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V. A. Mocartas (1756 – 1791 m.)
• 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

V. A. Mocartų šeima



Simfoninė muzika
Didžiausia V. A. Mocarto simfoninė kūrybos dalis –
simfonijos ( apie 50) ir divertismentai.

Jo simfonijos (ypač paskutinės) pasižymi išplėtota 
muzikine dramaturgija, melodingumu, gausesniu 
kontrastų naudojimu.

Žymiausios: Nr. 39 (Es-dur), Nr. 40 (g-moll) ir Nr. 41 
(C-dur) – sukurtos 1788 m. vasarą per šešias savaites.

Lietuvos Nacionalinis simfoninis orkestras

Simfoninė muzika – muzika, sukurta atlikti simfoniniam 
orkestrui arba jam dalyvaujant (simfonija, koncertas, simfoninė 
poema ir kt.).
Divertismentas - muzikos žanras; ciklinis instrumentinis, dažnai 
pramoginio pobūdžio kūrinys.

Simfoninio orkestro sudėtis



KLAUSYKITE KŪRINIUS IŠ PRIKLIJUOTŲ 
NUORODŲ IR BANDYKITE KŪRINIUOSE 
ATPAŽINTI SKAIDRĖSE PATEIKTAS NATAS



Simfonija Nr. 40, g - moll
• Ši simfonija ypač populiari.

• Tradiciškai keturių dalių, išsidėsčiusių 
įprastine tvarka: 

1 d. Allegro,

2 d. lėtoji dalis ,

3 d. menuetas ,

4 d. energingas finalas. 

Visos dalys nors ir nesusijusios
besikartojančiomis temomis, bet išdėstomos
kaip nuoseklus, vientisas ciklas.

Šokis - menuetas



I dalis (Allegro molto)

Simfonija prasideda be įžangos, o tai reiškia,
kad iš karto skamba pagrindinės partijos
tema: greita, sujaudinta ir kartu daininga:

https://youtu.be/p8bZ7vm4_6M?t=31

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, I dalies 
pagrindinės partijos tema

Šalutinė I dalies tema ramesnė, lyriškesnė, gracingesnė:

https://youtu.be/p8bZ7vm4_6M?t=85

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, I 
dalies šalutinė partijos tema



II dalis (Andante): temos panašios nuotaikos - lyriškos, šviesios.

III dalis (Allegretto) – menuetas − mažai primena įprastą
šokį. Jo kraštinės dalys (menuetas parašytas trijų dalių
forma) yra gana dramatiškos.

https://youtu.be/p8bZ7vm4_6M?t=543

https://youtu.be/p8bZ7vm4_6M?t=1031

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, III dalies tema

Simfonijos finalas, IV dalis (Allegro assai) – greita ir energinga, primena pirmą dalį.

V. A. Mocartas. Simfonija Nr. 40, g-moll, IV dalies tema

https://youtu.be/p8bZ7vm4_6M?t=1342



Koncertai
V. A. Mocartas sukūrė apie 40 koncertų: 

• 27 fortepijonui ir orkestrui, 

• 5 smuikui ir orkestrui, 

• koncertų klarnetui, obojui, fleitai ir arfai. 

Koncertai yra trijų dalių (greita−lėta−greita), 
su įspūdingomis solisto partijomis.

Manoma, kad koncertus fortepijonui V. A. Mocartas 
rašė ketindamas pats juos skambinti koncertuose. 

Koncertas - muzikos žanras priskiriamas simfoninei muzikai; 
muzikos kūrinys solistui (arba jų grupei) ir atlikėjų kolektyvui 
(dažniausiai orkestrui).

Koncertas simfoniniam orkestrui ir solistui - fortepijonui

Mažas V. A. Mocartas prie fortepijono



Divertismentai ir serenados
Tai lengvesnio pobūdžio muzika skirta atlikti orkestrui ar instrumentų ansambliui. 

Šie kūriniai sudaryti iš keleto dalių ir primenana siuitas. 

Tokia muzika buvo dažniausiai atliekama lauke, per įvairius pasilinksminimus, šventes. 

Populiariausia V. A. Mocarto serenada yra Serenada Nr. 13, dar vadinama „Mažoji nakties muzika“. 

Ji sudaryta iš keturių dalių

1 d. Allegro,

2 d. Romanze: Andante,

3 d. Menuetto: Allegretto,

4 d. Rondo: Allegro.

Siuita – nedidelės apimties, ciklinis muzikos kūrinys, gretinami 
muzikos vaizdai, bet neplėtojami. 
Serenada - (it. serenata – vakaro daina) - vakaro daina, 
kviečianti į pasimatymą.

Serenada

https://youtu.be/nPbxIT9W1AY?t=30



Klavyrinė muzika
17 sonatų, fantazijų, variacijų ir kt. 
kūrinių. 

Labiausiai išsiskiria sonatos, o ypatingai 
Sonata A-dur:

Sonatą sudaro trys dalys: 

1 d. vidutiniška (variacijų forma),

2 d. vidutiniška (menuetas, 3 d. forma), 

3 d. greita (rondo f.).
V. A. Mocartas. Sonata A-dur, I dalies tema

https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ&t=1130s

https://www.youtube.com/watch?v=FZ1mj9IaczQ&t=1130s


„Turkų maršas“
Paskutinioji Sonatos A – dur dali yra ypač populiari, pagarsėjusi kaip „Turkų maršas“. 

Jis sukurtas turkų muzikos stiliumi (alla turca), vaizduoja spalvingą turkų kariuomenės orkestro eiseną.

V. A. Mocartas. Sonata A-dur, III dalis 
(„Turkų maršas“), 1-8 taktai

https://youtu.be/FZ1mj9IaczQ?t=1129

F. von Amerling „Turkas“



NAMŲ DARBAI

1. Ką reiškia žodžių junginys „simfoninė muzika“? 

2. Kokie yra V. A. Mocarto simfonijų bruožai? 

3. Iš kokio V. A. Mocarto kūrinio yra žymusis „Turkų maršas“? 

4. Į tarpus įrašykite kiek dalių turi žanras V. A. Mocarto kūryboje:

Simfonija turi ...... dalis, 

Kocertas turi ...... dalis, 

Sonata turi ...... dalis. 

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


ĮDOMYBĖS

• V. A. Mocarto pilnas vardas yra Johanas Chrysostomas Wolfgangas Theophilusas 
Mozartas.

• 1993 m. atsirado „Mocarto efektas“ – tikėjimas, kad V. A. Mocarto muzikos 
klausymasis lavina protą.

• Nors kompozitorius buvo labai populiarus, deja, jis mirė savo karjeros viršūnėje ir kaip 
skurdžius buvo palaidotas bendrosiose kapinėse, kuriose laidojami ne aristokratai ir be 
jokių paminklų „čia guli V. A. Mocartas“.

• Žymaus kompozitoriaus G. Mahlerio paskutinis žodis prieš mirtį buvo “Mocartas.”



GEROS DIENOS!


