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Завдання на травень на самостійну роботу. Шановні студенти! Вам треба 

кожному вибрати два семінари по трьом останнім темам (С. Прокоф’єв, Д. 

Шостакович, І. Стравінський) і викласти тезово зміст кожного пункту у вигляді 

стислого конспекту. Ці ваші напрацювання вистали мені разом з двома 

вашими контрольними роботами як матеріал до екзамену  (у симфонічних 

диригентів – залік). Як будуть проходити  ці фінальні випробування, поки що 

неясно. Але ці матеріали я повинна мати не пізніше 15 травня. А контрольні 

роболти, як ми домовлялися, до 27 квітня. Відправляю також список опер для 

самостійного вивчення.   

 

Тема 3 Неокласицизм та неокласичні тенденції в оперному театрі 

міжвоєнного двадцятиліття. 

Семінар: «Цар Едіп» І. Стравинського 

1. Софокл і його драма «Цар Едіп». 

2. Жан Кокто у співпраці з Ігорем Стравінським. 

3. Спікер і хор та їх роль у відтворенні сюжету і у драматургічній будові 

твору. 

4. Креонт, Тірезій, Вісник, Пастух, їх музичні характеристикі і роль у 

драматургічному розвитку. 

5. Образ Іокасти та її характеристика. 

6. Динаміка розвитку центрального героя твору та його взаємодія з 

іншими персонажами. 

7. Моделі опери і ораторії та їх взаємодія і творі. 

8. Трактування в опері-ораторії форми оперної арии XVIII століття. 
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 1. П. Масканьї «Сільська честь» 

2. Дж. Пуччіні. «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй», «Турандот». 

3. К. Дебюссі. «Пеллєас і Мелізанда». 

4. Р. Штраус «Соломея» 

5. А. Берг «Воццек» 

6. С Прокоф’єв «Любов до трьох апельсинів», «Вогняний янгол»  

7. Д. Шостиакович «Нос», «Катерина Ізмайлова» 

8. І. Стравінський «Мавра», «Цар Едіп». 
 


