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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε αντίθεση µε παραδοσιακά µοντέλα ανάλυσης που κυρίως βασίζονται σε µουσικά στοιχεία όπως ο ρυθµός, η αρµονία, 
και η µελωδία, το µοντέλο της Μορφοποίησης σχετίζεται µε το ηχόχρωµα1 καθαυτό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
δεκαετιών, το ηχόχρωµα ως η βασική παράµετρος που φέρει φορµαλιστικά χαρακτηριστικά έχει προσελκύσει το 
ενδιαφέρων πολλών συνθετών, θεωρητικών και επιστηµόνων. Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το ενδιαφέρον, γίνεται 
αναπόφευκτη η διερεύνηση ενός µοντέλου ικανού να περιγράψει τις νέες δοµικές διαδικασίες της φόρµας που προκύπτουν 
ως αποτέλεσµα του νέου περιεχοµένου. Το προτεινόµενο µοντέλο αναπτύσσεται σε πέντε ιεραρχικά διατεταγµένα επίπεδα. 
Τα επίπεδα αυτά είναι Γνώση & Αντίληψη, Κίνηση, Τυπο-µορφολογία, Τρόποι επεξεργασίας και Μετασχηµατιστικοί τύποι 
ως το χαµηλότερο επίπεδο. 
 

1. Εισαγωγή 
Αν και είναι προφανές ότι η µουσική εκτυλίσσεται στο χρόνο, υπάρχει ωστόσο το ζήτηµα του πώς η φόρµα αναπτύσσεται 
στο χρόνο. Η λέξη φόρµα µπορεί µερικές φορές να προκαλέσει σύγχυση αναφερόµενη είτε σε έναν γενικό τύπο - τη γενική 
δοµή µιας σύνθεσης όπως η Συµφωνία, η Λειτουργία - είτε σε διαδικασίες που περιγράφουν πώς µουσικές/ ηχητικές 
µονάδες συνδυάζονται για να δηµιουργήσουν φράσεις, ενότητες, µέρη, κοκ. Αυτό το άρθρο εστιάζει το ενδιαφέρον του 
στην δεύτερη περίπτωση, στην δηµιουργία δοµικών διαδικασιών στις οποίες µικρά τµήµατα ηχητικού υλικού 
χρησιµοποιούνται µε διαφορετικούς τρόπους και συνδυασµούς [DeLone 1975]. Αναζητά δοµικές διαδικασίες που 
εξετάζουν τις σχέσεις νότα προς νότα ή καλύτερα ήχο προς ήχο. 
   Για αιώνες, τα βασικά στοιχεία δόµησης µιας φόρµας ήταν η µελωδία, η αρµονία και ο ρυθµός. Από τον τρόπο που αυτά 
τα µουσικά στοιχεία χρησιµοποιούνται, ένας έµπειρος ακροατής µπορεί εύκολα να προσδιορίσει τον αιώνα στον οποίο µια 
σύνθεση γράφτηκε, ακόµη και τον συνθέτη από τον οποίο γράφτηκε αυτή. 
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, µια νέα διάσταση έχει αρχίσει να εµφανίζεται ως στοιχείο που φέρει 
µορφοπλαστικές δυνατότητες2, αυτό του ηχοχρώµατος [McAdams 1983: 35]. Η χρήση του ηχοχρώµατος ως φορέα 
φορµαλιστικών διαδικασιών προτείνει ένα νέο περιεχόµενο, ένα πρωτογενές υλικό έτοιµο να διαµορφωθεί και να 
αποκτήσει φόρµα. Η έννοια της φόρµας όπως ενοποιείται µε το περιεχόµενο αποτελεί το κλειδί στην καλύτερη κατανόηση 
της µουσικής οργάνωσης. Όπως έχει πει ο Edgar Varèse, «Φόρµα και περιεχόµενο είναι ένα. Εάν δεν υπάρχει φόρµα, δεν 
υπάρχει περιεχόµενο, και εάν δεν υπάρχει περιεχόµενο υπάρχει µόνο µια αναδιοργάνωση των µουσικών σχεδίων, αλλά 
καµία φόρµα»  [Varèse 1936]. Ωστόσο, η νέα σχέση µεταξύ ηχοχρώµατος και φόρµας φέρνει στο προσκήνιο µερικές 
ερωτήσεις. Πώς µπορεί το ηχόχρωµα να λειτουργεί ως φορέας µορφοπλαστικών δυνατοτήτων; Ποιες είναι οι διαδικασίες 
που του επιτρέπουν τέτοιες ιδιότητες; Σε τι είδους επεξεργασίες µπορεί να υποβάλλεται; Πώς συνδέεται µε τη µουσική 
φόρµα ως γενική δοµή; 
   Αυτό το άρθρο προτείνει ένα µοντέλο ανάλυσης για τη δόµηση της φόρµας µέσω του ηχοχρώµατος, µια διαδικασία που 
θα µπορούσε να καλύψει ένα µεγάλο µέρος του ρεπερτορίου της ηλεκτροακουστικής µουσικής. 
 

2. Μορφοποίηση ως µοντέλο 
Σε µια προσπάθεια να προσδιορισθεί µε περισσότερη σαφήνεια και ακρίβεια ένα θεωρητικό πλαίσιο για µια συστηµατική 
φορµαλιστική διαδικασία αυτό το άρθρο εισάγει τον όρο Μορφοποίηση. Προτίθεται να δώσει ένα περισσότερο 
συγκεκριµένο και περιγραφικό παράδειγµα δοµικής διαδικασίας που προέρχεται από την αλληλεπίδραση µεταξύ του 
περιεχοµένου και της φόρµας µεταξύ ηχοχρώµατος και δοµικών διαδικασιών. Η Μορφοποίηση προτείνεται ως µια 
αφηρηµένη έννοια των βασικότερων αρχών από τις οποίες µια µουσική φόρµα χτίζεται. Τοποθετείται στο χαµηλότερο 
επίπεδο µουσικής δόµησης πριν και ανεξάρτητα από την αρµονική, ρυθµική ή µελωδική οργάνωση, ανεξάρτητα από τη 

                                                           
1  Ο όρος «Ηχόχρωµα» αναφέρεται στα ενδογενή και εξωγενή χαρακτηριστικά ενός ήχου στα οποία µπορούµε να αποδώσουµε σηµασία [Smalley 1994: 
35]. 
2  «Μορφοπλαστικές δυνατότητες» ονοµάζονται οι δυνατότητες, οι οποίες «ενυπάρχουν» µέσα σ’ ένα οποιοδήποτε υλικό – και τις οποίες µπορεί να 
χρησιµοποιήσει, να εκµεταλλευτεί κανείς, για να «πλάσει» διάφορες µορφές. π.χ., το µάρµαρο έχει άλλες µορφοπλαστικές δυνατότητες από το µέταλλο ή 
το ξύλο κλπ. Ένα µουσικό σύστηµα, που προσφέρει σαν υλικό επτά φθόγγους, έχει άλλες µορφοπλαστικές δυνατότητες από ένα σύστηµα πέντε µόνο 
φθόγγων κλπ. (Ιωαννίδης 1978: 24) 



 

 

σχέση µεταξύ µουσικών φράσεων ή ενοτήτων. Εστιάζει στις ιδιότητες του ήχου που του δίνουν τη συγκεκριµένη ταυτότητά 
του, τις λειτουργικές σχέσεις µεταξύ αυτού και των άλλων ήχων και την κίνηση και κατεύθυνση αυτών των ήχων. Είναι ένα 
αναλυτικό εργαλείο για ακρόαση και ανάλυση ηλεκτροακουστικής µουσικής που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της σε 
αλλαγές στις εγγενείς και εξωγενείς ιδιότητες του ήχου όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρόνο. 
   Αυτή η διαδικασία µπορεί πιο εύκολα και αποτελεσµατικά να εφαρµοστεί, στην ηλεκτροακουστική µουσική όπου ο 
συνθέτης, µε τη βοήθεια της µουσικής τεχνολογίας, µπορεί να συνδυάσει και να επεξεργαστεί τον κάθε ήχο µε µεγάλη 
ακρίβεια και λεπτοµέρεια. Στην οργανική µουσική, η διαµόρφωση και ο έλεγχος του ήχου µπορούν να επιτευχθούν είτε µε 
την χρήση ηλεκτρονικών σε πραγµατικό χρόνο, όπου ένας υπολογιστής µπορεί να λαµβάνει και να επεξεργάζεται τη 
µουσική κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης σε πραγµατικό χρόνο, µέσω προ-ηχογραφηµένων ήχων που παίζονται µαζί µε το 
όργανο(α), καθώς επίσης και µε εξειδικευµένες τεχνικές εκτέλεσης του κάθε οργάνου. 
   Η διαδικασία της Μορφοποίησης3 αποτελείται από πέντε επίπεδα τα οποία θα αναλυθούν περαιτέρω στην παράγραφο 4. 

 
3. Η Φόρµα ως δοµική διαδικασία 

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν συνθετικές διαδικασίες, δεδοµένου ότι οι περισσότερες προτείνουν κάποιο µετασχηµατισµό 
του αρχικού υλικού διατηρώντας ορισµένα ουσιαστικά αρχικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα [DeLone 1975]. Κατά 
συνέπεια, αυτές οι διαδικασίες µπορούν να µην είναι καθολικές αλλά µπορούν να είναι αρκετά γενικές για να µας δώσουν 
µια καλύτερη κατανόηση του τρόπου δόµησης µουσικής φόρµας σε κάθε ιστορική περίοδο. Σε όλες τις δοµικές διαδικασίες 
του παρελθόντος, το σύνθετο δηµιουργείται από το συνδυασµό του απλού, το οποίο παραµένει διακριτό και αµετάβλητο 
στη σύνθετη ενότητα [Chester 1970: 76]. 
   Κάθε εποχή στη δυτική µουσική από το Μεσαίωνα µέχρι σήµερα χαρακτηρίζεται από µια γενική διαδικασία δόµησης 
φόρµας. Ωστόσο, περισσότερες από µια µέθοδοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπεριλαµβανοµένου ενδιάµεσες 
καταστάσεις την ίδια χρονική περίοδο. Ο πίνακας 1 δείχνει τις βασικές δοµικές διαδικασίες ανά εποχή, µουσική υφή και 
χαρακτηριστικές µουσικές φόρµες. Οι όροι των δοµικών διαδικασιών επιλέχθηκαν και µεταφράστηκαν από τον συγγραφέα, 
µεταξύ άλλων (Morris 1935, DeLone 1975), προκειµένου να περιγράψουν καλύτερα το περιεχόµενο τους. 

 

 
Πίνακας 1. Οι δοµικές διαδικασίες σύµφωνα µε την εποχή τους 

 
Η έννοια της Μορφοποίησης προτείνεται ως ένα πιθανό επόµενο βήµα στην εξέλιξη της δοµικής διαδικασίας στη δυτική 
µουσική για την περίοδο από το 1950 και µετά. Στη βάση του, περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο ένα ηχητικό αντικείµενο 
συνδυάζεται µε ένα άλλο. Είναι µια αντιληπτική διαδικασία δεδοµένου ότι o ακροατής είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη 
διαδικασία κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Αυτό είναι αναπόφευκτο, ειδικά στην ηλεκτροακουστική µουσική όπου η 
σηµειογραφία της µουσικής δεν είναι πάντα απαραίτητη για την εκτέλεση. Ο ορισµός και η ανάλυση µιας τέτοιας 
διαδικασίας θα µπορούσε να λειτουργήσει ως ένα αναλυτικό εργαλείο για τη µελέτη και κατανόηση των δοµικών 
διαδικασιών της ηλεκτροακουστικής µουσικής. 
 

4. Προσδιορίζοντας δοµικά επίπεδα 
Ένα ιεραρχικά οργανωµένο πλαίσιο πέντε επιπέδων θα παρουσιαστεί, από το πέµπτο ή ψηλότερο επίπεδο στο πρώτο ή 
χαµηλότερο, µε σκοπό να αναλυθεί η δοµική διαδικασία της Μορφοποίησης στα αρχικά της συστατικά. Η κατηγοριοποίηση 
των πέντε επιπέδων της Μορφοποίησης λαµβάνει υπόψη την έρευνα που γίνεται από αρκετούς επιστήµονες και συνθέτες σε 
πεδία όπως η αντίληψη και γνώση µουσικής από τους McAdams και Bregman, η µορφολογία και η τυπολογία των ήχων 
όπως διατυπώθηκε αρχικά από τον Schaeffer και η φασµατοµορφολογία από τον Smalley. Η Μορφοποίηση ενσωµατώνει 
στοιχεία από αυτές τις θεωρίες σε µια γενική διαδικασία που στοχεύει να δώσει µια καλύτερη κατανόηση για το πώς η 
φόρµα είναι δοµηµένη. 
   Ο πίνακας 2 συνοψίζει τα επίπεδα και την περιγραφή του κάθε επιπέδου. Ακολουθεί µια λεπτοµερή ανάλυση του κάθε 
επιπέδου. 

                                                           
3  Η λέξη Μορφοποίηση χρησιµοποιείται σε κλάδους όπως Πολιτικών Μηχανικών, Γεωλόγων, Μεταλλουργών και σηµαίνει το να παίρνει µια µορφή ένα 
αντικείµενο, διαµόρφωση, σχηµατισµός. [<µορφή + ποίηση < ποιώ απόδοση του γαλλικού formage](Μείζον Ελληνικό Λεξικό 1997). 



 

 

 
Πίνακας 2. Τα πέντε επίπεδα της Μορφοποίησης µε τις περιγραφές τους 

 
4.1. Πρώτο επίπεδο 
Το πρώτο επίπεδο που τοποθετείται στη βάση της δοµικής διαδικασίας της Μορφοποίησης είναι ο Μετασχηµατιστικός 
τύπος. Οι µετασχηµατιστικοί τύποι εφαρµόζονται από σηµείο προς σηµείο. Εδώ ορίζονται το σηµείο αναχώρησης και το 
σηµείο άφιξης ενός περάσµατος, η αρχή και το τέλος µιας φράσης, µε ή χωρίς τα ενδιάµεσα στάδια.  
  Ο απλούστεροι τύποι είναι αυτοί του διµερούς µετασχηµατισµού από το σηµείο Α στο Β (AB) του τριµερούς 
µετασχηµατισµού (AΒΑ), αψιδωτού µετασχηµατισµού (ABCBA), κλπ.  
 

                  
Σχήµα 1. σχήµα εκκίνησης (A) και σχήµα τερµατισµού (B). 

 
   Επιπλέον, οι µεταβάσεις από το σχήµα Α στο σχήµα Β µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω ενδιάµεσων βηµάτων 
αποκαλούµενων ως µετασχηµατιστικές αλυσίδες. Ως αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας, για ένα διµερή τύπο Α προς Β τα 
πρόσθετα βήµατα µπορούν να διαταχθούν µεταξύ του σηµείου έναρξης και του τελικού σηµείου για να δηµιουργήσουν µια 
«οµαλότερη» µεταβατική πορεία. Ο βαθµός των βαθµιαίων µετασχηµατισµών µπορεί να ποικίλει από γρήγορα έως πολύ 
αργά, ή από µια γρήγορη διαδοχή ηχητικών χειρονοµιών που αλλάζουν στο χρόνο σε µια αργή εξέλιξη ηχητικής υφής. Ο 
Landy προτείνει ότι ο ηχητικός µετασχηµατισµός πρέπει να συµβαίνει βαθµιαία µέσα σε ένα ελάχιστο χρονικό διάστηµα 
περίπου τεσσάρων δευτερολέπτων προκειµένου να γίνεται αντιληπτός από τον ακροατή [Landy 1991]. 
 
4.2. ∆εύτερο επίπεδο 
Το δεύτερο επίπεδο της Μορφοποίησης διευκρινίζει τον τρόπο(ους) της ηχητικής επεξεργασίας που χρησιµοποιείται για το 
µετασχηµατιστικό τύπο συνολικά. ∆ηλαδή, εκτός από την ανεξάρτητη επεξεργασία του κάθε ήχου ξεχωριστά κάτι το οποίο 
δεν ενδιαφέρει το παρόν άρθρο, οι ηχητικές µονάδες ακολουθούν µια γενική ηχητική επεξεργασία που χαρακτηρίζει 
ολόκληρο το µετασχηµατισµό στην πορεία του από το ένα σηµείο στο άλλο. Εντούτοις, στην πράξη οι τρόποι που 
χρησιµοποιούνται µπορεί να είναι περισσότεροι από ένας, και να συνδυάζονται κάθετα ή διαδοχικά. Οι τρόποι ηχητικής 
επεξεργασίας µπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κύριες κατηγορίες χωρίς αυτό να αποκλείει περισσότερες. Η έρευνα στην 
επεξεργασία ήχου είναι δυναµική και συνεχώς εξελίσσεται είτε µε νέους είτε µε πιο εκλεπτυσµένους τρόπους 
επεξεργασίας: 
   Στον πίνακα 2 κάτω φαίνονται οι βασικοί µετασχηµατιστικοί τύποι (Φίλτρα, Καθυστέρηση, Χρόνος/ Τόνος, ∆υναµική 
κλπ.) και οι αντίστοιχοι τρόποι ηχητικής επεξεργασίας. 
 

 
Πίνακας 2. Βασικοί µετασχηµατιστικοί τύποι και τρόποι επεξεργασίας τους 



 

 

   Από την δεκαετία του '70 ο συνθέτης Trevor Wishart ανέπτυξε έναν µεγάλο αριθµό διαδικασιών από ηχητικές 
επεξεργασίες που µετασχηµατίζονται στο χρόνο. Ο Phase Vocoder χρησιµοποιείται για τα περισσότερα από τα εργαλεία 
µετασχηµατισµού του όπως spectral morphing, shifting, stretching, cleaning, banding, tracing, blurring κλπ. Ο Wishart έχει 
πει ότι, «η µουσική δοµή ενός κοµµατιού συλλαµβάνεται βάση τέτοιων µετασχηµατισµών µεταξύ των ήχων...» Μια 
περισσότερο λεπτοµερής τεκµηρίωση για όλα αυτά τα εργαλεία αναπτύσσεται στο βιβλίο του Audible Design [Wishart 
1994]. 
   Άλλη µια κατηγορία επεξεργασίας θα µπορούσε να θεωρηθεί αυτή του χώρου ή του συµβολικού περιεχοµένου. 
Εντούτοις, ο µετασχηµατισµός που πραγµατοποιείται και στις δύο περιπτώσεις δεν συσχετίζεται άµεσα µε το ηχόχρωµα. 
Στην πραγµατικότητα, η χροιά παραµένει αµετάβλητη ενώ οι συµβολισµοί ή ο χώρος αλλάζουν. Αν και η µουσικές 
προεκτάσεις και δυνατότητες των δυο παραπάνω είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, είναι πέρα από το σκοπό αυτού του 
άρθρου, δεδοµένου ότι οι µετασχηµατιστικές τους ιδιότητές δεν συσχετίζονται άµεσα µε το ηχόχρωµα. 
 
4.3. Τρίτο επίπεδο 
Το τρίτο επίπεδο της Μορφοποίησης εξετάζει την τυπο-µορφολογική διαδικασία, δηλαδή τη συγκεκριµένη ταυτότητα του 
ηχητικού υλικού, τη λειτουργική ταξινόµηση και τις σχέσεις µεταξύ τους και µεταξύ των άλλων ηχητικών µονάδων, καθώς 
και την λεπτοµερή περιγραφή των ήχων. ∆εδοµένου ότι ο µετασχηµατιστικός τύπος και ο τρόπος επεξεργασίας έχει 
καθοριστεί, αυτό το επίπεδο χρειάζεται προκειµένου να εξετάσει το διαθέσιµο ηχητικό υλικό και να το αξιολογήσει και 
ταξινοµήσει σε οµάδες και κατηγορίες. Οι ήχοι περιγράφονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια σύµφωνα µε τις εγγενείς και 
εξωγενείς ιδιότητές τους. Ο Schaeffer [Schaeffer 1966] στην µελέτη του Solfège de l’ objet Sonore, προτείνει επτά 
µορφολογικά κριτήρια για την περιγραφή και ταξινόµηση των ήχων: µάζα, αρµονικό ηχόχρωµα, δυναµική, κόκκος, 
ταλάντωση, µελωδικό προφίλ, και προφίλ της µάζας. Με βάση αυτά τα κριτήρια, ολόκληρη η δοµή παίρνει µια σαφέστερη 
και λογικότερη κατεύθυνση µέσω ενός ενοποιηµένου και µε συνέπεια ηχητικού υλικού. 
   Μια άλλη πρόταση από τον Landy ταξινοµεί διµερείς µετασχηµατιστικούς τύπους σε πέντε τρόπους σύµφωνα µε τις 
ακόλουθες κατηγορίες, τέσσερις από τις οποίες είναι παραµετρικές και µια είναι βασισµένη στο συµβολικό περιεχόµενο: 
ήχοι, 1) συγκρίσιµοι... µη συγκρίσιµοι, 2) διακοπτόµενοι... συνεχείς, 3) βραχείς... µακροί, 4) αναπαρστατικοί... αφηρηµένοι, 
5) ίδιο ηχητικό υλικό... διαφορετικό συµβολικό περιεχόµενο [Landy 1991]. Αυτή η κατηγοριοποίηση, εντούτοις, υποθέτει 
µια a priori ενσωµάτωση µε το πρώτο επίπεδο της Μορφοποίησης και δεν λαµβάνει υπόψη τα επόµενα δύο επίπεδα. Ένα 
άλλο παράδειγµα είναι αυτό του Fischman, το οποίο προτείνει τις ακόλουθες επτά παραµέτρους: διαφορετικότητα, 
οµοιότητα, διάρκεια, γραµµικότητα, κίνηση στο χώρο, αλλαγές κατεύθυνσης και συµβολικό περιεχόµενο που, ανάλογα µε 
τις περιστάσεις και το γενικότερο πλαίσιο µιας σύνθεσης, µπορούν να βοηθήσουν στην εξαγωγή χρήσιµων αποτελεσµάτων 
του ηχητικού µετασχηµατισµού [Landy 1991]. 

 

 
Σχήµα 2. Τα στάδια που χωρίζονται από τις διακεκοµµένες γραµµές δεν αναπαριστούν µια «φυσική» µουσική ροή αλλά 

δείγµατα µετέπειτα καταστάσεων στην πορεία από το Α στο Β. 
 

   Το σχήµα 2 αναπαριστά τη δοµική διαδικασία µε ένα απλό παράδειγµα διµερούς µετασχηµατιστικού τύπου σε δυο 
βήµατα. Το σηµείο εκκίνησης (Σηµείο Α) το οποίο απεικονίζεται µε δυο τρίγωνα µετασχηµατίζεται σε µια διευρυµένη υφή 
(µετασχηµατισµός Ι) παρόλο που κρατάει αρκετά στοιχεία από το µελωδικό προφίλ του αρχικού σχήµατος. Στο επόµενο 
βήµα, τα φασµατικό περιεχόµενο και το προφίλ της µάζας του ήχου έχουν αλλάξει ακόµα περισσότερο και το συνολικό 
σχήµα µεταβαίνει σε ένα στάδιο πιο µακριά από το προηγούµενο. Τελικά, στο µετασχηµατισµό ΙΙΙ (Σηµείο Β), τα δυο µέρη 
του αρχικού σχήµατος διαχωρίζονται µε σιωπή και ολόκληρη η µορφολογία και το φασµατικό περιεχόµενο των δυο ήχων 
τώρα γίνονται ακόµα πιο διαφορετικά από τα προηγούµενα στάδια. 
 
4.4. Τέταρτο επίπεδο 
Το επόµενο επίπεδο εξετάζει την κίνηση και θέτει ισχυρότερες σχέσεις µεταξύ των φασµατικών τυπολογιών και 
µορφολογιών. Ο καθορισµός της κίνησης και της ταξινόµησής της προτείνονται από τον Smalley σε έξι κατηγορίες:  
1) αµφίδροµή, 2) οµοιοκατευθυνόµενη, 3) γραµµική, 4) καµπυλόγραµµη, 5) αντίστροφη και 6) κεντρική/ κυκλική. 
Οι έξι κατηγορίες είναι ένας περιεκτικός οδηγός που χαρακτηρίζει τόσο τις µικρές ηχητικές µονάδες όσο και ολόκληρες 
φράσεις ή τµήµατα. Η ενέργεια της κίνησης εκφράζεται µέσω των φασµατικών και µορφολογικών αλλαγών. Όταν οι 
αλλαγές αναφέρονται στην εσωτερική δοµή του ήχου, η µουσική χαρακτηρίζεται από στατικές υφές χωρίς µια έντονη 
κίνησης προς τα µπρος. Στη µουσική που χαρακτηρίζεται κυρίως από µουσικές χειρονοµίες, οι αλλαγές αναφέρονται στην 



 

 

εξωτερική δοµή του ήχου η οποία δίνει στο υλικό µια κίνηση προς τα εµπρός. Όλοι οι βαθµοί συνδυασµών µεταξύ 
ηχητικής υφής και χειρονοµίας µπορούν να εµφανιστούν µέσα σε µια σύνθεση. Μια σε βάθος εξέταση της διαδικασίας της 
κίνησης και ανάπτυξης αναλύεται διεξοδικά στα γραπτά του Denis Smalley [Smalley 1994: 107]. 
 
4.5. Πέµπτο επίπεδο 
Το πέµπτο επίπεδο µελετά τη σχέση µεταξύ των ήχων και της ερµηνείας που τους δίνει ο εγκέφαλος. Η αντίληψη και η 
γνώση τοποθετούνται σκόπιµα στο πιο ψηλό επίπεδο για να επιτρέψουν στον ακροατή να αντιληφθεί µεγάλης κλίµακας 
σχήµατα, εάν υπάρχουν, για να καταλάβει την ισορροπία µεταξύ των ηχοµονάδων, ή για να συνδέσει τα κύρια µε τα 
δευτερεύοντα µέρη της µουσικής. Αυτό είναι το επίπεδο που ουσιαστικά ενσωµατώνει όλα τα προηγούµενα επίπεδα σε ένα. 
   Πρόσφατα πειράµατα και θεωρητικές προσεγγίσεις από ερευνητές όπως Stephen McAdams [McAdams 1989: 280], Fred 
Lerdahl [Lerdahl 1992: 100], Albert Bregman [Bregman 1990] και άλλους, έχουν δείξει ότι η δόµηση της µουσικής φόρµας 
δεν είναι αρκετή από µόνη της εάν δεν µπορεί να γίνει κατανοητή από τον ακροατή. Τα ευρήµατα τους βοηθούν το 
µουσικό/ ερευνητή να αντιληφθεί τους περιορισµούς και τις δυνατότητες της µουσικής φόρµας όσον αφορά διαδικασίες 
αντίληψης και µνήµης οι οποίες ενεργοποιούνται όσο η µουσική «συσσωρεύεται» στη µνήµη του ακροατή. Η 
αλληλεπίδραση µεταξύ του ακροατή και της µουσικής φόρµας εξαρτάται από την κατανόηση τόσο της µουσικής γνώσης 
όσο και της αντίληψης. 
   Υπάρχουν παραδείγµατα της µουσικής, όπως ο ολικός σειραϊσµός και η αλεατορική µουσική, όπου οι φορµαλιστικές 
διαδικασίες και το ηχητικό/ µουσικό αποτέλεσµα δεν έχουν πάντα µια ευδιάκριτη σύνδεση. Η Μορφοποίηση είναι µια 
φορµαλιστική διαδικασία που πρέπει να γίνεται αντιληπτή κατά την ακρόαση της µουσικής. Είναι ένα συστηµατικό πλαίσιο 
για τον τρόπο που ακούµε και εκτιµάµε τη µουσική. Είναι απαραίτητο ο ακροατής να γνωρίζει το νέο περιεχόµενο και µε 
ανοιχτό µυαλό χωρίς προκαταλήψεις να βασιστεί πρώτα απ' όλα σε αυτό που ακούει. 
 

 
Σχήµα 3. Τα πέντε επίπεδα της Μορφοποίησης µε ένα παράδειγµα διµερούς ΑΒ µετασχηµατιστικού τύπου. 

 
5. Συνοψίζοντας 

   Η απεικόνιση στο σχήµα 3 παρουσιάζει αυτήν την διαδικασία µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια. Αρχίζει µε το πρώτο επίπεδο  
στη βάση όπου προσδιορίζεται ο διµερής µετασχηµατιστικός τύπος µε τα σηµεία Α και Β καθώς και τα δύο ενδιάµεσα 



 

 

στάδια της Μετασχηµατιστικής αλυσίδας. 
   Στο δεύτερο επίπεδο προσδιορίζεται ο τρόπος ηχητικής επεξεργασίας που στην προκειµένη περίπτωση είναι η αποκοπή 
συχνοτήτων µε τη βοήθεια κάποιου φίλτρου. Κάποιες συγκεκριµένες συχνότητες σταδιακά µειώνονται όσο η διαδικασία 
εξελίσσεται από το Α στο Β. Ο τρόπος ηχητικής επεξεργασίας θεωρείται µια γενική διαδικασία που διαπερνά ολόκληρο το 
µετασχηµατισµό. 
   Η χρήση των τυπο-µορφολογικών χαρακτηριστικών των ήχων στο τρίτο επίπεδο βοηθά το ηχητικό υλικό για να 
τοποθετηθεί στη σειρά και να ταξινοµηθεί σε διαφορετικούς τύπους και οµάδες βάση τα µορφολογικά χαρακτηριστικά 
τους. Στο επίπεδο 3, οι γωνίες στα τετράγωνα της γραφικής αναπαράστασης του ήχου παίρνουν µια όλο και περισσότερο 
στρογγυλεµένη µορφή έως ότου γίνουν τελικά ένας κύκλος. 
   Στο τέταρτο επίπεδο, οι µεµονωµένες ηχητικές µονάδες αποκτούν κίνηση. Μια περιστρεφόµενη κίνηση η οποία 
επιτυγχάνεται µέσω µιας ιδιαίτερης φασµατοµορφολογικής δραστηριότητας. Συγχρόνως, µια αργή προς τα επάνω κίνηση 
προσθέτει την κατεύθυνση στην περιστροφική κίνηση οδηγώντας τον ακροατή να αναµείνει πιθανές εκβάσεις αυτής της 
πορείας.  
   Τέλος, στο πέµπτο και ανώτερο επίπεδο, οι αρχικές ηχητικές µονάδες χάνουν την ιδιαίτερη ταυτότητά τους και 
συµβάλλουν στη σύνθεση ενός συνολικού ηχητικού αντικειµένου. Θα µπορούσε κανείς να φανταστεί ολόκληρο το 
µετασχηµατισµό να ηχεί όπως µια χειρονοµία περιστροφής που κινείται προς τα επάνω ενώ η φασµατική πυκνότητά της 
µειώνετε λόγο του φίλτρου ώσπου τελικά να φτάσει στο σηµείο προορισµού. Την ίδια στιγµή οι ποιότητα του ήχου αλλάζει 
από τραχύς (τετράγωνα) σε µάλλον λεία (κύκλος). Γίνεται ένα σύνθετο ηχητικό αντικείµενο που φέρει λειτουργικά στοιχεία 
ικανά να δηµιουργήσουν αναµονή, ένταση ή χαλάρωση, να δηµιουργήσουν µουσική. 

 
 

6. Συµπερασµατικά 
Αντίθετα από άλλες φορµαλιστικές διαδικασίες που είναι βασισµένες σε µουσικά στοιχεία όπως ο ρυθµός, η αρµονία και η 
µελωδία, η Μορφοποίηση συσχετίζεται κυρίως µε τη χροιά. Η χρήση του ηχοχρώµατος ως φορέα φόρµας αδιαµφισβήτητα 
έχει δηµιουργήσει νέες µορφοπλαστικές δυνατότητες. Αυτό το νέο περιεχόµενο δηµιουργεί το ερώτηµα, πια είναι η 
διαδικασία δόµησης φόρµας µε τη χρήση του ηχοχρώµατος. ∆εδοµένου ότι το ηχόχρωµα µπορεί να είναι το κύριο 
φορµαλιστικό στοιχείο και ότι το περιεχόµενο συσχετίζεται άµεσα µε τη φόρµα, τότε αυτό το νέο περιεχόµενο θα πρέπει 
επίσης να προτείνει µια νέα διαδικασία δόµησης της φόρµας. Η Μορφοποίηση παρέχει µια βάση που στοχεύει να 
προσδιορίσει και να διευκρινίσει µια γενική διαδικασία ικανή να εξηγήσει τη σχέση µεταξύ του περιεχοµένου και της 
φόρµας. Προσφέρει, µια ανάλυση των πρωταρχικών αρχών στις οποίες µια πιθανή νέα µουσική φόρµα βασίζεται. 
   Η έννοια της Μορφοποίησης προτείνει ένα αναλυτικό µοντέλο για τη δόµηση της µουσικής φόρµας. Μελετά πώς οι 
µικρότερες ηχητικές µονάδες συνδυάζονται µαζί για να κάνουν φράσεις και µέρη, για να κάνουν µουσική. Συνοψίζει την 
έρευνα που γίνεται από πολλούς συνθέτες, θεωρητικούς και επιστήµονες των τελευταίων δεκαετιών στην οργανωµένη 
χρήση του ήχου και της αντίληψής του. Αν και η γνώση και η εµπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια όλων αυτών των 
ετών καλύπτουν πολλές πτυχές και προσεγγίσεις, λίγη προσπάθεια έχει γίνει ώστε να δηµιουργηθεί ένα «νήµα» που να 
συνδέει αυτά τα στοιχεία. Ελπίζω ότι η ενοποιηµένη προσέγγιση που προτείνεται σε αυτή την εργασία µπορεί να προσφέρει 
ένα συστηµατικό και σε βάθος εργαλείο σε θεωρητικούς, συνθέτες και ακροατές. Ένα εργαλείο για την καλύτερη 
κατανόηση και εκτίµηση ενός σηµαντικού µέρους της µουσικής µας σήµερα. ∆ηλαδή µουσική που εστιάζει στις αλλαγές 
των εσωτερικών και εξωτερικών ιδιοτήτων του ήχου όπως αυτές διαµορφώνονται στο χρόνο, κάτι που συναντάται συχνά 
στην ηλεκτροακουστική µουσική. 
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