
  Milí osmáci,
 zasílám druhou část poznámek z romantismu. Přepište si je do sešitu a doporučuji, abyste si 
poslechli nějakou ukázku od skladatelů z romantického období. Např.: kankán z Orffea v podsvětí 
J. Offenbacha, Habaneru Carmen a píseň toreadora z Carmen G. Bizetta, triumfální pochod z Aidy 
G. Verdiho, …. Přineste si sešity s poznámkami na první hodinu v září.
Přeji vám krásné prázdniny a těším se na shledání v příštím školním roce
Květa Majerová

Rusko

Michail Ivanovič Glinka
   (1804-1857)
- zakladatel ruské národní hudby. Měl velkou úctu k ruskému lidu a jeho kulturním tradicím. Velký 
úspěch u demokraticky orientované části společnosti měla hned jeho 1. opera „Ivan Susanin“, 
kterou musel na rozkaz cara přejmenovat  na „Život za cara“, protože v nevolnickém Rusku 
neexistovala větší oběť  než pro Boha nebo cara. Na pohádkový námět A. S. Puškina napsal operu 
„Ruslan a Ludmila“.

Petr Iljič Čajkovský
  (1840-1893)
- ovlivnilo jej dílo Glinky i západoevropských skladatelů a doslova zbožňoval díla W. A. Mozarta, 
což se objevuje nejen v suitě „Mozartiana“, ale i v opeře „Piková dáma“. Další jeho významná 
opera je „Evžen Oněgin“.  Obě opery jsou psány podle předlohy A. S. Puškina. Světově známé jsou 
jeho balety „Labutí jezero“ , „Šípková Růženka“ a „Louskáček“. Napsal 6 symfonií. Několik dní po
uvedení poslední symfonie, tzv. „Patetické“, umírá v Petrohradě na choleru.

Polsko

Fryderik Chopin ( čti Šopén)
  (1810-1849)
-  klavírní virtuóz, který odjel ve dvaceti letech na koncertní turné po Evropě, ale  díky jeho 
kontaktům se studenty, kteří se zapojili do osvobozovacího hnutí za osvobození Polska od nadvlády
Ruska, se nemohl do vlasti vrátit. V jeho díle se ozývá stesk po domově a vliv polské lidové hudby.
Známé a často hrané jsou hlavně jeho klavírní skladby: nokturna, polonézy, koncertní etudy, 
valčíky, mazurky a 2 klavírní koncerty.

Francie

Georges Bizet ( čti Žorž Bize)
  (1838-1875)
- operní skladatel. Jeho nejslavnější opera „Carmen“ (Karmen) se proslavila až 8 let po skladatelově
smrti. Melodie z této opery jsou populární v celém světě.

Jacques Offenbach
  (1819-1880)



-skladatel operet. Stal se slavným díky parodiím na antické náměty – operety „Orfeus v podsvětí “ a
„Krásná Helena“. Také jeho další operety se dodnes hrají po celém světě. Napsal také 1 operu - 
„Hoffmannovy povídky“.

Itálie

Giuseppe Verdi
  (1813-1901)
- slavný  skladatel, jehož opera „Nabucco“ (Nabuco) se stala symbolem boje za sjednocenou Itálii. 
Napsal mnoho oper - „Rigoletto“, „La Traviata“, „Maškarní ples“, „Aida“ (ta byla psána
 na objednávku egyptské vlády pro slavnost  otevření Suezského průplavu).


