79

ở cuối câu hát. Vì vậy SV chỉ cần sử dụng kĩ thuật giống như câu trước là âm
thanh sẽ vang và sáng.
+ Xử lý kĩ thuật hát nhả chữ kết hợp với hát láy (trioll)
Ví dụ 35: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)

Từ ô nhịp 95 đến ô nhịp 99. Ở câu hát này không quá dài, nhưng giai
điệu cũng đi toàn bộ bằng nốt cao và cách bậc, vì vậy SV cần chú ý lấy hơi
sâu, nhiều và nén hơi thở chắc đáp ứng đủ hơi cho câu hát, chú ý phát âm rõ
lời. Đặc biệt chú ý ô nhịp 97 và 98 là ô nhịp cuối trong câu hát vừa ngân dài ở
nốt cao, vừa phải láy vì vậy SV cần điều tiết hơi thở đều đặn không được tống
hết hơi hay gào to ở nốt cao: SV hát nhẹ nhàng ở nốt c2 phát âm chữ “ gra”
âm g là âm gió, bật âm “ra” sau đó ngân âm a luyến lên từ nốt c2 cho tới nốt
g2, tiếp tục luyến xuống nốt f2,e2,d2 ,sau đó láy âm ‘a’ ở nốt d2 lên e2 rồi lại
xuống d2 và ngân ở nốt d2 cho hết 3,5 phách rồi hát tiếp cho đến hết câu hát.
Chú ý, khi hát láy cần phải hát âm lượng nhỏ và mềm mại. Mặc dù tác giả
không viết nốt e2 trong ô nhịp 98, nhưng tác giả đã viết kí hiệu “trioll” thì
người hát phải hiểu chỗ đó là cần phải hát láy.
+ Xử lý kĩ thuật hát âm “i” ở nốt cao kết hợp xử lý hát to nhỏ
Ví dụ 36: Aria “Dove sono i bei momenti” (trích)
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Từ ô nhịp 99 đến ô nhịp 103 là câu hát cuối cùng trong aria cũng chính
là lời nói của bà nhấn mạnh lần cuối cùng rằng chồng bà đã đã phản bội lại bà
nhưng bà vẫn mong muốn thay đổi trái tim của chồng để vợ chồng bà vẫn
hạnh phúc như trước đây.Từ ô nhịp 99 đến ô nhịp 103 với từ “ l’ingrato cor”
nghĩa là trái tim bội bạc được nhắc lại hai lần trong câu hát cuối cùng. Từ “
l’ingrato cor” ở ô nhịp 99 đến 101 được viết ở cao độ thấp hơn so với viết ở ô
nhịp 101 đến 103. Vì vậy, GV cần hướng dẫn SV hát từ “ l’ingrato cor” ở ô
nhịp 99 đến 103 với âm lượng nhỏ hơn so với từ “ l’ingrato cor” ở ô nhịp 101
đến 103. Chú ý nốt a2, âm khu ở đây khá cao lại hát với từ “l’in” là từ mà
không thuận lợi để mở khẩu hình, không phải SV nào cũng có thể hát tốt được
từ này. Vì vậy để hát tốt được từ này SV cần chủ động chuẩn bị vị trí âm
thanh và hơi thở tốt, lấy hơi sâu và nhiều, nén hơi thở chắc, bật âm thanh
mạnh vào nốt a2, không tống hơi lên quá nhiều, để âm thanh rung lên tự nhiên
cùng hơi thở sẽ tạo được âm thanh vang và sáng. Từ “ l’in” cần phát âm như
sau: âm “l” chỉ là âm gió, ngân âm “in” và pha âm “ê” cho tới khi hết hai
phách, khẩu hình mở to hơi ngang, nhấc hàm ếch trên và treo lưỡi gà lên cao,
hàm dưới buông lỏng tự nhiên, sau đó đặt âm thanh nhẹ nhàng vào nốt g2,
tiếp tục giữ chắc hơi để âm thanh vang và không bị tụt cho tới khi hát hết từ
“cor” cuối câu phải bật âm “r”.
Tóm lại, aria này hợp với giọng nữ cao trữ tình và kịch tính. Việc rèn
luyện aria trên rất tốt cho việc phát triển giọng hát có hơi thở tốt, mượt mà và
kịch tính. Đây là một bản aria đòi hỏi người hát phải có kĩ thuật thanh nhạc
vững vàng mới có thể hiện được. Để hát tốt aria này, SV cần phải rèn luyện
các kĩ thuật thanh nhạc thật tốt như: rèn luyện hơi thở để có hơi thở sâu,
nhiều, khống chế tốt và điều tiết hơi thở đều, vị trí âm thanh luôn treo cao.
Rèn luyện kĩ thuật hát legato, non-legato và passage hàng ngày và thường
xuyên. Ngoài việc rèn luyện các kĩ thuật thanh nhạc thì, SV cũng cần phải rèn
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luyện sức khỏe tốt, như thể dục thể thao, ăn uống và nghỉ ngơi điều độ thì mới
có thể thể hiện tốt được tác phẩm này.
2.1.2.4. Aria Susanna “Deh vieni, non tarda”
Aria có tính chất dịu dàng, uyển chuyển đầy cảm xúc tình yêu. Mozart
đã sử dụng chất liệu dân gian Đức - Áo trên nền điệu của Valse, đây là một
điệu nhạc phổ biến và có truyền thống lâu đời của nước Áo.
Âm vực:

Âm vực của bài rộng trong hai quãng 8 (nốt thấp nhất là a nhỏ, nốt cao
nhất lên tới a2), vì vậy giảng viên yêu cầu sinh viên phải tập luyện và vận
dụng kĩ thuật thanh nhạc tốt để khi hát những nốt thấp không bị mờ, xỉn giọng
hay mất nốt, khi hát những nốt cao phải vang, sáng và đảm bảo cao độ không
bị phô chênh. Trước khi hát GV cho SV luyện thanh những mẫu âm phù hợp
với yêu cầu kĩ thuật của bài. Aria này có tính chất nhẹ nhàng uyển chuyển vì
vậy cần sử dụng mẫu luyện thanh legato và non-legato.
Ví dụ 37:

Ví dụ 38:

+ Xử lý nốt trùng âm và các bước nhảy quãng liên tục.
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Ví dụ 39: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)

Đoạn a: hầu như tác giả sử dụng chủ yếu là các hợp am rải của giọng F
dur khiến âm nhạc có tính chất trong sáng, hồn nhiên và linh hoạt.
Tác phẩm được mở đầu bằng hai nốt c2 trùng âm, sau đó là một bước
nhảy đi lên quãng 4 kết hợp với một bước nhảy đi xuống quãng 6. Tuy cao độ
là hai nốt c giống nhau nhưng khi hát SV cần thể hiện sự khác nhau giữa hai
nốt. Nốt c2 đầu tiên thuộc nhịp lấy đà nên cần hát nhỏ, dồn trọng âm và hát
nhấn vào nốt c2 thứ 2. Nén hơi và bật nhẹ nhàng lên nốt F2 tiếp theo. Tiếp tục
giữ hơi thở và vị trí âm thanh để hát xuống nốt a1 và các âm còn lại cho đến
hết câu.
Trước khi hát phải mở khẩu hình, nhấc cao hàm ếch, lấy hơi sâu bằng
cả miệng và mũi một cách nhẹ nhàng, tránh việc so vai lên để hít hơi bằng
ngực sẽ tạo tiếng rít mạnh và hơi thở nông, âm thanh dễ bị sâu và nặng.
+ Xử lý hát hát nốt thấp (si, la quãng tám nhỏ) và chuyển giọng giả
thanh về giọng thật:
Ví dụ 40: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)

Ô nhịp 12 và 13, giai điêu ở những âm khu cao nên người hát phải sử
dụng giọng giả thanh để hát. Nhưng đến ô nhịp 14; 15 giai điệu lại chuyển về
những âm khu thấp. Vì vậy, người hát cần hết sức lưu ý về việc chuyển từ
giọng giả thanh về giọng thật làm sao cho không bị lộ và luôn liền mạch
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giọng hát giống như dòng suối chảy liên tục không bị ngắt quãng. Rất nhiều
sinh viên chuyển giọng kém, một số SV hát hoàn toàn bằng giọng thật, khi hát
chuyển sang giọng pha và giọng giả thanh âm thanh mờ và nhỏ, một số SV
hát được giả thanh nhưng khi chuyển về giọng ngực thì âm thanh mờ và xỉn.
Vậy aria này chính là một trong những bài tập để phát triển kĩ thuật chuyển
giọng mà những SV chuyển giọng kém nên tập luyện để phát triển giọng hát.
Phần này GV hướng dẫn SV hát như sau: Mở khẩu hình to mềm mại, sử dụng
hơi thở bụng để hát nốt c2 và f2, ở đây cần phải hát bằng giọng óc (giọng giả
thanh) giữ vị trí âm thanh ổn định, sau đó từ từ hát xuống nốt a1 vị trí âm
thanh vẫn treo cao nhưng lúc này cần chuyển về giọng hỗn hợp, tức là pha
giọng thật và giả thanh lẫn vào nhau để hát, tiếp tục giữ hơi hát lên nốt c2 lại
chuyển giọng hát hoàn toàn bằng giọng giả thanh, tiếp tục giữ hơ thở và hát
xuống nốt f1 rồi đến nốt a1và lại xuống nốt f1thì chuyển về hát giọng pha và
sử dụng hơi thở bụng trên kết hợp hơi thở ngực. Riêng nốt c1, h nhỏ và a nhỏ
cần phải chuyển về giọng ngực (giọng thật) và sử dụng hơi thở ngực, khẩu
hình mở vừa phải, không mở quá to sẽ làm âm thanh bị gằn cổ, vị trí âm thanh
gần với vị trí khi nói. Vì vậy, để hát vang được những nốt thấp như (si, la ở
quãng tám nhỏ) đòi hỏi người hát phải tập luyện rất nhiều ở những quãng nhỏ.
khi hát những âm khu này cần phải sử dụng hơi thở ngực và hát giọng thật.
Đoạn b, tác giả sử dụng giai điệu mô tiến đi lên và các điệp từ. Chính
vì vậy khi hát cần nén hơi chắc, nốt nhạc sau bám vào nốt nhạc trước để bật
âm thanh lên một cách dứt khoát (Ví như leo ruộng bậc thang). Vị trí âm
thanh ổn định, khẩu hình nhấc cao. Hát nhấn vào các đầu phách. Phát âm
chuẩn xác, rõ ràng.
+ Xử lý kĩ thuật hát to nhỏ kết hợp phát âm nhả chữ

84

Ví dụ 41: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)

Ô nhịp 38, 39 được mở đầu bằng chữ “Vieni” kéo dài. SV đặt âm thanh
nhẹ nhàng ở nốt c2 đầu tiên với chữ “Vie” bật âm thanh dứt khoát ở đầu môi
vào phụ âm v, khẩu hình mở theo nguyên âm “i” nhưng chỉ lướt qua rồi
chuyển vào nguyên âm ê và ngân dài 5 phách, sau đó hát âm “ni”. Âm lượng
từ nhỏ đến to dần, lấy hơi và bật mạnh vào chữ “Vie” có dấu mắt ngỗng ở đầu
ô nhịp 38 với âm lượng lớn nhất, giữ nguyên vị trí âm thanh và hơi ép bụng
dưới để miết nhẹ lên nốt f2 với âm lượng nhỏ dần cho tới hết chữ “ni” ở nốt
c2 có dấu mắt ngỗng thứ hai. Khẩu hình mở rộng, hàm trên nhấc lên, hàm
dưới hạ xuống mềm mại như đàng cười, vị trí âm thanh nông và vị trí gần ra
phía trước mặt. Khi hát chữ “ni” khẩu hình dần thu nhỏ lại, hơi thở đẩy nhẹ
nhàng, âm thanh chụm ở đầu môi và gần với nói. Ở câu tiếp theo giai điệu
tiến hành đi lên liền bậc, xuất hiện thêm những nốt móc kép và nốt a2 ở âm
khu cao. Chính vì vậy, GV cần lưu ý SV hít hơi sâu, đặt âm thanh nhẹ nhàng
ở nốt đầu tiên, đưa hơi thở lên 1 cách đều đặn, tránh tống hơi lên một cách đột
ngột, vị trí âm thanh ổn định cho tới nốt cao nhất, khẩu hình mở mềm mại,
linh hoạt, phù hợp với các nguyên âm.
+ Xử lý kĩ thuật hát legato liền bậc từ âm khu thấp tới âm khu cao.
Ví dụ 42: Aria “ Deh vien, non tarda” (trích)

Giai điệu ở ô nhịp 44 và 45 đi lên liền bậc từ nốt g1 cho tới nốt f2. Lúc
này SV cần chuẩn bị và điều tiết hơi thở ở ngay từ đầu câu. Hít hơi thật sâu,
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đặt âm thanh nhẹ nhàng ở đầu câu, hát legato đẩy hơi đều đặn lên nốt f2, giữ
chắc hơi thở, ngân hết trường độ của nốt nhạc và thu nhỏ dần dần âm lượng ở
nót f2. Vì nốt f 2 ngân dài ở nguyên âm “a” nên khẩu hình sẽ nhấc cao và mở
rộng cằm hơi hạ xuống và buông lỏng tự nhiện, khẩu hình mở hơi ngang, hàm
trên lộ ra như đang cười, âm thanh nhẹ và nông ở chân răng cửa. Câu kết của
bài sử lý gần như ô nhịp 38 và 39.
Tóm lại, đây là một bản aria hay với tính chất âm nhạc nhẹ nhàng, uyển
chuyển và trong sáng và được viết trên nền điệu Valse . Khi thể hiện người
hát cần hiểu rõ nội dung tác phẩm và nhân vật thể hiện tác phẩm như đã nêu ở
trên. Ngoài ra việc nắm vững những yêu cầu kĩ thuật của bài cũng là một yếu
tố hết sức quan trọng khiến tác phẩm có sức truyền cảm và đạt hiệu quả cao.
2.2. Thực nghiệm sư phạm
2.2.1. Mục đích
Chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm với mục đích: kiểm định tính
khả thi và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng dạy học Aria trong nhạc kịch
Đám cưới Figaro của W. A. Mozart cho sinh viên hệ ĐHSP Âm nhạc trường
ĐHSP Nghệ thuật TW.
2.2.2. Nội dung và đối tượng thực nghiệm
Chúng tôi chọn 04 sinh viên nữ thuộc loại giọng Soprano để tiến hành
đánh giá kết quả thực nghiệm.
+ SV thực nghiệm: : Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Trang
(K9E ĐHSP Âm nhạc Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW)
+ SV đối chứng: Nguyễn Thị Thúy và Đỗ Thị Vân (K9E ĐHSP Âm
nhạc Trường ĐHSP Nghệ Thuật TW)
SV thực nghiệm: Nguyễn Thị Thu Trang và Nguyễn Thị Trang lớp
K9E ĐHSP Âm nhạc được học và ứng dụng theo các phương pháp đã trình
bày trong luận văn: được GV giới thiệu đặc điểm âm nhạc, nội dung ý nghĩa
của ca từ cũng như thể loại đặc điểm âm nhạc trong aria như giai điệu, tiết
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tấu, nhịp độ, sắc thái, cấu trúc v.v… Ngoài những kĩ thuật cơ bản mà SV
được học. GV còn hướng dẫn chi tiết từng kĩ thuật mài bài hát yêu cầu trong
từng nốt nhạc, từng chữ, từng âm hình tiết tấu, từng câu và từng đoạn nhạc.
SV đối chứng không thực hiện theo phương pháp trên mà học theo
phương pháp bình thường.
+ Người thực hiện: Chúng tôi triển khai và tiến hành thực nghiệm qua
giờ dạy của GV Bùi Thị Thanh Tuyền với 04 SV Nguyễn Thị Trang, Nguyễn
Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thúy và Đỗ Thị Vân - lớp K9E SPAN. Trong
đó, chúng tôi chia thành 2 nhóm là nhóm tiến hành thực nghiệm và nhó, đối
chứng.
*Nhóm tiến hành thực nghiệm gồm các sinh viên: Nguyễn Thị Trang
và Nguyễn Thị Thu Trang
*Nhóm đối chứng gồm các sinh viên: Nguyễn Thị Thúy và Đỗ Thị Vân
2.2.3. Thời gian thực nghiệm
Thời gian thực nghiệm được tiến hành dạy trên lớp là 8 tuần từ ngày
18/8/2016 đến 10/11/2017.
Trước khi tiến hành thực nghiệm, SV phải tự học thuộc bài mà GV giao cho.
2.2.4. Tiến hành thực nghiệm
Sau khi giao bài, GV yêu cầu SV tự học thuộc cao độ của tác phẩm ở
nhà, nghe và tự tìm hiểu đặc điểm âm nhạc cũng như kĩ thuật hát ca khúc
nước ngoài. Khi lên lớp SV đã thuộc được giai điệu của tác phẩm sau khi tập
xướng âm tác phẩm đó trước khi đến lớp.
Khi lên lớp GV cần sử dụng các phương pháp sư phạm thật linh hoạt,
có thể kết hợp các phương pháp sư phạm truyền thống xen kẽ một số phương
pháp dạy học hiện đại, từ đó GV khuyến khích SV trao đổi những vấn đề liên
quan đến bài học để giờ học được thoải mái, tạo sự gần gũi giữa GV và SV,
nân cao hiệu quả giờ học.
+ Tuần 1
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Sau khi luyện thanh các mẫu luyện cách hát Legato, Non-legato, Pasage,
Staccato, GV yêu cầu sinh viên trình bày các đặc điểm âm nhạc của bài hát
đã yêu cầu tự tìm hiểu trước khi lên lớp, đó là xướng âm, ghép lời, nội dung ý
nghĩa của ca từ cũng như thể loại đặc điểm âm nhạc trong tác phẩm như giai
điệu, tiết tấu, nhịp độ, sắc thái, cấu trúc v.v…
Sau đó GV sẽ bổ sung những kiến thức về đặc điểm âm nhạc trong aria
mà SV trình bày còn thiếu. Đồng thời hướng dẫn SV cách phát âm lời của aria
đó, yên câu SV đọc thật rõ lời trước sau đó mới ghép phần giai điệu.
+ Tuần 2:
GV tiến hành áp dụng những phương pháp dạy học thanh nhạc được
nghiên cứu trong luận văn theo các bước dạy từng từ, từng câu từ dễ đến khó.
Hướng dẫn SV phát âm nhả chữ ghép với cao độ và tiết tấu.
GV cho sinh viên nghe một số ca sĩ, nghệ sĩ đã thể hiện thành công bài
aria mà sinh viên được học. Qua đó, SV trực tiếp học hỏi và tiếp thu cách hát,
cách xử lý tác phẩm của các ca sĩ, nghệ sĩ. GV có thể trao đổi và phân tích cách xử
lý câu, đoạn của ca sĩ trong bài hát để SV nhận biết và học tập.
+ Tuần 3:
Aria “Porgi, amor, qualche ristor” tương đối khó, vì aria yêu cầu hát
rất chậm, lời khó phát âm, giai điêu có nhiều chỗ nhảy quãng khá xa, rất
nhiều chùm bốn và móc kép nhiều, láy nốt hoa mỹ. Đấy là tất cả những chỗ
khó trong bài mà GV cần lưu ý hướng dẫn sinh viên thật kĩ.
Ở tiết 2, SV đã ghép được lời ca vào vào phần giai điệu thành thục.
Đến tiết 3 GV bắt đầu sửa những chỗ khó trong bài “Porgi, amor, qualche
ristor”.
Sau khi cho SV luyện thanh những mẫu âm phù hợp với aria “Porgi
amor” , GV tiếp tục hướng dẫn dạy SV hát từng câu, từng đoạn. Hướng dẫn
SV hát những chỗ khó trong bài.
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+ Tuần 4: GV hướng dẫn SV hát từng đoạn và sửa những chỗ khó SV
làm chưa tốt, tiếp theo hướng dẫn SV xử lý tác phẩm (hát to-nhỏ) sau đó cho
SV hát toàn bài với tốc độ chậm.
+ Tuần 5 và 6: Tiếp tục hoàn thiện các kĩ thuật và hoàn thiện aria
Porgi, amor, qualche ristor. GV hướng dẫn SV hát toàn bài đúng với tốc độ
và hướng dẫn SV thể hiện cảm xúc trong tác phẩm.
GV yêu cầu SV thực hiện làm theo những yêu cầu của GV và những
kiến thức đã học.
Ngoài giờ học trên lớp, SV tự tìm hiểu và tham khảo thêm (cả phần nội
dung và phương pháp thể hiện các bài hát) qua các tư liệu khác (như các
phương tiện truyền thông, sách báo, nghe đài...)
GV hướng dẫn SV cách trình bày, biểu diễn aria như: tư thế, cử chỉ
khi hát...
+ Tiết 7 và 8: Sau khi luyện thanh GV hướng dẫn SV hát toàn bài đúng
với tốc độ của bài, thể hiện đúng cảm xúc của nhân vật và sau đó hướng dẫn
SV hát với phần đệm piano.
2.2.5. Đánh giá kết quả thực nghiệm
Để khảo sát kết quả thự nghiệm của việc áp dụng dạy học aria trong
nhạc kịch Đám cưới Fiagaro của W.A. Mozart cho sinh viên hệ ĐHSP trường
ĐHSP Nghệ thuật TW. Chúng tôi đã tiến hành thực nghiệm đối chứng giữa 2
SV dạy theo phương pháp cũ và mới. Kết quả thực nghiệm cho thấy SV
Nguyễn Thị Trang và Nguyễn Thị Thu Trang không những chỉ áp dụng tốt kĩ
thuật Bel canto mà còn biết cách vận dụng tốt từng kĩ thuật vào aria như: kĩ
thuật hát nhảy quãng xa, kĩ thuật láy, kĩ thuật hát chạy nhiều nốt, kĩ thuật
phát âm nhả chữ tiếng nước ngoài. Ngoài ra SV còn hiểu được rõ đặc điểm,
cấu trúc, hình thức, hòa thanh, nội dung tác phẩm, tính cách nhân vật. Từ đó
giúp cho SV thể hiện được sắc thái và tình cảm của aria. Còn 2 SV Nguyễn
Thị Thúy và Đỗ Thị Vân do không được hướng dẫn cụ thể về mặt đặc điểm
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âm nhạc, cấu trúc, hình thức, hòa thanh, nội dung tác phẩm, tính cách nhân
vật cũng như những kĩ thuật cụ thể cần sử dụng trong bài nên luôn bị động
trong quá trình xử lý bài như: khi chuyển từ hát chạy nhiều nốt còn bị mất
nốt, kĩ thuật nhả chữ bị bẹt, phát âm sai, không bật được phụ âm.... hơn nữa
do không hiểu lời ca nội dung tác phẩm, tính cách nhân vật nên không thể
hiện được sắc thái, tình cảm của bài.
Như vậy, kết quả thực nghiệm cho thấy. Việc dạy học Aria trong nhạc kịch
Đám cưới Figaro của W. A. Mozart cho sinh viên hệ ĐHSPAN trường ĐHSP
Nghệ thuật TW đã mang lại hiệu quả tích cực, mang tính khả thi.
Tiểu kết
Trong chương 2 chúng tôi giải quyết vấn đề dạy học aria cho sinh viên
trường ĐHSP Nghệ thuật TW bằng việc đưa ra các biện pháp giảng dạy aria
trong vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của W. A. Mozart.
Trước hết, chúng tôi đưa ra các phương pháp dạy học thanh nhạc trong
dạy học aria bằng cách phân tích tổng quát từng aria trong vở nhạc kịch “Đám
cưới Figaro”. Nêu ra các đặc điểm về hình thức, cấu trúc, hòa thanh, nội dung
văn học của từng aria... nhằm cho các em SV hiểu nội dung cấu trúc, nội dung
tác phẩm để chuẩn bị cho việc hát aria được thuận lợi hơn.
Ngoài ra trong chương 2 chúng tôi còn chỉ ra từng kĩ thuật của mỗi aria
như: cách phát âm kết hợp với hơi thỏ và khẩu hình, hát nhấn nốt (kĩ thuật
non-legato), hát lướt (passage), kĩ thuật hát móc giật, kĩ thuật hát chạy quãng
cromatic, xử lý bước nhảy quãng xa, cách hát chùm 4, hát luyến, hát sắc thái
to nhỏ... Từ đó chúng tôi đưa ra một số mẫu luyện thanh phù hợp cho mỗi aria
và luyện tập những kĩ thuật cần thiết trước khi hát vào bài.
Phần cuối trong chương 2, chúng tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm
nhằm kiểm định tính khả thi và đánh giá hiệu quả của việc áp dụng dạy học
aria trong nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của W. A. Mozart với kết quả đạt
được hoàn toàn thuyết phục.
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KẾT LUẬN
Opera là một loại hình nghệ thuật chứa đựng nhiều khía cạnh của cuộc
sống cũng như các vấn đề mang tính hiện thực xã hội. Từ khi ra đời đến nay,
opera đã có một vị trí quan trọng với vai trò truyền bá rộng rãi nghệ thuật
nhạc kịch nói riêng và thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc thế giới nói
chung.
Nghệ thuật opera được hình thành và phát triển trải qua từng thời kỳ lịch
sử với nhiều thành tự to lớn với các nhạc sĩ tên tuổi như G. Verdi, L.V.
Beethoven, C. Monteverdi, G. Rossini, G. Bizet, P.I. Tchaikovsky… và nhạc
sĩ W.A.Mozart cũng nằm trong số đó.
Nhạc sĩ W.A.Mozart là một trong những đại diện tiêu biểu của trường
phái cổ điển Viên, Các opera của ông thuộc nhiều thể loại: Opera seria, ki hài
hước, châm biếm (Đám cưới Figaro) và kiểu dân gian - dân tộc (cây sáo
thần), nhưng ở loại nào ông cũng đổi mới và làm phong phú thêm bằng cách
đưa vào những nhân tố của loại khác và những nguyên tắc của chủ nghĩa cổ
điển Viên.
Một trong những thành tựu to lớn của Mozart trong phương pháp cấu tạo
kịch bằng âm nhạc là khắc họa được đậm nét những cá tính nhân vật, khiến
các nhân vật của ông không còn là những mô hình mà trở nên sống động gắn
liền với cuộc sống một cách chân thực nhất.
Các vở nhạc kịch của Ông là những thành tựu được coi như khuôn mẫu,
chuẩn mực cho nhiều thế hệ kế tiếp. Chính vì vậy, chúng tôi đã chọn phân
tích cách hát một số tác phẩm aria trong vở nhạc kịch “Đám cưới Figaro” của
W.A.Mozart đưa vào giảng dạy cho sinh viên hệ ĐPSP trường ĐHSP Nghệ
thuật TW.
Cuối cùng, qua việc nghiên cứu Dạy học Aria trong nhạc kịch Đám
cưới Figaro của W. A. Mozart cho sinh viên ĐHSPAN trường ĐHSP
Nghệ thuật TW, chúng tôi muốn hướng tới một mục đích cuối cùng quan
trọng nhất - đó là đào tạo chất lượng thanh nhạc cho sinh viên trường ĐHSP
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Nghệ thuật TW. Với mong muốn công trình sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích
giúp các giảng viên có thể vận dụng hiệu quả trong giảng dạy, qua đó góp
phần đào tạo các thế hệ sinh viên Sư phạm Âm nhạc có kĩ năng thanh nhạc
tốt, có niềm đam mê và tình yêu đối với không chỉ ca khúc thanh nhạc Việt
Nam mà còn chủ động và tích cực sáng tạo khi thể hiện các ca khúc thanh
nhạc mang tính hoành tráng, bác học trên thế giới.
Mong rằng cuốn luận văn của chúng tôi được đóng góp những kết quả
nghiên cứu nêu trên vào công việc giảng dạy bộ môn thanh nhạc và những
môn liên quan tại trường ĐHSP nghệ thuật TW một cách thiết thực nhất.
Kiến nghị:
- Lãnh đạo nhà trường:
Cần tổ chức một buổi nói chuyện hoặc thảo luận có nội dung về tác giả
Mozart với những vở nhạc kịch cho GV thanh nhạc của trường. Thông qua
các buổi tập huấn đó, các GV cập nhật thông tin và thống nhất phương pháp
sư phạm chuyên ngành
Tạo điều kiện về kinh phí để tổ chức biên soạn giáo trình thanh nhạc
- Đối với Khoa và GV:
Tổ chức Seminar về phương pháp sư phạm thanh nhạc cho GV chuyên
ngành trên cơ sở vận dụng Dạy học Aria trong nhạc kịch Đám cưới Figaro
của W. A. Mozart cho sinh viên thanh nhạc trường ĐHSP Nghệ thuật TW
Phân công GV giảng dạy phù hợp với năng lực của GV và khả năng của SV.
Tổ chức các buổi nghiên cứu và học tập phát âm tiếng nước ngoài (tiếng Ý)
cho cả giảng viên và sinh viên trong Khoa Thanh nhạc.
- Giảng viên:
Cần tìm tòi và luôn đổi mới hình thức tổ chức lớp học phù hợp theo từng
đối tượng dạy học của đặc thù môn thanh nhạc
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Luôn vận dụng sáng tạo các phương pháp dạy học truyền thống và hiện
đại nhằm tạo hứng thú cho giờ học thanh nhạc, đồng thời tạo sự gần gũi thân
thiện giữa GV và SV.
Cần rèn luyện kĩ năng sử dụng phương tiện trực quan phù hợp và sáng
tạo (đàn Piano….)
Âm nhạc thời kì cổ điển Viên luôn có nội dung là niềm tin, sự lạc quan,
chủ nghĩa nhân đạo sâu sắc.
Nhạc sĩ W.A.Mozart là một trong những đại diện tiêu biểu của trường
phái cổ điển Viên , Các opera của ông thuộc nhiều thể loại: Opera kiểu seria,
kiểu hài hước, châm biếm (Đám cưới Figaro) và kiểu dân gian - dân tộc (cây
sáo thần), nhưng ở loại nào ông cũng đổi mới và làm phong phú thêm bằng
cách đưa vào những nhân tố của loại khác và những nguyên tắc của chủ nghĩa
cổ điển Viên.
Một trong những thành tựu to lớn của Mozart trong phương pháp cấu tạo
kịch bằng âm nhạc là khắc họa được đậm nét những cá tính nhân vật, khiến
các nhân vật của ông không còn là những mô hình xơ cứng, chung chung, mà
trở nên sống động, gắn với cuộc đời.
Trải qua nhiều thế kỉ kể từ khi trường phải cổ điển ra đời nhưng những
thành tựu để lại luôn là khuôn mẫu, chuẩn mực cho nhiều thế hệ kế tiếp.
Vì vậy, trong luận văn này chúng tôi mong sẽ đóng góp những kết quả
nghiên cứu của mình vào công việc giảng dạy bộ môn thanh nhạc và những
môn liên quan tại trường ĐHSP nghệ thuật TW một cách thiết thực nhất.
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Phụ lục 1
Nội dung kiểm tra đánh giá số lượng bài của sinh viên cuối kì thi
NĂM THỨ I
STT Học kì

Số lượng bài

1

-01 bài luyện thanh

Học kì I

-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật
hoặc ca khúc mang âm hưởng dân ca
2

Học kì II

-01 bài luyện thanh
- 01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

-01 bài luyện thanh
-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
-01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
NĂM THỨ II

STT Học kì

Số lượng bài

1

- 01 bài luyện thanh

Học kì I

- 01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật hoặc ca
khúc mang âm hưởng dân ca
2

Học kì II

- 01 bài luyện thanh
- 01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

-01 bài luyện thanh
-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
-01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
NĂM THỨ III
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STT Học kì

Số lượng bài

1

-01 bài luyện thanh

Học kì I

-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật hoặc
ca khúc mang âm hưởng dân ca
2

Học kì II

-01 bài luyện thanh
- 01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

-01 bài luyện thanh
-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
-01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
NĂM THỨ IV

STT Học kì

Số lượng bài

1

-01 bài luyện thanh

Học kì I

-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật hoặc
ca khúc mang âm hưởng dân ca
2

Học kì II

-01 bài luyện thanh
- 01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
- 01 bài Việt Nam

3

Kết thúc học phần

-01 bài luyện thanh
-01 bài nước ngoài (có thể lời Việt)
-01 bài Việt Nam (ca khúc nghệ thuật)
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Danh sách sinh viên tiên hành thực nghiệm
1. Nguyễn Thị Thu Trang - Lớp K9E - ĐHSP Âm nhạc
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3. Nguyễn Thị Thúy - Lớp K9E - ĐHSP Âm nhạc
4. Đỗ Thị Vân - Lớp K9E - ĐHSP Âm nhạc
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Phụ lục 3
Một số aria được sử dụng trong luận văn
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