
Domácí nauka pro 5.ročník   4.díl
V 2. polovině 19.století ve francouzském
malířství vznikl nový umělecký styl: 

IMPRESIONISMUS  (imprese = dojem). 
Usiloval o zachycení pomíjivých, prchavých
nálad a dojmů, požadavek dokonalé malby
ustoupil do pozadí,používaly se rychlé tahy a náznaky.Tehdejším
lidem připadaly tyto obrazy ošklivé a budily posměch i pohoršení.

Později se přenesl také do hudby, hudební impresionismus se 
vyznačuje důrazem na barvu zvuku, uvolněním melodie, harmonie 
i formy, užívá nezvyklé souzvuky a disonance (nelibozvučnost).

  Zakladatelem hudebního impresionismu je fran-
  couzský skladatel CLAUDE DEBUSSY (klód debysy)
  Poslechněte si jeho skladbu Faunovo pozdní   
  odpoledne a pokud při poslechu pocítíte nutkání si  
  malovat, nebraňte se mu:
  https://www.youtube.com/watch?v=782GpSv9pTM

Dalším významným skladatelem francouzského 
impresionismu je Maurice Ravel,jeho nejzná-
mějším dílem je baletní skladba Bolero, napsal ji
v rychlosti pro svou kamarádku, baletku Idu
Rubinsteinovou, obrovským úspěchem díla byl
sám zaskočen. My Bolero shlédneme v legenár-
ním podání slavné ruské baletky Maji Plisecké, 
při letmém poslechu zní tato hudba jednotvárně, ale stále se 
nenápadně stupňuje a zahušťuje, když se zaposloucháte, vtáhne 
vás jako vír:  https://www.youtube.com/watch?v=SsSALaDJuN4

 

https://www.youtube.com/watch?v=782GpSv9pTM


 Přehoupli jsme se do 2O. století, zde už žádné hudební slohy nemáme, ale
některé významné směry a osobnosti si představíme. Dnes tedy dva české
skladatele první poloviny minulého století,kteří dosáhli světové proslulosti

 LEOŠ JANÁČEK (1854 Hukvaldy-1928 Ostrava)
 studoval na varhanické škole, kde se spřátelil s 
 Dvořákem, na konzervatoři v Lipsku a ve Vídni.

 Věnoval se moravské lidové hudbě, sbíral písně, 
 zapisoval si melodii a rytmus lidové mluvy, ty   
 pak převáděl do zvláštního hudebního jazyka.

 Založil v brně varhanickou školu a konzervatoř.

Je ve světe naším nejhranějším skladatelem, proslavil se hlavně 
operami Příhody lišky Bystroušky a Její pastorkyňa, ta se ve 
světě hraje pod názvem Jenůfa. Významné jsou i jeho další 
opery Káťa Kabanová, Věc Makropulos a Z mrtvého domu.
Z orchestrálních děl se často hraje Sinfonietta a Taras Bulba. 
Velmi ceněná je také Glagolská mše na staroslověnský text. 

Podívejte se na úvodní část Příběhů Lišky Bystroušky v půvabné 
animované podobě: https://www.youtube.com/watch?v=W3quKaN0XZQ

BOHUSLAV MARTINŮ (1890 Polička-1959 Liestal)
Narodil se na Vysočině, vystudoval konzervatoř v
Praze u skladatele Josefa Suka. Od roku 1923 žil
ve Francii, Švýcarsku a za války v USA. 

V jeho díle se objevují vlivy lidové hudby i jazzu.

V jeho díle najdeme 5 klavírních koncertů, 
7 smyčcových kvartetů, 6 symfonií i baletní
hudbu. Stále se hrají jeho opery Řecké pašije, Hry o Marii a 
zejména snová opera Julietta. Oblíbená je i jeho kantáta 
Otvírání studánek, poslechněte si ji: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVQ2CCAD9m8

https://www.youtube.com/watch?v=cVQ2CCAD9m8

