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Л е к ц і й н і  і  с ем і н а р сь к і  т е ми  н а  т р а в е нь  

З м і с т о в н и й  м о д у л ь  3 .  ВАГНЕР І ТЕАТРАЛЬНІ РЕФОРМИ 

КІНЦЯ ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ 

Шановні аспіранти! У зв’язку зі зміною ситуації і ймовірністю закінчення 

навчального року дистанційно, пропоную вам замість семінарських тем ряд запитань по 

темі, яка мною викладена у лекційному матеріалі. Вам потрібно коротко відповісти на 

кожне питання і надіслати мені відповіді. Це буде частиною екзаменаційних завдань. По 

всім екзаменаційним питанням я також підготую конкретні тести приблизно такого ж 

типу, на які теж треба буде відповісти письмово і мені надіслати. Плюс дві контрольні 

роботи, це і складе   весь обсяг необхідних матеріалів для екзаменаційної оцінки. Розклад 

екзаменів скоро буде опублікованим. Контрольні роботи я чекаю від вас до середини 

травня.  

 

  

 Тема: Вагнер як театральний реформатор. Перші прижиттєві фестивалі 

у Байройті. Критичні відгуки. Байройт після смерті композитора. Епоха 

Козіми Вагнер. Зігфрид Вагнер – композитор, диригент, керівник 

фестивалю. 

1. Які нові ідеї були покладені в основу будівництва Фестшпільхаусу у 

Байройті? 

2. Скільки часу тривала підготовка до першого вагнерівського фестивалю 

і коли він відкрився? 

3. Якій твір прозвучав на першому фестивалі і скільки разів був 

повтореним? 

4. Які відомі музиканти з різних країн були присутні на першому 

фестивалі? Хто з авторів виступив із відгуками у російській пресі? 

5. Хто диригував виставами підчас першого фестивалю і які були його 

подальші творчі контакти з фестивалем? 

6. Який розголос одержали події фестивалю, яким був його фінансовий та 

художній результат? 

7. Скільки років тривала перерва між першим і другим фестивалем, як 

вдалося вирішити фінансові проблеми і коли розпочався другий 

фестиваль? 

8. Який твір і скільки разів прозвучав вперше на другому фестивалі і яка 

була його подальша сценічна доля? 

9. Хто з диригентів взяв участь у другому фестивалі іклу належало 

художнє оформлення вистави? 

10. Якими були відгуки на події другого фестивалю? 



11. Хто став керівником фестивалю після смерті Вагнера і скільки років 

очолював фестиваль? Як оновлювалася його програма? 

12. Як проявляв себе у режисерській та диригентській ролях Зігфрід 

Вагнер як керівник фестивалю, які нові творчі ідеї його захопили? 

13. Постановку яких творів Вагнера здійснив Зігфрид Вагнер? 
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