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•Klasicizmo epochos kompozitorius.

•Priskiriamas Vienos klasikams.

•Tėvas Leopoldas mokė muzikos nuo ketverių metų.

•Daug gastroliavo Europoje koncertuodamas su šeima.

•Vunderkindas.

•Kūrė įvairių žanrų ir formų kūrinius.

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

•V. A. Mocarto kūriniai sužymėti „Kechelio kataloge“.

V. A. Mocartas (1756 –1791 m.)

V.A. Mocartas



OPERA
V. A. Mocartas žymiausias savo operas sukūrė per 
paskutinius 10 gyvenimo metų (būdamas 25 – 35 
metų!) 

Operos yra įvairių tipų:

• zingšpyliai: „Pagrobimas iš seralio“ ir „Užburtoji 
fleita“;

• opera buffa: „Figaro vedybos“, „Don Žuanas“ ir 
„Visos jos tokios“;

• opera seria: „Idomenėjas, Kretos karalius“.

Opera - sceninis muzikinis veikalas, sudarytas iš vokalinių ir 

instrumentinių partijų, baleto intarpų ir rečiau - kalbamojo teksto

„Figaro vedybos“

„Užburtoji fleita“



Zingšpylis – vokiška, komiška opera su šokių ir 
dialogų intarpais.

Opera buffa – komiška opera (paprastai itališka), 
kurios veikėjai yra paprasti, kasdienybės žmonės.

Opera seria – rimta opera, kurios veikėjai dažnai 
būna mitologiniai, sprendžiamos didelės, 
filosofinės problemos.

Štai ištrauka iš operos „Užburtoji fleita“:  

Ištrauka iš operos „Figaro vedybos“: 
https://www.youtube.com/watch?v=e1-FKyOTvto

https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0

Ištrauka iš operos „Idomenėjas“: 
https://www.youtube.com/watch?v=KK30RKbZxhM

„Idomenėjas“

„Don Žuanas“

https://www.youtube.com/watch?v=e1-FKyOTvto
https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
https://www.youtube.com/watch?v=KK30RKbZxhM


1786 m. pastatyta Vienoje.

Parašyta pagal P.A. Bomaršė pjesę – komediją.

Bruožai:

• Tai opera buffa (komiška);

• 3 veiksmų opera;

• veikėjai - kilmingi asmenys (grafas Almamiva ir grafienė, ir tarnai – Figaras,  Siuzana ir kt.);

• kiekvienas personažas turi savo charakterį, kuris atsiskleidžia tiek jų poelgiuose, tiek muzikinėje 

charakteristikoje (rečitatyvuose, arijose ir ansambliuose).

„Figaro vedybos“



Operos uvertiūra
neatkartoja nė vienos
operos melodijos, bet ji 
puikiai atspindi visos operos
nuotaiką: greito tempo, 
suteikiančio uvertiūrai
komiškumo.

V. A. Mocarto opera „Figaro vedybos“, uvertiūra

https://www.youtube.com/watch?v=pb1tlh9xn38

PAKLAUSYKITE, pajauskite komiškumą

https://www.youtube.com/watch?v=pb1tlh9xn38


SIUŽETAS
Grafo Almavivos tarnai – Figaro ir Siuzana nori susituokti.
Siuzana pasako Figarui, kad grafas rodo jai dėmesį.
Figaro nori pamokyti grafą.
Grafas sužinojęs apie Figaro įsiūtį, atideda vestuves.

Rūmuose liūdi grafienė dėl grafo neištikimybės.
Trijulė sugalvoja pasijuokti iš grafo – rūmų tarną Kerubiną aprengia kaip Suzaną.
Kerubinas su viskuo sutinka, nes myli grafienę.
Grafas randa neaiškius meilės raštelius ir apkaltina grafienę išdavyste.
Ieškodamas naujo grafienės mylimojo, suranda pasislėpusią Siuzaną.

Figaro apkaltinamas dėl meilės raštelių, todėl bando išsisukti sakydamas, kad 
ves tvarkytoją Marceliną.
O pasirodo, kad rūmų tvarkytoja Marcelina yra jo mama!
Grafinė nori greičiau patikrinti grafą, ar jis ištikimas jai.
Kerubinas džiūsta nuo nelaimingos meilės.
Grafas nebesupranta myli grafienę ar Siuzaną.

Finale visas nesusipratimų kamuolys išrišamas galinga finaline scena, kur visi 
veikėjai išsiaiškina, kas yra kas, atsisako intrigų ir pašlovina meilės jėgą.



REKOMENDUOJU

TEATRAS NAMUOSE

Štai nuoroda puikaus šios operos pastatymo.
2006 metai, Zalcburgo festivalis. 

Jeigu perskaitėte siužetą, viskas bus aišku, nors dainuojama itališkai.
Prie šios operos galima įsijungti angliškus arba rusiškus titrus.

Skanių popkornų!

https://www.youtube.com/watch?v=y581_89UrIY&t=2017s

https://www.youtube.com/watch?v=y581_89UrIY&t=2017s


Ši opera pastatyta Prahoje 1787 m. 

Don Žuanas - legendinis veikėjas, labai 
dažnai keitęs drauges.

Operoje yra ir rimtų personažų, arijų 
kaip opera seria, ir komiškų situacijų 
(tarnas Leporelas – tarsi opera buffa). 

Pats Mocartas ją pavadino dramma 
giocoso (linksmoji drama).

„Don Žuanas“



V. A. Mocartas sukūrė nedaug bažnytinės muzikos.

Tarnaudamas arkivyskupo dvare, jis parašė apie 15 
mišių ir kitų bažnytinės muzikos kūrinių. 

Gyvendamas Vienoje, tokios muzikos beveik
nekūrė.

Įspūdingiausias V.A. Mocarto bažnytinis kūrinys 
yra Requiem d-moll (KV 626) – paskutinysis, iki galo
nebaigtas kūrinys, skirtas atlikti 4 solistams, mišriam
chorui ir orkestrui.

Bažnytinė muzika, Requiem

Requiem – tai gedulingos mišios už mirusiuosius. Privaloma Requiem dalis – Dies irae („Dieną rūsčią“),
kurioje pasakojama apie paskutiniąją dieną, teismą ir pragaro baisumus. Tarp žymiausių pasaulyje Requiem yra
ir Mocarto gedulingos mišios.

V. A. Mocarto paminklas Vienoje (Austrija)



Requiem legenda

„...Negaliu pamiršti šio
nepažįstamojo, jis stovi man akyse –
prašantis, persekiojantis, 
reikalaujantis. Aš tęsiu, nes darbas
mane kamuoja mažiau negu poilsis. 
<...> Aš jaučiu, man kužda nuojauta, 
kad mano valanda atėjo; einu į 
mirtį; sutiksiu ją anksčiau nei būčiau
galėjęs pasidžiaugti savo talentu. 
Gyvenimas toks gražus, jis buvo toks
daug žadantis, tačiau kas skirta, to 
nepakeisi. Niekas nežino, kiek dienų
liko, reikia atsiduoti likimui. Baigiu, 
nes manęs laukia gedulinga giesmė, 
kurią aš privalau užbaigti.“

Pagal legendą, pas V.A. Mocartą apsilankė
juodai apsirengęs nepažįstamasis ir užsakė
kompozitoriui parašyti gedulingas mišias. 

Apie šį apsilankymą porą mėnesių prieš mirtį
kompozitorius rašė laiške:

„Mocarto mirtis“



V. A. Mocartas ėmėsi šio užsakymo, ir su
pertraukomis kūrė mišias. 

Ypač aktyviai tai darė paskutiniaisiais
gyvenimo mėnesiais, bet taip ir nespėjo
užbaigti viso ciklo.

Requiem užbaigė Mocarto mokinys Francas
Ksaveras Ziusmajeris.

Requiem yra 12 dalių. Ypač įsimintinos
dalys Dies irae („Dieną rūsčią“) 
bei Lacrimosa („Sielvartingoji“).

Dies irae - ypač dramatiška, aktyvi, 
vaizduojanti mirties siaubą bei žmonių
maldavimus pasigailėti.

Lacrimosa – tai ramybės oazė, pasižymi 
subtilia lyrika, sukauptomis dejonėmis, 
skaudžiais atodūsiais tarp žodžių. „Paskutinės Mocarto dienos“ (F. Schramm, 1857 m.)

Sėdintis V.A.Mocartas savo rankose laiko Requiem, šalia jo sėdi 

mokinys F.K.Ziusmajeris. Kairėje, V.A.Mocarto žmona Konstancija, o 

dešinėje pasiuntinys.



PAKLAUSYKITE

Dies irae – „Dieną rūsčią“

https://www.youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM

Lacrimosa – „Sielvartingoji“

https://www.youtube.com/watch?v=Ym8b3bC_Fq4

https://www.youtube.com/watch?v=RKJur8wpfYM
https://www.youtube.com/watch?v=Ym8b3bC_Fq4


NAMŲ DARBAI
1. Savo sąsiuviniuose arba Word programoje persibraižykite lentelę ir užpildykite langelius, 

pažymėtus „?“.

V. A. Mocarto operos:

OPEROS TIPAS OPEROS TIPO APIBŪDINIMAS OPEROS, ATITINKANČIOS TIPĄ

Zingšpylis ? „Pagrobimas iš seralio“ ir „Užburtoji fleita“

? ? „Figaro vedybos“, „Don Žuanas“ ir „Visos jos tokios“

Opera seria Rimta opera, kurios veikėjai dažnai būna 
mitologiniai, sprendžiamos didelės, filosofinės 
problemos.

?

2. Kodėl V.A. Mocartas neužbaigė savo kūrinio Requiem? Ar šis kūrinys visgi užbaigtas?

Visi atsakymai skaidrėse ☺



KADA IR KAM 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



GEROS DIENOS!


