SERGEJ PROKOFJEV - neoklasicismus
Milí studenti, milé studentky,
připravila jsem pro vás krátké povídání o dalším zajímavém panu skladateli.
Je to můj oblíbenec, a tak doufám, že i vy si jeho zajímavou hudbu oblíbíte a ukázky
vás zaujmou.
Odpovědi na následující otázky najdete v tomto dokumentu - vypracování mi, prosím,
pošlete do 10. června na adresu:
sudkova@gop.pilsedu.cz - do předmětu mailu uveďte jméno a třídu. Děkuji.
OTÁZKY
1. Co je to neoklasicismus?
2. Kdo učil malého Prokofjeva hře na klavír?
3. V kolika letech byl Prokofjev přijat na konzervatoř?
4. Do jakých dvou zemí postupně emigroval?
5. Napiš název alespoň jedné z jeho oper:................................
6. Na čí motivy napsal balet s názvem Romeo a Julie?
7. Poslechni si ukázku z baletu Romeo a Julie (Montekové a Kapuleti) - jak se ti
líbí a co tě na ní zaujalo?
https://www.youtube.com/watch?v=yVwXXPFdoX4
8. Prokofjev o klavíru tvrdil, že je to: A) bicí nástroj B) nic netvrdil - vyhledej v
ofoceném textu níže a zaškrtni správou odpověď
9. Jaký měl názor na hudbu Chopina a Liszta? A) obdivoval tuto hudbu B) neměl
ji rád a neustále si z obou skladatelů utahoval - vyhledej v ofoceném textu níže
a zaškrtni správou odpověď
10. Napiš názvy dvou filmů, ke kterým Prokofjev zkomponoval
hudbu:.......................................................................................
11. Poslechni si Gavottu z jeho Klasické symfonie č. 1 D dur - jak se ti líbí a co tě
na ní zaujalo?
https://www.youtube.com/watch?v=zxaEb6Mjbfo
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Neoklasicismus = hudební směr
- skladatelé 1. pol. 20. století se začali vracet k řádu klasicistické hudby, ovšem se
zachováním moderní harmonie a instrumentace

•

jeho maminka byla velmi dobrou pianistkou a právě ona začala svého malého
syna velmi brzy učit hře na klavír

•

v sedmi letech se naučil hrát šachy, které stejně jako hudba zůstaly jeho vášní
až do konce života

•

komponoval už od dětství (ve 13 vstoupil na konzervatoř); ve 20 letech vyhrál
jako klavírista I. cenu konzervatoře svým Koncertem č. 1 Des dur

•

v roce 1918 odjel do Ameriky, kde pořádal koncerty a uváděl premiéry svých
děl, po pěti letech (1923) se usadil v Paříži (spolupráce s Ďagilevem)

•

1910-1930 - zvukově nejavantgardnější období;

•

1932 se definitivně vrátil do SSSR, po válce se stal národním umělcem

•

ale po roce 1948 byl kritizován za formalismus (starší skladby se téměř
nehrály)

•

k rehabilitaci díla došlo až po jeho smrti

•

komponoval bezprostředně, prudká temperamentnost, lyrika; melodika je živá,
má rytmický spád, harmonie smělá (často s disonancemi), po návratu do SSSR
převládá tonální myšlení; forma je přehledná, často se opírá o klasické vzory
(řada skladeb má vyloženě neoklasicistní ráz)
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Opery
•

Láska ke třem pomerančům

•

Vojna a mír

Balety
•

Romeo a Julie - složena na motivy stejnojmenné tragédie Williama
Shakespeara (ukázka níže)

•

Popelka

Koncerty
•

5 klavírních, 2 houslové, violoncellový

Orchestrální díla
•

Symfonie (7)

•

Klasická symfonie č. 1 D dur – navazuje na formální logiku, tematickou a
instrumentální jednoduchost hudby 18. století, ale osobitá harmonická
struktura; pro malý klasický orchestr se zdvojeným obsazením dřev a žesťů,
tympány a smyčc. souborem; hlavně durové akordy, skladby působí jasně a
radostně; celá symfonie má 15 minut, III. věta Gavota (uvedena v ukázkách)

Komorní tvorba, klavírní (sonáty)

Hudební pohádka
•

Péťa a vlk

Hudba k filmům
•

Alexandr Něvský - režie: Sergej Ejzenštejn

•

Ivan Hrozný - režie: Sergej Ejzenštejn
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Povinný poslech:
Klasická symfonie č. 1 D dur - 3. věta Gavotta
https://www.youtube.com/watch?v=zxaEb6Mjbfo

Romeo a Julie
https://www.youtube.com/watch?v=yVwXXPFdoX4
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