TOTO MUSÍ OVLÁDAŤ KAŽDÝ GITARISTA

NAJLEPŠÍ SPÔSOB DRŽANIA TRSÁTKA
marosoravec.com

„Keď dorazíš k dverám príležitosti, neklop...
Rozkopni tie dvere, usmej sa a predstav sa!“
The Rock Dwayne Johnson

1. Je jedno na akej gitare cvičíme. Gitaru nezapájame, hráme na sucho
2. Používame hrubšie trsátka – hrúbka okolo 1 mm
3. Trsátko držíme medzi palcom a ukazovákom.
Pri sólovej hre sa vyhýbame hraniu od ramena.
POZOR:
*Najlepší cit pre brnknutie dosiahneme ak pohyb trsátka
riadime len palcom a ukazovákom.
* Veľa gitaristov hrá sólo pohybom zápästia. Niektoré techniky
(napr. palm muting) sa inak ani hrať nedajú.
Skúsený gitarista pri sólovej hre používa oba tieto spôsoby ovládania pohybu trsátka
(palec+ukazovák / pohyb zápästia).
4. Pravá ruka sa pri sólovej hre opiera o struny, na ktorých nehrá, alebo o kobylku.

POUŽÍVAME BRNKÁTKO
(BRNKÁTKO=TRSÁTKO=PLEKTRUM)

AKÉ BRNKÁTKO?
•

Dnešný trh ponúka strašne veľa brnkátok - je to chaos, v ktorom sa ľahko stratíme.
Cvičiť ZAČNEM s brnkátkom aké mám a ak ešte nemám, pár dní si vystačím aj palcom a
prstami pravej ruky. Len čo pôjdem do mesta, kúpim si STREDNE HRUBÉ brnkátko
(hrúbka okolo 0.70) na značke výrobcu nezáleží. Ak také nebudú mať, kúpim si hociaké - na
začiatku to naozaj NEROZHODUJE.

AKO DRŽAŤ BRNKÁTKO?
•

Medzi PALCOM a UKAZOVÁKOM, bližšie k špičke. Plocha špičky (nie hrana brnkátka) dopadá
na struny. Je plno iných spôsobov, ja ho budem držať takto. (Nedoporučujem troma prstami)

AKO SILNO HO DRŽAŤ?
•

NIE SILNO. Držím ho voľne, aby sa pri opretí o struny mierne naklonilo a pekne dopadalo zo
struny na strunu.

AKO SILNO MÁM BRNKAŤ?
•

STREDNE SILNO. Keď brnkátko držím silou, aj moja hra je silná, hlasná. Keď ho držím slabo,
hra je tichá a nemôžem robiť rýchle pohyby, lebo mi vypadne. Nájdem si strednú cestu - držím
ho ani nie silno, ani nie slabo.
Poznámka:
Úder brnkátkom sa sa nazýva ÚHOZ. My sa budeme zaoberať hrou v smere ZHORA-DOLE a z DOLA-HORE .
O SILE ÚHOZU: Skúsenejší hráči využívajú rôzne úrovne sily úhozu aj držania brnkátka a v danom momente
správne zvolia "tú" potrebnú silu. Vyskúšaj si ich a potom si nájdi ten "stred", od ktorého budeš vedieť hrať
hlasnejšie, ale aj tichšie - "ZLATÁ STREDNÁ CESTA".
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DRŽANIE BRNKÁTKA
1- Pravú ruku zovriem do päste

2- Na skrčený ukazovák
položím brnkátko

4- Hrám

3 - Brnkátko pritlačím palcom
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