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Черкаська обласна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка
Відділ мистецтв



Георг
Фрідріх
Гендель

(1685 - 1759)

5 березня



Великий німецький музикант Георг 
Гендель оселився в Лондоні, став  
придворним композитором і швидко 
здобув популярність своїми ораторіями 
та операми. 

40 опер композитора є важливою 
частиною його творчої спадщини. Проте, 
сучасній публіці більш відомі його 
інструментальні твори, зокрема, танці з 
численних сюїт.



«Музика на воді» 

– одна з кращих оркестрових сюїт Генделя. 

Урочиста і приємна танцювальна музика для 
королівських розваг створює атмосферу вишуканого 
придворного свята.

Г.-Ф. Гендель. Музика на воді /фрагмент/

Хорнпайп, менует і рігодон слухаємо та дивимося за 
посиланням:

The English Bach Festival Orchestra & Dancers

https://www.youtube.com/watch?v=6fa2wZEsRWM


Святослав
Ріхтер

(1915 - 1997)

20 березня



Уродженець Житомира, син професора 
Одеської консерваторії вважається одним 
з найвидатніших піаністів ХХ століття.

В 1960 р. сенсацією стали і його концерти 
в Америці, і премія «Греммі» за 
виконання Другого фортепіанного 
концерту Брамса.

Репертуар піаніста неймовірно широкий. 
Часто він був першим виконавцем творів 
сучасних композиторів для фортепіано.



«Добре темперований клавір» 

– один з відомих клавірних циклів Й.-С. Баха. 

Цикл має два томи; кожен том складається з 24-х 
пар прелюдій та фуг, написаних в усіх відомих 
тональностях. 

Святослав Ріхтер виконував цикл повністю. 

Й.-С. Бах. 1 том ДТК. Прелюдія і фуга № 1 - № 4

Слухаємо у виконанні Святослава Ріхтера

https://www.youtube.com/watch?v=1oC1pnrj8pA


Георг
Отс

(1920 - 1975)

21 березня



Талант великого естонського вокаліста 
вражав своєю універсальністю – опера, 
оперета, романс, естрадна та народна пісня, 
Георг Отс з успіхом знімався в кіно і дійсно 
був улюбленцем публіки. 

Син музиканта, він прагнув іншого шляху –
закінчив військове училище, почав навчатися 
на архітектора, проте доля таки привела Отса
на сцену. І мало хто знав, що насправді 
відбувалося за кулісами його життя…



«Містер Ікс радянської естради»

– саме так співака стали називати після шаленого 
успіху однойменного фільму 1958 р.. 

Роль аристократа, змушеного розважати публіку на 
арені цирку, у виконанні Георга Отса стала 
втіленням шляхетності, гідності та романтичності.

Імре Кальман. Арія Містера Ікс.

Слухаємо та дивимося за посиланням:

фрагмент фільму 

https://www.youtube.com/watch?v=GfDcy1zmNXQ


Леонід
Утьосов

(1895 - 1982)

21 березня



Артист естради, кіноактор, поет, співак, 
один із засновників радянського джазу. 
Багатогранність таланту та унікальність 
творчої манери зробили Леоніда 
Утьосова культовою персоною епохи.

Легендарний уродженець Одеси, Утьосов 
та його пісня 1951 р. «У Чорного моря»  і 
сьогодні залишаються символами цього 
прекрасного міста.



«Веселі хлоп’ята»

– фільм 1934 р., перша кінокомедія творчого дуету  
режисера Григорія Александрова та композитора 
Ісаака Дунаєвського.

У фільмі Леонід Утьосов знявся разом з 
музикантами свого оркестру.

Пісня Кості «Сердце, тебе не хочется покоя». 

Слухаємо та дивимося за посиланням:

фрагмент фільму

https://www.youtube.com/watch?v=wytnQoY1sYU


Йоганн 
Себастіан
Бах

(1685 - 1750)

31 березня



Великий німецький композитор доби 
бароко Й.-С. Бах є одним з творців 
сучасної музичної мови.

Спадщина композитора нараховує 
більше 1000 композицій: меси, ораторії, 
хорали, концерти, ансамблі та безліч 
інструментальних п’єс.

Твори Баха виконують всі музиканти –
від початківців до всесвітньовідомих 
майстрів.



Токата і фуга d-moll

– один з найкращих органних творів Баха. 

Експресивна і динамічна музика токати у поєднанні 
з абсолютною зосередженістю фуги створює 
дивовижний шедевр.

Й.-С.Бах. Токата і фуга d-moll. 

Слухаємо та дивимося за посиланням:

Ксав’єр Варнус. Орган Берлінського собору.

https://www.youtube.com/watch?v=FHNLdHe8uxY


Генріх
Густавович
Нейгауз

(1888 - 1964)

12 квітня



Великий піаніст та педагог ХХ ст., 
засновник власної виконавської школи, 
що поєднала традиції віденського, 
німецького та російського піанізму.

Нейгауз концертував протягом усього 
життя, часто виконував музику 
романтиків та сучасних композиторів. 

Серед учнів Нейгауза-педагога  -
Святослав Ріхтер, Еміль Гілельс, 
Володимир Крайнєв.



«Про мистецтво фортепіанної гри».

Піаніст, педагог і письменник, Генріх Нейгауз
залишив цікаві спогади, численні статті, епістолярну 
спадщину та унікальний теоретичний труд, який вже 
кілька десятиліть є настільною книгою кожного 
піаніста.

Генріх Нейгауз.

Читаємо за посиланням:

Про мистецтво фортепіанної гри.pdf

https://musicpianomusic.com/wp-content/uploads/2015/11/Genrih_Gustavovich_Neigauz_Ob_iskusstve_fortepia.pdf


Франц
Легар

(1870 - 1948)

30 квітня



Угорський та австрійський композитор і 
диригент, один з визначних майстрів 
віденської оперети.

Музика оперет Легара за драматизмом 
та складністю наближається до оперної, 
до того ж насичена яскравою 
національною мелодикою.

Арії з оперет Легара виконують світові 
оперні зірки – Лучано Паваротті, 
Монсеррат Кабал’є, Пласідо Домінго. 



«Весела вдова»

– вершина творчості композитора. 

Віртуозна комедійна інтрига та яскрава ефектна 
музика стали запорукою неодмінного успіху вистави 
у публіки.

Дует «Lippen schweigen» з оперети «Весела вдова»

слухаємо та дивимося за посиланням:

Діана Дамрау та Йонас Кауфман

https://www.youtube.com/watch?v=RKNnbyW0Lhs


Лев 
(Левко)  
Колодуб

(1930 - 2019)

1 травня



Лев (Левко) Миколайович Колодуб –
унікальна постать української культури
– композитор, педагог, громадський 
діяч, професор Національної музичної 
академії України імені Петра 
Чайковського. 

Творча спадщина композитора 
включає симфонії, опери, балети,  
інструментальну музику. 



Симфонічні твори композитора часто насичені 
елементами  українського музичного фольклору. 

Авторське, індивідуальне та національне 
зливаються у його музиці гармонійно і нероздільно.

Лев Колодуб. Сюїта №4. Українські танці. 

№1 - слухаємо та дивимося за посиланням:

Молодіжний симфонічний оркестр «Слобожанський»

https://www.youtube.com/watch?v=vbWST4ZIIgM


Петро
Ілліч
Чайковський
(1840 - 1893)

7 травня



Геніальний композитор, талановитий 
диригент, педагог, музичний критик, 
Петро Чайковський заслужено 
вважається одним з кращих у світі 
майстрів мелодизму та музичного 
психологізму.

Творча спадщина композитора включає 
симфонії, опери, балети, концерти, хори, 
кантати, камерні ансамблі, романси, 
фортепіанні п’єси та фортепіанні цикли.



«Пори року»

– один з фортепіанних циклів П.І. Чайковського. 

Цикл складається з 12 характерних п’єс, відповідно 
до 12 місяців. Кожна п’єса має підзаголовок-
пояснення, який розкриває її зміст.

П.І. Чайковський. Квітень. Пролісок. 

Слухаємо та дивимося за посиланням:

Виконує Андрій Писарєв

Матеріал підготувала Ребякова Н.В.

07.04.2020

https://www.youtube.com/watch?v=8_xH8hOxOxg

