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Lunar Sonata (disambigasi). Pola Infobox komposisi musik dianggap untuk fusi. Piano Sonata No. 14Sonata quasi una fantasiaby Ludwig van BeethovenIttle halaman edisi pertama skor, diterbitkan pada 2 Agustus 1802 di Wina giovanni kappi e Comp-a-Other nameMoonlight SonataKeyC♯ minorOpusOp. 27, No. 2StyleClassical periodFormPiano
sonataComposed1801DedicationCountess Giulietta GuicciardiMovementsThree Piano Sonata No. 14 in C-sharp minor, ditandai oleh Kwasi Una Fantasia, Op. 27, No. 2, adalah sonata piano Ludwig van Beethoven. Itu selesai pada tahun 1801 dan didedikasikan pada tahun 1802 untuk muridnya, Countess Giulietta Gicciardi. Nama populer Moonlight Sonata kembali mendapat
kritikan setelah kematian Beethoven. Drama ini adalah salah satu komposisi beethoven yang paling populer untuk piano, dan itu adalah favorit populer bahkan pada waktunya. Beethoven menulis Moon Sonata pada awal tiga puluhan, setelah ia menyelesaikan beberapa pekerjaan yang dipesan lebih dahulu; tidak ada bukti bahwa ia ditugaskan untuk menulis sonata ini. Namanama edisi pertama skor dipimpin oleh Sonata quasi una fantasia, judul karya ini dibagikan dengan permainan yang menyertainya, Op. 27, No. 1. Grove Music Online menerjemahkan nama Italia sebagai sonata dengan cara fantasi. Nama ini juga dapat ditafsirkan sebagai tersirat ... Seolah-olah improvisasi. Nama Moonlight Sonata berasal dari pernyataan kritikus dan penyair
musik Jerman Ludwig Relltab. Pada tahun 1832, lima tahun setelah kematian Beethoven, Relltab membandingkan efek gerakan pertama dengan efek cahaya bulan yang bersinar di Danau Lucerne. Selama sepuluh tahun, nama Mondscheinsonate dalam bahasa Jerman digunakan dalam publikasi Jerman dan Inggris. Kemudian, pada abad kesembilan belas, sonata dikenal luas
dengan nama ini. Banyak kritikus keberatan dengan sifat subyektif dan romantis dari nama Moonlight, yang kadang-kadang disebut pendekatan menyesatkan untuk gerakan hampir sifat pawai pemakaman dan absurditas. Kritikus lain telah mendukung ketenangan, menemukannya berkesan atau sesuai dengan interpretasi mereka sendiri tentang pekerjaan. Pendiri Gramophone
Compton McKenzie menemukan judul tidak berbahaya, mencatat bahwa bodoh bagi para kritikus yang ketat untuk bekerja sendiri dalam keadaan kemarahan yang hampir histeris dengan Rellstab yang buruk, dan menambahkan bahwa apa yang tidak disadari oleh para kritikus tegas ini adalah bahwa jika publik tidak menanggapi proposal Moonlight dalam ucapan musik Rellstab
ini, itu akan lama tertunda. Bentuk Meskipun bukti langsung dari alasan spesifik mengapa Beethoven memutuskan untuk menyebutkan keduanya bekerja Op. 27 sebagai Sonata quasi una fantasia, mungkin signifikan bahwa lokasi pekerjaan ini tidak mengikuti mekanisme gerakan tradisional dalam periode klasik cepat-lambat-cepat. Sebaliknya, sonata memiliki lintasan tertimbang,
dan musik cepat diadakan sampai gerakan ketiga. Dalam analisisnya, kritikus Jerman Paul Becker berpendapat: Gerakan Penemuan Sonata Allegro memberi karya karakter tertentu sejak awal ... bahwa gerakan berikutnya dapat melengkapi, tetapi tidak berubah. Beethoven memberontak terhadap kualitas yang menentukan ini dalam gerakan pertama. Dia ingin foreplay,
perkenalan, bukan proposal. Sonata terdiri dari tiga gerakan: Adagio sostenutoAllegrettoPrestoPresto I. Adagio sostenuto gerakan pertama (Adagio sostenuto) dilakukan oleh Paul Pittman untuk Musopen (6:03) Masalah memainkan file ini? Lihat laporan media. Gerakan pertama, dalam C♯, ditulis dalam bentuk sonata-allegro yang dimodifikasi. Gerakan dimulai dengan oktaf di
tangan kiri dan angka tiga kali lipat di tangan kanan. Melodi, yang disebut Hector Berlioz menangis, sebagian besar dengan tangan kirinya, dimainkan melawan ritme yang menyertai kembar tiga ostinato, secara bersamaan dimainkan oleh tangan kanannya. Gerakan ini memainkan pianissimo atau sangat tenang, dan hal paling keras yang dia dapatkan adalah piano atau
ketenangan. Adagio sostenuto membuat kesan kuat pada banyak pendengar; misalnya, Berlioz mengatakan bahwa itu adalah salah satu puisi bahwa bahasa manusia tidak tahu bagaimana memenuhi syarat. Murid Beethoven Carl Cerny menyebutnya adegan malam di mana suara hantu berkabung terdengar dari jauh. Gerakan ini sangat populer di masa Beethoven, sampaisampai eksasperasi komposer itu sendiri, yang berkomentar kepada Cerny: Tentu saja saya menulis hal-hal terbaik. Ii. Gerakan Ke-2 Allegretto (Allegretto) yang dilakukan Paul Pittman untuk Musopen. (2:12) Apakah ada masalah dengan memainkan berkas ini? Lihat laporan media. Gerakan kedua adalah scherzo yang relatif biasa dan trio dengan bagian pertama Scherzo tidak
diulang. Ini adalah momen yang tampak relatif tenang, ditulis dalam D♭ major, lebih mudah digantikan oleh enharmonik setara C♯ mayor, paralel dari kunci gerakan pertama, C♯ minor. Franz Liszt dikatakan gerakan kedua seperti bunga di antara dua jurang. Sebagian besar gerakan ada di piano, tetapi segelintir sforzando dan piano forte membantu mempertahankan emosi
gerakan yang ceria. III. Gerakan Presto agitato ke-3 (Presto agitato) dilakukan paulus Pittman untuk Musopen. (8:14) Apakah Anda mengalami masalah saat memainkan file ini? Lihat laporan media. Gerakan akhir yang menggemparkan (C♯ minor) dalam bentuk sonata adalah yang paling signifikan dari ketiganya, mencerminkan eksperimen Beethoven (juga dilakukan pada
pendamping sonata Opus 27, No. 1 dan kemudian di Opus 101), yaitu, penempatan gerakan paling penting dari sonata yang terakhir. Tulisan ini memiliki banyak akord arpeggios / patah cepat, musik beraksen kuat, dan urutan bass alberti cepat yang jatuh ke tangan kanan dan kiri pada waktu yang berbeda. Eksekusi yang efektif dari gerakan ini membutuhkan permainan yang
hidup dan terampil, daya tahan yang besar, dan jauh lebih menuntut secara teknis daripada gerakan 1 dan 2. Dari gerakan terakhir, Charles Rosen menulis ini paling tidak terkendali dalam representasi emosinya. Bahkan saat ini, dua ratus tahun kemudian, keganasannya sangat mencengangkan. Penggunaan catatan sforzando beethoven yang intensif, bersama dengan beberapa
bagian fortissimo yang terletak secara strategis, menciptakan perasaan suara yang sangat kuat, meskipun mendominasi penandaan piano di seluruh. Tanda tangan; halaman pertama jelas kehilangan tanda pedal Beethoven Lihat juga: Sejarah piano dan pertunjukan musik, Bisu (musik), pedal piano beethoven dan pedal, dan kinerja yang diinformasikan secara historis Pada
pembukaan gerakan pertama, Beethoven menyertakan arah berikut dalam bahasa Italia: Si deve suonare tutto questo pezzo delicatissimamente e senza sordino Bagaimana hal itu dicapai (baik pada piano hari ini dan pada hari Beethoven) adalah untuk menindas pedal dukungan sepanjang gerakan - atau setidaknya menggunakan pedal di semua tetapi menerapkannya kembali
sebagai perubahan Piano modern memiliki lebih banyak waktu daripada instrumen waktu Beethoven, sehingga penggunaan pedal pendukung yang berkelanjutan menciptakan disonansi suara. Sebaliknya, pemain yang menggunakan instrumen berbasis historis (baik piano tua yang dipulihkan atau instrumen modern yang dibangun berdasarkan prinsip sejarah) lebih dapat
mengikuti instruksi Beethoven secara harfiah. Untuk penampilan pada piano modern, beberapa opsi dimajukan. Salah satu opsinya adalah dengan mengubah pedal dukungan secara berkala bila perlu untuk menghindari disonansi yang berlebihan. Ini dapat dilihat, misalnya, dalam tanda-tanda pedal ditempatkan secara editorial di sonata Ricordi. Setengah dari pedal, teknik yang
terkait dengan depresi pedal parsial, juga sering digunakan untuk meniru dukungan yang lebih pendek dari pedal awal abad kesembilan belas. Charles Rosen menyarankan semi-pedaling atau melepaskan pedal split-second Joseph Banovets menyarankan untuk menggunakan pedal sostenuto: pianis harus mengayuh dengan bersih, memungkinkan getaran simpatik dari senar
bass rendah untuk memberikan kabur yang diinginkan. Hal ini dicapai dengan diam-diam menekan nada bass rendah piano sebelum Anda mulai bergerak dan kemudian menggunakan pedal sostenuto untuk menahan peredam kejut ini saat bergerak. Pengaruh pada sonata C kecil♯, terutama gerakan ketiga, dianggap sebagai inspirasi untuk The Fantastic-Expromt oleh Frederick
Chopin, dan bahwa Fantaisi-Expromt sebenarnya adalah penghargaan untuk Beethoven. Ini memanifestasikan hubungan kunci dari tiga gerakan sonata, struktur akor dan bahkan berbagi beberapa bagian. Ernst Oster menulis: Dengan Fantaisie-Impromptu kita setidaknya dapat mengenali fitur apa dari Sonata kecil C♯ menghantam api di Chopin. Kita dapat melihat Chopin
sebagai guru kita ketika dia menunjuk ke kode dan berkata, Lihat, itu bagus. Ambil contoh ini ke arah contoh ini! ... Fantaisie-Impromptu mungkin satu-satunya kasus di mana satu jenius mengungkapkan kepada kita - jika hanya melalui komposisinya sendiri - apa yang sebenarnya dia dengar dalam pekerjaan jenius lain. Karl Bom menulis sepotong untuk biola dan piano yang
disebut Meditasi, Op. 296, di mana ia menambahkan melodi biola di atas bagian pertama yang tidak dimodifikasi dari sonata Beethoven. Catatan dan Catatan Tautan - Halaman judul dalam bahasa Italia, dan membaca KUASI SONATA un FANTASIA untuk il Clavicembalo o Piano'forte composta e dedicata alla Damigella Contessa Giulietta Guicciardi da Luigi van Beethoven
Opera 27 No 2. Di Wina tekan Gio. Cappi Sullah Piazza di Saint Michele No 5. (Dalam bahasa Inggris, Sonata, hampir fantasi untuk harpsichord atau piano. Disusun, dan didedikasikan untuk Mademoiselle Countess Juliet Guicciardi, Ludwig van Beethoven. Opus 27 No 2. Diterbitkan di Wina oleh Giovanni Cappie, Michaelerplatz No. 5.) Asumsi bahwa pekerjaan dapat dilakukan
pada harpsichord mencerminkan praktik pemasaran penerbit musik yang meluas pada awal abad ke-19 (Siepmann 1998, hal. Inisiasi ini bukan niat asli Beethoven, dan dia tidak berarti Guicciardi ketika menulis sonata Sonata. Thayer, dalam hidupnya Beethoven, mengklaim bahwa karya Beethoven awalnya dimaksudkan untuk mendedikasikan Guicciardi adalah Rondo di G, Op.
51 No 2, tetapi keadaan mengharuskan bahwa itu didedikasikan untuk Countess of Likhnewska. Jadi dia melemparkan sekitar pada saat terakhir untuk sepotong untuk mendedikasikan untuk Guicciardi. Lihat Thayer, Alexander Wheelock (1921). Elliot, Forbes (Era Of Beethoven's Life( (revisi princeton: Princeton University Press (diterbitkan 1967). ISBN 0-691-02702-1. Referensi
ke b c Jones, Timothy. Beethoven, Moonlight dan sonatas lainnya, op. 27 dan op. 31. Cambridge University Press, Cambridge, halaman 19, 43 dan sampul belakang. Ludwig van Beethoven, Sonata Fur Clavier (cis-Moll) op. 27, 2 (Sonata quasi una fantasia), Kapfi, 879. Rumah Beethovenhouse. 12 Januari 2012. Kuasi. Grove Music Online (Oxford Music Online). Diterima pada 7
Januari 2012. Schwarm, Betsy. Bulan Sonata. Ensiklopedia Britannica. Diterima pada 21 April 2018. Beethoven, Ludwig van (2004). Beethoven: Seorang pria dan seorang seniman, seperti yang ditunjukkan dengan kata-katanya sendiri. Rumah Penerbitan Dunia 1. halaman 47. ISBN 978-1-59540-149-6. Cm.. misalnya, Algemeler Musicalasher Anzeiger. Volume 9, No 11, Tobias
Haslinger, Wina, 1837, halaman 41. Lihat, misalnya, Ignaz Mosheres, ed. Dalam kehidupan Beethoven. Henry Colburn's Pub., vol. II, 1841, halaman 109. Volume Natal Bibi Judy. H.K. F. Gatti. N., George Bell dan Sons, London, 1879, p. 60. Kennedy, Michael. Moon Sonata, dari Oxford Dictionary of Music 2nd Edition. Oxford University Publishing House, Oxford, 2006, p. 589.
Lunar Sonata, dari kamus musik dan musisi Grove. J.A. Fuller Maitland, ed., Macmillan dan Co., London, 1900, 360. Dubal, David. Seni piano. Amadeus Press, 2004, halaman 411. Lihat, misalnya, Wilkinson, Charles W. Famous Piano Solo: Cara Memainkannya. Theo. Presser Co., Philadelphia, 1915, p. 31. Mackenzie, Compton. Beethoven Piano Piano Sonatas, dari
Grammophone, Aug. 1940, halaman 5. Maynard Solomon, Beethoven (New York: Schirmer Books, 1998), halaman 139 - Catatan bahwa Beethoven menulis senza sordino; Lihat #Beethoven tanda pedal di atas. Harding, Henry Alfred (1901). Analisis bentuk dalam sonata Beethoven. Boro Green: Novello. 28-29. a b c Rosen, Charles (2002). Sonata Piano Beethoven: Pendamping
Singkat. Pers Universitas Yale. halaman 157. ISBN 978-0-300-09070-3. - Kehidupan Beethoven, Alexander Wheelk Thayer, Ed. Elliot Forbes, Princeton 1967 - Fishco, Sarah. Mengapa kita mencintai The Moonlight Sonata?. Npr. Diterima pada 10 Mei 2011. Brendel, Alfred (2001). Alfred Brendel di musik. Buku Capella. halaman 71. ISBN 1-55652-408-0. Diterjemahkan dari
Rosenblum 1988, p. 136 - Perpustakaan Musik William dan Gail Cook, Indiana University Beethoven School of Music, Piano Sonata, Volume 1 (N. 1-16), Ricordy dan Banovets, J. (1985). Panduan untuk pedal, Bloomington: Indiana University Press, halaman 168. Oster, Ernst, Fantaisi-Expromt: Tribute to Beethoven, Aspek Analisis Schenker, David Beach, ed. Universitas Pers
Universitas Yale, 1983 ISBN 0-300-02800-8 - Oster p. 207 - IMSLP Karl Bom, Sumber Meditasi Rosenblum, Sandra. Berlatih dalam musik piano klasik: prinsip dan aplikasi mereka. Bloomington: Indiana University Press. Jeremy Sipmann (1998). Piano: Panduan ilustrasi lengkap untuk alat musik paling populer di dunia. Tautan eksternal Wikimedia Commons memiliki media
mengenai sonata untuk piano No. 14 (Beethoven). Lunar Sonata Sostenuto dari Adagio memainkan Analisis Resmi Armen Kazarian tentang Analisis Sonata Sinar Bulan Beethoven dan Tinjauan Rekaman Gerakan Sonata Sinar Bulan Beethoven untuk Piano dan Orkestra di YouTube, aransemen oleh George Cherkin Beethoven Sonata untuk Piano 14 di C-sharp minor, Op. 27,
27, 2, dibawakan oleh Arthur Schnabel Lecture oleh Res Schiff di Beethoven's Piano Sonata Op. 27, No. 2 Lecture dan penampilan oleh karya YouTube oleh Andres Schiff The Third Movement di YouTube oleh Wilhelm Kempf Beethoven's Moon Sonata pada synthesizer oleh Louis Capet XXVI Recording oleh Gleb Ivanov, Piano dari Museum Isabella Stewart Gardner
menghasilkan Free Music Moon Sonata dari Cantorion.org Piano Sonata No. 14: Hasil di International Music Library Evaluation Project Ricordi Edition, William dan Gail Cooke Music Library di Indiana University School of Music Sonata No. 14 dalam Proyek Mutopia yang diekstrak dari oldid-98861110 .
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