Sonata Form / Sonata Allegro / First Movement Form
Μορφή Σονάτας

Introduction
Εισαγωγή
• προαιρετική
• εισάγει τον ακροατή στο “πνεύμα” της
σύνθεσης
• συνήθως δεν έχει συγκεκριμένη φόρμα
• μπορεί να σχετίζεται ή να μην σχετίζεται με την
συνέχεια του έργου
• κατά την επανάληψη της Έκθεσης δεν
επαναλαμβάνεται η Εισαγωγή

ELABORATION /DEVELOPMENT / FREE FANTASIA
DURCHFÜHRUNG
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

EXPOSITION
ΕΚΘΕΣΗ

I / i

Subject Group I
Principal Theme
Θεματική Ομάδα Ι
Κύριο Θέμα

Transition
Περιοχή Μεταφοράς

• Περίοδος
• Πρόταση
• Τριμερής μορφή
• Ομάδα διακριτών θεμάτων
• Επικού / αρσενικού
χαρακτήρα
• Συνήθως μετατροπικό Θ.Ο -> Θ.Ο ΙΙ
• Με χρήση στοιχείων της Θ.Ο Ι
• Με χρήση ανεξάρτητου θέματος
• Σε μεγάλης κλίμακας έργα με χρήση περισσότερων του ενός θεμάτων
• Ομάδα διακριτών θεμάτων

V / III ή v

Subject Group IΙ
Subordinate Group
Θεματική Ομάδα ΙΙ
Δευτερεύον Θέμα

• Η Θ.Ο ΙΙ δημιουργεί αντίθεση με την Θ.Ο ΙΙ
• Λυρικού / θηλυκού χαρακτήρα
• Αν πρόκειται για ομάδα θεμάτων διασυνδέονται χαλαρά

• Πρόκειται για ένα “αντιθετικό μεσαίο μέρος”
(ως προς την Έκθεση και Επανέκθεση)
• Η φαντασία του συνθέτη δεσπόζει, δεν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο
• Η Έκθεση είναι τονικά ευσταθής, η Επεξεργασία μετατροπική
• το μήκος της ποικίλλει
• Συνήθως εκκινεί στην τονική περιοχή που τελείωσε η Έκθεση ή αντιπαραθέτει
άλλη τονική περιοχή χωρίς μετατροπία. Δεν αποκλείεται και ένα εισαγωγικό
τμήμα
• Επεξεργάζονται στοιχεία της Έκθεσης, όχι συνήθως με τη σειρά που
εμφανίστηκαν την Έκθεση, σε παράθεση ή αντιστικτική επεξεργασία και σε
διάφορες τονικές περιοχές
• Ευνοούνται οι V έναντι των I (τονική αστάθεια)
• Συνήθως ευνοούνται τονικότητες με περισσότερες υφέσεις, ή λιγότερες διέσεις
• χρησιμοποιούνται αλυσίδες
• σπάνια εισάγεται νέο θεματικό υλικό
• Το τέλος της Επεξεργασίας επιστρέφει στην τονική σταθερότητα και
προετοιμάζει τον ακροατή για την Επανέκθεση. Αυτό το τμήμα καλείται
Retransition / Επαναφορά
• Η Επαναφορά συνήθως δομείται, όλη ή τμήμα της, πάνω σε Ισοκράτη της V

RE-EXPOSITION / RECAPITULATION
ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΗ / ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

• Η Επανέκθεση δημιουργεί την αίσθηση της επιστροφής
• συμπληρώνεται η τριμερής κατασκευή και ενοποιείται η δομή
• Τα θέματα μπορεί να συμπυκνωθούν, στοιχεία να
παραληφθούν ή να προστεθούν καινούρια
στην Επανέκθεση γενικά χρησιμοποιούνται: παραλλαγές,
σμικρύνσεις, μεγεθύνσεις, αναγωγές, επεκτάσεις, αρμονικές
αλλαγές, αλλαγές ρεζίστρου, αντιστικτικές επεξεργασίες
• Το τονικό πλάνο των Θ.Ο Ι & ΙΙ μπορεί να παραλλαχθεί κυρίως
στον Beethoven και τους ρομαντικούς

Subject Group I
Principal Theme
Θεματική Ομάδα Ι

I , IV / i, v

Transition
Περιοχή Μεταφοράς

Ενώ δεν χρειάζεται μετατροπία από την
Θ.Ο Ι στην ΙΙ η Περιοχή μεταφοράς δεν
εγκαταλέιπεται και μάλιστα μερικές φορές
επιμηκύνεται διότι τώρα μόνον αυτή
παρέχει στοιχεία τονικής αντίθεσης
ανάμεσα στις δύο Θ.Ο

Subject Group IΙ
Θεματική Ομάδα ΙΙ

I /i

κατάληξη σε V / III ή v

Coda / Codetta / Closing Theme
Ουρά / Θέμα Κλεισίματος

• Προαιρετική η χρήση αυτού του μέρους
• Η Coda σχηματίζεται με “εκκαθάριση” προηγούμενων
μοτιβικών στοιχείων
• Αν εισαχθεί νέο υλικό ή ριζικά τροποποιηθεί ήδη υπάρχον
τότε έχουμε Closing Subject / Θέμα Κλεισίματος

Coda / Codetta / Closing Theme
Ουρά / Θέμα Κλεισίματος

• Χρησιμοποιείται το Θέμα Κλεισίματος της
Έκθεσης, αν υπάρχει, μεταφερμένο στη Ι.
• Σε μικρής κλίμακας έργα η Coda αποτελείται
συνήθως από επαναλαμβανόμενα πτωτικά σχήματα
• Από τον Beethoven και μετά η Coda λαμβάνει
μεγάλες διαστάσεις, σ’ αυτήν την περίπτωση το
μέρος ονομάζεται Final Elaboration / Τελική
Επεξεργασία

