WOLFGANG AMADEUS MOZART - klasicismus
Milí studenti, milé studentky,
připravila jsem pro vás další vědomostní test - pracujte s přiloženými texty (život,
dílo) a poslechněte si všechny ukázky.
Do sešitu si vypište (či vytiskněte a vlepte) základní Mozartovo dílo. Vše důležité
najdete v tomto dokumentu.
Odpovědi testu mi pošlete na sudkova@gop.pilsedu.cz do čtvrtka 30. dubna.
Do předmětu mailu mi, prosím, napište:
jméno, příjmení, třídu - ulehčíte mi tak zpětnou kontrolu (nepiště mi do předmětu
např. test hudebka, otázky/odpovědi hudebka apod.). Děkuji :-)
1. Kolika let se W. A. Mozart dožil?
2. Kolik měl Mozart přeživších sourozenců?
3. Kdo slavný byl jedním z Mozartových učitelů hudby? Napovím, že to bylo v
Londýně.
4. S kým dalším slavným se jako dvanáctiletý setkal Mozart v Sixtínské kapli
(Řím)?
5. Jaká historka se k tomuto setkání traduje? Odpověď najdeš na s. 8.
6. Koho si chtěl vzít Mozart za ženu a koho si nakonec doopravdy vzal?
7. Proč Mozart nedokončil Requiem?
8. Kdo Requiem nakonec dokončil?
9. Jaké jeho opeře se říká opera oper? Vyhledej v textu pod obrázky s. 11 a v
ukázce, kde je uveden odkaz na předehru k této opeře.
10. Kde měla tato nejslavnější opera oper premiéru? Viz s. 10, 11 a ukázka.
11. Ve které opeře zpívá árii postava Královny noci? Poslechni si ukázku.
12. Inspirací pro postavu Královny noci byla panovnice, která v této době vládla
Rakouské monarchii a Mozart se s ní osobně setkal - jak se jmenovala? Tento
údaj nenajdeš v přiloženém textu, zapátrej v paměti, byla to naše jediná
královna-žena.
13. Pouze dvě jeho opery jsou psané jiným jazykem než italsky - jakým jazykem?
14. Jak se jmenuje slavný film Miloše Formana (o Mozartově životě) z roku
1984?
15. Byli Mozart a Salieri skutečně nepřáteli (tak jak je vykresleno ve filmu,
ukázka přiložena) nebo se naopak obdivovali a respektovali? Viz s. 9.
16. Jak se jmenuje nejhranější Mozartova serenáda? Poslechni si ukázku.
17. Proč si myslíš, že Mozartova hudba byla a je stále tolik hraná a tak moc
oblíbená?
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Ukázka k otázce č. 9 - předehra k opeře oper:
https://www.youtube.com/watch?v=MMd44lWiHd8
Ukázka k otázce č. 10 - jak to pravděpodobně tenkrát bylo:
https://www.youtube.com/watch?v=f-jzpM_uBqM
Ukázka k otázce č. 11 - Královna noci:
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
Ukázka k otázce č. 15 - Amadeus (Mozart a Salieri):
https://www.youtube.com/watch?v=-ciFTP_KRy4
Ukázka k otázce č. 16 - serenáda:
https://www.youtube.com/watch?v=MeaQ595tzxQ
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DÍLO:
Opery (celkem 18)
• Únos ze Serailu (opera buffa) – německá; slabší libreto, ale skvělá hudba
• Figarova svatba – každou postavu výrazně charakterizuje (Figaro, Zuzana,
Almaviva, Cherubín); podmanivá invence; kritika aristokracie; ve Vídni
protichůdné reakce, v Praze úspěch (italsky)
• Don Giovanni – opera oper, premiéra v Praze ve Stavovském divadle, část
psaná na Bertramce, pravé drama s místy tragickými i nevázaně veselými
(láska, nenávist, lhostejnost, vražda); potrestaný „prostopášník“, bezohledný
až k nelidskosti, je vysoce dramatickou postavou; italská
• Cosi fan tutte (buffa); italská
• La clemenza di Tito (korunovační); italská
• Kouzelná flétna (pohádková) – láska k lidskému bratrství; zednářské symboly
(libreto Emanuel Schikaneder); prostá lidská láska, touha po štěstí a lidské
rovnosti; ryze národní německá (singspiel)
Vokální hudba
• 71 árií (Bella mia fiamma, adio)
• 40 písní
• Mše; Requiem – zádušní mše; objednáno člověkem, kterého Mozart neznal;
Mozart zemřel během kompozice části Lacrimosa (dokončil jeho žák F. X.
Süssmayr). Temné barvy, basetové rohy; podobnost s hudbou z DG, barokní
prvky (fugované a polyfonní úseky) = znaky pozdního stylu. V Kyrie cituje
Händelova Mesiáše (sbor č. 22) Tuba mirum (pozouny); Recordare (basetové
rohy); Lacrimosa – chromatika; tónová řada d moll stoupá z hloubky – obraz
člověka obtíženého hříchy, který vstává z hrobu k poslednímu soudu
Orchestrální tvorba
• (prolíná se všemi tvůrčími etapami; 49 symfonií) Haffnerova (KV 385);
Linecká (KV 425) – pomalý úvod, chromatika; D dur „Pražská“ (KV 504) bez menuetu, radost x nesnesitelná hmotná bída; mezi Figarem a DG; (bez
menuetu je také Pařížská)
• C dur „Jupiter“ – shrnuje symfonické mistrovství; nekonečná invence,
vroucí zpěvnost, motivická i kontrapunktická práce; Mozartova „óda na
radost“ (blíží se Beethovenovi); název získala později pro svůj jásavě vzletný
charakter v C dur a svítivé barvy dechů (clariny); ve finale velmi složitá
kontrapunktická práce
• Serenády (15; Haffnerova; Malá noční hudba)
Koncerty
• Vznikaly především z vlastní potřeby (klavírní i houslové)
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24 klavírních koncertů Kadence ke koncertům dochovány jen zčásti;
jedinečné postavení – psal si je pro sebe;
Houslové koncerty (B, D, G, D, A) – hýří bezstarostným muzikantstvím;
vznikly ještě v Salzburku

Komorní hudba
• Klavírní kvintet, klavírní kvartety, klavírní tria
• Houslové sonáty – v prvních sonátách dominuje klavírní part, v pozdějších
sonátách zrovnoprávnění (KV 424, 526)
Klavírní hudba
• Jeden z nejlepších klavíristů své doby; dával přednost kladívkovému klavíru
před cembalem (cvičil na klavichordu a vozil jej s sebou)
Literatura:
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