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Η φούγκα VI σε Re-, είναι έργο του Johann Sebastian Bach (1685-1750) και βρίσκεται στο 2ο βιβλίο
Clavier.
Η φούγκα που μελετάμε είναι μια φούγκα για 3 φωνές και αποτελείται από το θέμα, την απάντηση, το
αντίθεμα, από 2 κοντέτες, 4 επεισόδια και 3 stretti.
Η Έκθεση εκτείνεται από το μέτρο 1, μέχρι το μέτρο 7.
Στα δύο πρώτα μέτρα παρατηρούμε την εμφάνιση του Θέματος στη μεσαία φωνή σε κλίμακα Re-.

Στο 3ο μέτρο εμφανίζεται στην πάνω φωνή η απάντηση του θέματος μέχρι το 4 ο μέτρο. Η απάντηση
του θέματος είναι πραγματική.

Ταυτόχρονα στο 3ο και 4ο μέτρο στη μεσαία φωνή παρατηρούμε το αντίθεμα.

Στο 5ο μέτρο έχουμε μια κοντέτα στην οποία βλέπουμε να εμφανίζεται το αντίστροφο του θέματος
τόσο στη μεσαία φωνή, όσο και στην πάνω.
Στο 6ο και 7ο μέτρο το Θέμα εμφανίζεται σε Re- και στην κάτω φωνή τελειώνοντας έτσι την Έκθεση.
Παράλληλα, στα ίδια μέτρα παρατηρούμε το αντίθεμα στην επάνω φωνή.
Στο 8ο και 9ο μέτρο έχουμε το 1ο επεισόδιο, στο οποίο εμφανίζονται αντίστροφα του θέματος, αλλά και
η κατάληξη του θέματος

Μετά το τέλος του επεισοδίου, ξεκινά η ανάπτυξη.
Στο 10ο και 11ο μέτρο το Θέμα εμφανίζεται πάλι πρώτα στην κάτω φωνή και στη συνέχεια στην
επάνω. Συγχρόνως, στα ίδια μέτρα, εμφανίζεται και το αντίστροφο του θέματος τόσο στην επάνω
φωνή, όσο και στην κάτω.
Στο 12ο μέτρο ξεκινάει το 2ο επεισόδιο και τελειώνει στο μέτρο 13. Εμφανίζεται επίσης μίμηση της
ουράς του θέματος και άλλες μιμήσεις.

Στα μέτρα 14-15 παρατηρούμε το 1ο stretto, όπου το Θέμα εμφανίζεται στη μεσαία φωνή και μετά από
λίγο μπλέκεται και στην επάνω φωνή με την απάντηση. Από το τέλος του 14ου έως το 15ο μέτρο
έχουμε την εμφάνιση του αντιθέματος στην κάτω φωνή που συνυπάρχει με τις άλλες δύο φωνές που
τραγουδούν την ίδια στιγμή.
Στο μέτρο 16 έχουμε πάλι μια κοντέτα στην οποία παρατηρούμε το τέλος του αντιθέματος σε μορφή
καθοδικής σεκουέντσας.
Στα μέτρα 17-18 έχουμε το 2ο stretto στο οποίο όμως μπλέκεται το αντίστροφο του Θέματος πρώτα τη
μεσαία και μετά στην κάτω φωνή σε κλίμακα Re-. Στο τέλος του 18ου μέτρου και στην αρχή του 19ου
παρατηρούμε το 3ο stretto με το Θέμα να εμφανίζεται πρώτα στην κάτω και μετά στην πάνω φωνή.
Το 4ο και τελευταίο επεισόδιο ξεκινάει από το 19ο μέτρο και τελειώνει στο 21ο, αν και θα μπορούσαμε
να θεωρήσουμε ότι τελειώνει και στο 20ο, δεδομένου ότι στο 21ο μέτρο εμφανίζεται το Θέμα στην
επάνω φωνή. Μέσα στο επεισόδιο παρατηρούμε πολλές μιμήσεις.

Στο σημείο αυτό, τελειώνει και η ανάπτυξη.
Στο 25ο μέτρο παρατηρούμε την Επανέκθεση του Θέματος στην αρχική τονικότητα (Re- ), στη μεσαία
φωνή και στη συνέχεια στην κάτω. Συγχρόνως, στα 2 τελευταία μέτρα έχουμε την εμφάνιση του
αντιθέματος στην κάτω φωνή.

