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HUDEBNÍ SKLADATELÉ
ve světě

KDO JE KDO?

Johann Sebastian Bach

21. 3. 1685 Eisenach – 28. 7. 1750 Lipsko

Johann Sebastian Bach
 Německý hudební skladatel, virtuos hry na klávesové nástroje,
představitel barokního hudebního stylu.
 Pocházel z hudební rodiny, už od dětství projevoval velké nadání.
Ke konci života oslepl (dožil se 65 let).
 Byl houslistou, varhaníkem, skladatelem, koncertním mistrem,
kapelníkem, učitelem zpěvu (kantorem).

 Byl mistrem polyfonie – vícehlasu (skladbu vytvářejí dva, tři, čtyři i více
samostatných hlasů).
 Celkem složil kolem 1 400 děl, ale žádnou operu.
 Jeho dílo mělo velký vliv na další vývoj hudby, byl pokládán za mistra
improvizace.
 Dvakrát se oženil a měl 20 dětí, většina z nich ale zemřela v útlém věku.

 Dílo:
 mše, oratoria, kantáty
 varhanní koncerty
 fugy, preludia (sbírka skladeb Temperovaný klavír, cyklus Umění
fugy)
 koncertní a orchestrální skladby (Braniborské koncerty)
 sonáty

 Hudební ukázky:
 Tokáta a fuga d moll
 Braniborský koncert č. 3
 Koncert pro klavír a orchestr
 Matoušovy pašije

Wolfgang Amadeus Mozart

27. 1. 1756 Salcburk – 5. 12. 1791 Vídeň

 Dílo:
 21 oper (Figarova svatba, Don Giovanni, Kouzelná flétna aj.)
 serenády (Malá noční hudba)
 koncerty pro klavír, housle, flétnu
 přes 50 symfonií
 Requiem
 církevní skladby
 árie, písně
 Hudební ukázky:
 Requiem
 Turecký pochod
 Kouzelná flétna
 Malá noční hudba
 Don Giovanni

Ludwig van Beethoven

pravděpodobně 16. 12. 1770 Bonn – 26. 3. 1827 Vídeň

 Německý hudební skladatel období klasicismu a romantismu.
 Hrál na klavír, varhany, housle a violu, skládal, vyučoval.
 Neměl lehké dětství – už v jedenácti letech hrál v divadelním
orchestru, ve třinácti byl varhaníkem, od sedmnácti let se musel
starat o otce a dva bratry (ze 7 dětí zbyly v dospělosti 3).
 Proslavil se jako klavírní virtuos i skladatel, působil ve Vídni.
 Měl problémy se sluchem (ušní šelest), v roce 1816 ohluchl úplně,
přesto složil své nejznámější skladby právě tehdy. (Devátá symfonie
s Ódou na radost v 54 letech)
 Těžce onemocněl a v 57 letech zemřel; rozloučit se s ním přišla celá
Vídeň.

Dílo:








9 symfonií (např. č. 5 – Osudová, č. 9 - s „Ódou na radost“)
tzv. ,,Devátá“ se stala hymnou EU
klavírní koncerty
smyčcové kvartety
jediná opera Fidelio
klavírní sonáty (např. Měsíční svit, Pro Elišku)
2 mše

 Hudební ukázky:
 Předehra z opery Fidelio
 Symfonie č. 5 - Osudová
 Symfonie č. 9
 Klavírní sonáta – Měsíční svit
 Klavírní skladba - Pro Elišku

Co jsme si zapamatovali?


Řekněte celé jméno:
















Kdo z nich zemřel nejmladší?
Který měl nejvíce dětí a kdo žádné?
Kdo napsal jen 1 operu, kdo žádnou a kdo 21?
Kdo z nich neměl zdravotní obtíže?
Který oslepl? Který ohluchl?
Čí a která skladba se stala hymnou Evropské
unie?
Kdo byl považován za zázračné dítě s
fenomenální pamětí?
Který mistrně ovládal hru na varhany?
Čí a která skladba se nejvíce hraje na klavír?
Kdo z nich pobýval nejvíce v Praze?














Ludwig van Beethoven
Johann Sebastian Bach
Wolfgang Amadeus Mozart

Mozart
Bach – Beethoven
Beethoven – Bach – Mozart
Mozart , ale zemřel ve 35 letech
Bach – Beethoven
Beethovenova Symfonie č.9 s Ódou na
radost
Mozart
Bach
Beethoven – Pro Elišku
Mozart
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