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Тема 8. Поліфонічне триголосся. Простий контрапункт. Складний
контрапункт. (закінчення. Загалом – 7 аудиторних годин)
Триголосся в поліфонії – нова якість співвідношення голосів, коли
взаємодіють три пари голосів. Зміна правил використання консонантних і
дисонантних співзвуч у простому контрапункті строгого стилю (перехід
кварти в консонанс, та інш.), та нормативів розв’язання дисонансів. Роль
подвоєнь тонів у співзвуччях, вільне застосування консонуючих тризвуків
(крім паралельних рухів), різниця у застосуванні секст і
квартсекстакордів (функція кварти), та інш.
Складний контрапункт у триголоссі. Залежність кількості похідних
з’єднань голосів від кількості пар голосів з урахуванням наявності
вільного голосу і його місцезнаходження. Потрійний контрапункт октави,
що вимагає вести всі три пари голосів з урахуванням всіх обмежень, які
детермінує показник подвійного контрапункту октави: можливість
виникнення п’яти похідних з’єднань.
Читати:[1] Глави 5 – 6, параграфи 51 - 54; [6] Глава ІХ; [9] ст.145 – 168.
Писати: [6] Раздел пятый, блоки вправ 317, 319, 321. Творче завдання –
створити триголосний ескіз у складному контрапункті октави
композиційно по такому плану: одне вихідне з’єднання та два похідних
(див зразок [9], ст. 167). Грати на ф-но: використовувати триголосні
фрагменти з будь-яких творів у експозиційних формах викладу (типу
інтенцій Й.Баха). Завчити фрагмент на пам'ять, потім транспонувати у
різні тональності з метою слухового накопичення типових рухів у
триголоссі. Аналізувати: [4] зразки з УІ глави. Як додатковий матеріал
аналізувати: Й.Бах. Триголосну інтенцію f-moll, В.Моцарт. Симфонія
«Юпітер» - кода фіналу; С.Танеєв - «Йоган Дамаскін» - частина ІІІ.
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