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Zakrúžkuj správnu odpoveď – tempové znamienka 

 

 

 

 

Zakrúžkuj správny zápis – prima volta a seconda volta 

 

 

 

 Dejiny hudby  - zopakuj si čo sme sa učili o impresionizme 

/niektorí na poslednej spoločnej hodine neboli a preto sa to prosím doučte, máte to podrobne 
zapísane v knižke/ 

                                                            

                                                                            IMPRESIONIZMUS 

Vznikol na prelome 19. a 20. storočia najskôr vo výtvarnom umení a neskoršie aj v hudbe. Vytýčil si za cieľ 
umelecky zobraziť zmyslové dojmy a nálady /impresia – dojem/, zdôrazňoval ich farebnosť a prchavosť.  
Hlavným námetom impresionistických skladieb bola príroda, ktorá sa neustále farebne mení. Typický motívy sú 
vlny, hmla, oblaky, vietor, slnečné lúče a podobne. Názov podľa obrazu Clauda Moneta – Impression / Dojem, 
východ slnka/  

 

Znaky hudobného impresionizmu: 
1. Skladatelia opúšťajú konkrétne, určité melodické línie 
2. Rytmus – bohatý, zložite členený 
3. Najdôležitejšou zložkou hudobnej reči sa stáva harmónia  
                               – používa nové akordy :- nónový  a tercdecimový 
                            - tóniny celotónové, stredoveké, pentatonické, exotické 
4. Častým  znakom je paralelné posúvanie akordov (dvojzvukov – č.4) 
 

Zakladateľom impresionizmu v hudbe je francúzsky skladateľ: 

1/ Claude Debussy   
Bol výborným klaviristom. Nesmierny význam pre jeho vývoj majú skladatelia Mocnej hŕstky (Musorgskij, 
Korsakov).  K vytvoreniu impresionizmu ho inšpirovali impresionistickí maliari.  
Tvorba: -  klavírne skladby 
                          - 
 
počúvanie  - Clair de lune /svit luny/ pre klavír ale aj pre orchester 
             
 

2/ Maurice Ravel /1875 – 1937/ 

Bol francúzskym skladateľom, obohatil impresionistickú hudbu o prvky folklóru (španielske, cigánske, 
francúzske, grécke). Vytvoril impresionistický klavírny sloh. Dominantnou zložkou niektorých jeho skladieb je 
rytmus / Bolero, Rapsódia pre husle Cigán/ 
Tvorba:  
pre orchester – Bolero – španielsky 3-dobý ľudový tanec. Skladba je založená   na  jednom rytmickom motíve,  
ktorý neustále od začiatku do konca vyťukáva malý  bubienok a na neustále sa meniacom zvuk orchestra 
z piana do fortissima, od jedného nástroja ku ktorému sa postupne pridávajú ďalšie a ďalšie, až hrá celý 
orchester 
 
počúvanie – Bolero – pre orchester 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


