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Kas yra V. A. Mocartas?

• V. A. Mocartas yra vienas iš trijų Vienos klasikų.

• Itin žymus klasicizmo stiliaus muzikos kūrėjas.

L. van BethovenasV. A. MocartasJ. Haidnas

Vienos klasikai



V. A. Mocarto gyvenimas

• Gimė Zalcburge (Austrija). 

• Tėvas Leopoldas Mocartas buvo 
kompozitorius ir pedagogas. 

• Tėvas Volfgangą Mocartą mokė muzikos nuo 
ketverių metų.

• Nuo 6 – ių metų viešai koncertavo, sukūrė 
pirmuosius kūrinius, kuriuos padėdavo 
užrašyti tėvas.

Zalcburgo miestas

Volfgango gimtieji namai Zalcburge

Zalcburgas žemėlapyje



Vunderkindo gyvenimas

• Nuo 6 – ių metų viešai koncertavo, sukūrė pirmuosius 

kūrinius, kuriuos padėdavo užrašyti tėvas.

• Su tėvu ir seserimi Nanerle (Marija Ana) koncertavo 

svarbiausiuose Vokietijos ir Austrijos miestuose.

• Koncertuose po Europą išgarsėjo kaip vunderkindas 

(neeilinių sugebėjimų vaikas).

• Kai Volfgangui buvo 8 metai, jo sukurtos sonatos 

klavesinui buvo atspausdintos Paryžiuje.

Šešerių metų

Mocartų šeima



• Būdamas 12 – os metų parašė savo pirmąją operą
„Tariamas naivumas“ ir zingšpylį „Bastienas ir
Bastienė“.

• Savo gimtame mieste – Zalcburge tapo rūmų orkestro
kapelmeisteriu ir kartu koncertavo Europos šalyse.

• Keliaudamas pelnė apdovanojimų: popiežius
Klemensas XIV apdovanojo V.A. Mocartą Aukso
pentino ordinu, o Bolonijos filharmonijos akademija
priėmė jį savo nariu!

• Po koncertinių kelionių Europoje grįžo į Zalcburgą, 
bet buvo atleistas iš darbo dėl nesutarimų su
darbdaviu.

Mocartų šeimos didysis koncertinis turas Europoje



Vienoje
• 1781 m. apsigyveno Vienoje.

• Buvo pirmasis laisvas kompozitorius: vertėsi 
pamokomis, koncertavo, rašė kūrinius pagal 
užsakymus.

• Vedė Konstancą Veber (Constanze Weber).

• Vienoje klausėsi septyniolikmečio L. van Bethoveno 
grojimo (šis norėjo tapti V.A. Mocarto mokiniu).

• Vienoje susitiko su J. Haidnu.

• 1791 m. rudenį susirgo, o gruodžio 5 d. mirė. Buvo 
palaidotas neturtingiesiems skirtame bendrame kape, 
kurio tiksli vieta nežinoma.

Volfgangas ir jo žmona Konstancija 

V. A. Mocarto paminklas



Kūryba

• Nors gyvenimas buvo trumpas, V. A. Mocartas 
sukūrė 620 kūrinių. 

• Kūriniai yra įvairių žanrų ir formų: simfonijos 
ir koncertai, operos ir mišios, kvartetai ir 
sonatos. 

• Įtaka kūrybai: Zalcburge skambėjusi muzika, J. 
K. Bacho (J. S. Bacho sūnaus), italų operos 
kūrėjų, J. Haidno kūriniai.

• Gyvendamas Vienoje, Mocartas sukūrė savitą ir 
nepakartojamą stilių.

• Mocarto kūriniai pasižymi darna, grožiu ir formos 
simetrija.

• Paskutinis kūrinys – „Requiem“ liko neužbaigtas.



Kūriniai

• Simfoninė muzika: ~ 40 simfonijų, divertismentai, 
serenados, maršai, šokiai.

• Koncertai: 27 fortepijonui ir orkestrui, 5 smuikui ir 
orkestrui, taip pat koncertai klarnetui, obojui, fleitai 
ir arfai.

• Operos: ~ 10, įvairių tipų – opera seria, opera 
buffa, zingšpyliai.

• Chorinė muzika: 18 mišių, Requiem d-moll ir kt. 
bažnytiniai kūriniai.

• Kameriniai instrumentiniai kūriniai: 26 styginių 
kvartetai, styginių kvintetai, fortepijoniniai trio ir 
kvartetai, 42 sonatos smuikui ir fortepijonui.

• Klavyrinė muzika: 17 klavyrinių sonatų, 3 
fantazijos, variacijos.

V. A. Mocarto fortepijonasPAKLAUSYKITE visiems žinomą sonatą A – dur (III dalis, Turkų maršas)

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

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


V.A. Mocarto 
rankraštis



„Kechelio katalogas“

L. von Kechelis sudarė „Visų V. A. Mocarto 
kūrinių chronologinę teminę rodyklę“ dar 
vadinamą „Kechelio katalogu“.

Šio katalogo numeriais iki šiol žymimi 
Mocarto kūriniai leidiniuose ir koncertų 
programose (pavyzdžiui, Requiem d-moll, K 
626).

L. von Kechelis



Kviečiu keliauti:
V. A. Mocarto namai Zalcburge

https://www.youtube.com/watch?v=nfnVJqOIJb8

V. A. Mocarto namai Vienoje
https://www.youtube.com/watch?v=-wiyhPeGIeA

https://www.youtube.com/watch?v=nfnVJqOIJb8
https://www.youtube.com/watch?v=-wiyhPeGIeA


NAMŲ DARBAI

1. Prie kokios kūrėjų grupės priskiriamas V. A. Mocartas? 

2. Kas buvo pirmasis V. A. Mocarto muzikos mokytojas? 

3. Kaip vadinamas toks vaikas, kaip V. A. Mocartas, turintis nepaprastų gebėjimų? 

4. Kas padarė įtaką V. A. Mocarto kūrybai? 

5. Kokių žanrų kūrinius kūrė V. A. Mocartas?

Visi atsakymai skaidrėse ☺



KAM IR KADA SIŲSTI NAMŲ DARBUS

Mokytojos Vidos Apanavičienės mokiniai kiekvieną savaitę siunčia 
namų darbus jai el. paštu: v.apanav@gmail.com

Visi kiti mokiniai - penktokai (Viktorijos Bedalytės ir Brigitos 
Jurkonytės) kiekvieną savaitę siunčia namų darbus Viktorijai Bedalytei 
el. paštu: viktorijabeda@gmail.com

mailto:v.apanav@gmail.com


GRAŽIOS DIENOS!


