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Питання для самостійного вивчення
Тема: К. В. Глюк та актуальні у XVIII ст. питання реформування
оперного жанру.
 Значення мистецтва Глюка в історії розвитку опери. Естетичні
погляди Х. В. Глюка, їх зв’язок з ідеями французьких
енциклопедистів.
 Основні принципи оперної реформи. Новаторство музичної
драматургії в реформаторських операх композитора.
 Інтонаційне оновлення і драматизація вокальних партій.
Трактування аріозних форм. Роль хору, балету, оркестру.
 Значення оперної творчості Х. В. Глюка для розвитку музичного
театру.
Тема: В. А. Моцарт та проблемні аспекти сучасного розуміння музичної
культури XVIII ст.
 Моцарт-людина і Моцарт-митець. Міфи та легенди. «Культ
Моцарта» сьогодні: позитивні та негативні наслідки.
 Моцарт і масонство: таємна сторінка біографії композитора (ідеї
масонства та причини їх поширення в європейському суспільстві у
XVIII ст., масонські твори Моцарта, загадки відтворення масонської
символіки в «Чарівній флейті»).
 Характеристика нової позиції композитора в суспільстві як вільного
митця.
 Сутність художніх експериментів Моцарта: сміливість порушення
жанрових канонів та універсалізм мислення.
 Специфіка використання приципу контрасту в музичних творах
композитора (в межах класицистичних норм та «на межі»
традиційних правил).

 Жанрова система творчості композитора.
 Оперна творчість, її реформаторське значення.
 « Ч а р і в н а ф л е й т а » –філософська притча у жанровому вимірі
зингшпіля.
 Опера “Дон Жуан” В. А. Моцарта як новий етап функціонування
жанру опери в європейській культурі. Новітня сутність образу Дон
Жуана в опері Моцарта та виявлення його універсальних рис в
культурі наступних століть. Сутність основного конфлікту опери в
світлі художньо-естетичних вимог класицизму.
 «Казус трьох останніх симфоній» (за висловом І. Сусідко)
В. А. Моцарта. Симфонії № 40 та № 41 як втілення зухвалих
жанрових пошуків композитора. Унікальність трактування
симфонічного циклу в симфонії № 40. Особливості взаємодії
принципів організації жанрів симфонії та опери в симфонії № 41.
Особливості сучасного виконання симфоній (порівняння версій
виконання
симфонії
№ 40
представниками
«історично
орієнтованого» виконавства та продовжувачами «романтичних»
традицій інтерпретації тексту твору)
 Вплив оперної естетики В. А. Моцарта на його духовні
твори. Р е к в і є м , характер трактування традиційного жанру
заупокійної меси. Принципи драматургії циклу.
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