
Milí deváťáci,
protože vaše p. učitelky mají plné ruce práce se svými předměty, zasílám Vám úkoly z hudební 
výchovy já. Napište si do sešitů poznámky z hudby 20. st. Příště zašlu krátkého průvodce dějinami 
populární hudby. Pokud budete mít nějaký dotaz, tak pište na adresu- majerova@zs-kdyne.cz

Hudba 20. století 

Toto století přináší do hudby mnoho stylů a experimentů např.: impresionismus, dodekafonii, 
elektroakustickou hudbu, propojuje klasickou a populární hudbu (jazz), …
     Impresionismus = zachycuje prchavé a poetické nálady . Šíří se od konce 19. st. z Francie. 
Uvolňuje se hudební forma i melodie. Skladatelé hledají novou zvukovou barvu v nezvyklých 
kombinacích nástrojů i u nástrojů sólových.
      Dodekafonie = skladatel vychází z dvanáctitónové chromatické stupnice. Tato řada slouží jako 
materiál pro skladbu, ve které se stejný tón může objevit až poté, co zaznělo ostatních 11 tónů řady.
       Elektroakustická hudba = druh kompozice, jejíž zvukový a tónový materiál je produkován 
elektronicky. 

       Někteří skladatelé této doby:

 Claude Debussy (1862-1918) – francouzský skladatel, představitel impresionismu.
 Skladby: pro orchestr- Faunovo pozdní odpoledne, Moře
pro klavír- Arabesky, Dětský koutek

Arnold Schönberg (1874-1951) – rakouský skladatel, představitel dodekafonie.
Skladby: Dechový kvintet, vrcholem jeho tvorby je kantáta Ten, který přežil Varšavu a nedokončená
opera Mojžíš a Áron

Igor Stravinskij (1882-1971) – skladatel ruského původu, impresionista.
Skladby: balety-Pták Ohnivák, Petruška, Svěcení jara- tento balet vyvolal při premiéře skandál – 
část obecenstva natolik hlučela, že tanečníci ani neslyšeli hubu.

Leoš Janáček (1854-1928) – narodil se v Hukvaldech,založil Varhanickou školu v Brně a byl zde 
ředitelem do r.1919. Proslavil se ve světě operami např.: Její pastorkyňa, Káťa Kabanová, Příhody 
lišky Bystroušky, Věc Makropulos. Pro orchestr napsal symfonickou rapsodii Taras Bulba, Lašské 
tance, Symfoniettu a  pro klavír – Po zarostlém chodníčku.

Bohuslav Martinů (1890-1959) – narodil se v Poličce, za války pobýval v Americe. Komunisté mu 
po válce znemožnili návrat, tak prožil zbytek života ve Švýcarsku. Napsal opery Julietta a Řecké 
pašije, kantátu Otvírání studánek, cyklus pro klavír Loutky.

L. Janáček, B. Martinů jsou spolu s B. Smetanou a  A. Dvořákem nejhranější čeští skladatelé ve 
světě.


