Ο Τρεις Δηημιουργικέές Περίοδοι του L. Vaan Beethovven
Οι
Α΄ Περίοδος (έως περρ. 1800/02)
• Σχέση με παράδοσ
ση (Haydn, Mozart)
M
• Ισορρο
οπία γραμμώ
ών, ωριμότηττα δομής, εσω
ωτερικότητα
α
• Σκληρ
ρή εργασία για διαμόρφω
ωση υλικού
• Πιάνο
ο βασικό όργα
ανο σε όλες τις
τ περιόδουυς
• Allegrro Sonata Forrm:
i) ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ε
μ
μεγάλες
και πολυθεματικκές, ΕΠΕΞΕΡ
ΡΓΑΣΙΕΣ σχεετικά μικρές
ii) ΑΡΓΑ ΜΕΡΗ
Η μεγάλα κα
αι λυρικά με καλλωπισμού
κ
ύς (ornamen
ntation)
iii) αντικατάστα
αση minuet από
α scherzo αλλά με διαττήρηση χαρα
ακτηριστικώνν minuet
iv) FINALEs πννευματώδη και
κ κομψά
• Ιδιωμα
ατική χρήση δυναμικών / αυτοσχεδια
αστικά στοιχεεία
• Χειρίζεται δεξιοτεχχνικά κοινόττυπο υλικό
Β΄ Περίοοδος (1802-1812/14)
• Χάραξξη νέων δρόμ
μων
• έμφασ
ση σε εξωμουυσικά στοιχεία, νέες δομέςς και μορφέςς
• Αμεσό
ότητα. Ανθρω
ωποκεντρική
ή μουσική
• Τα περ
ρισσότερα έρ
ργα ρεπερτορ
ρίου προέρχο
ονται από αυυτήν τη περίο
οδο
• Αυτοσ
σχεδιαστικό υλικό
υ
με λεπτομερή επεξεργασία (δια
αφορά από Α
Α΄ Περίοδο)
• Σχετικκά απλή αρμο
ονία (μερικέςς φορές απλο
ούστερη από
ό Mozart). Νεεωτεριστικόςς όμως ο
τρόπος που χρησιμο
οποιεί την αρ
ρμονία σε σχέέση με το μουυσικό μέτρο..
• Η συγγχορδία σαν βάση
β
για τηνν δημιουργία
α των κυρίων θεμάτων του με ποικίλους
τρόπουςς χρήσης ενττάσεων και δυναμικών
• Κάθε έργο
έ
είναι πρ
ρότυπο και πρωτότυπο
π
• Allegrro Sonata Forrm:
i) ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ε
μ
μικρότερες
α Α΄ Περίο
από
οδο, ΕΠΕΞΕΡ
ΡΓΑΣΙΕΣ μεγαλύτερες και
CODAss
ii) ΑΡΓΑ ΜΕΡΗ
Η μικρότερα
α και μερικές φορές εγκατταλείπονται
ο
iii) το 3 μέρος είναι
ε
τώρα πάντα
π
ένα sch
herzo με συχννή χρήση αιφ
φνίδιων τονισ
σμών και
συγκοπών
iv) FINALEs μεε μεγαλύτερη
η βαρύτητα, συχνά γίνοννται το κύριο μέρος ενός έργου
έ
• Οι καλλλωπισμοί στταδιακά εγκα
αταλείποντα
αι. Κάθε νότα
α γίνεται λειττουργική μελλωδικά
και αρμονικά
Γ΄ Περίοοδος (1814-18827)
• Αναφο
ορά σε μια ιδδανική κοινω
ωνία ανθρώπω
ων. Ποιητικό
ό περιεχόμενο
• Πλήρω
ως συγκεντρωμένη μουσιική σκέψη
• Διεύρυυνση του αρμ
μονικού και textural
t
φάσματος
• Σχέση με Bach και Handel. Χρή
ήση Αντίστιξξης
• Δεν χά
άνεται η απλλότητα και αμ
μεσότητα
• Κεντρ
ρική συνθετικκή τεχνική η παραλλαγή (variation)
• Χρήση
η πληθώρας συνθετικών
σ
τ
τεχνικών:
Fu
ugue, Variation, Dance, A
Allegro Sonatta,
March. Επίσης: Τροπικότητα, Πεντατονικότ
Π
τητα, μελωδία
α με 5 φθόγγγους

Δηημήτρης Συκιάςς
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