Zadanie 3. ročník / 2. časť

Antonín Dvořák

Pochádzal z chudobnej rodiny mäsiara. Tradícia hovorí o tom, že
sa k hudbe dostával len ťažko, otec z neho chcel mať svojho nástupcu, a
tak základy získaval len skromne od dedinských organistov. V
skutočnosti aj jeho otec muzicíroval a o pravosti jeho mäsiarskeho
výučného listu panujú oprávnené pochybnosti. Skutočnosťou zostáva, že
až v roku 1857 odišiel do Prahy na organovú školu. Prebíjal sa ťažko,
najprv ako violista v súkromnom orchestri, potom jedenásť rokov v
orchestri Prozatimního divadla a tri roky zastával miesto organistu u Sv.
Vojtecha. Svoje diela však väčšinou spálil, pretože ich sám nepovažoval
za dosť kvalitné. Až keď roku 1875 dostal štipendium, zlepšili sa jeho
existenčné podmienky a priniesli pokoj k jeho práci. Dvořák začína
čerpať inšpiráciu z ľudových vzorov. Skladá MORAVSKÉ DVOJZPĚVY

a po nich SLOVANSKÉ TANCA, ktoré mu prinášajú svetové uznanie. Na
odporúčanie Johanesa Brahmsa sa tlačia niektoré Dvořákovej práce v
známom nemeckom vydavateľstve SIMROCK a jeho hudba začína
prenikať do světa. Úspechy jeho kompozícií majú vplyv aj na jeho
postavenie. Roku 1890 je menovaný profesorom pražskej konzervatória
a o dva roky neskôr odchádza ako riaditeľ konzervatória do New Yorku.
Obľúbený bol aj v Anglicku kam podnikol osem zájazdov a niektoré z diel
vznikli priamo na objednávku Londýna, Birminghamu a Leedsu. (Kantó
na latinský text Stabat MATER)
Ťažiskom Dvořákovho diela sú predovšetkým práve jeho
symfónie. Zložil ich celkom deväť, z toho najvýznamnejšie Novosvetská
vznikla v Usa. Zložil aj niekoľko piesní a tiež jedenásť opier (Čert a Káča,
Rusalka) a niektoré z nich sú dodnes na repertoári svetových operných
scén. Ako hlboko nábožensky založený umelec skomponoval rad
vynikajúcich a stále hraných skladieb s duchovnou tematikou (Requiem,
Sv. Ludmila). Rovnako

Dvořák pracoval aj ako dirigent. Po návrate

z cudziny v roku 1901 bol šéfdirigentom českej filharmónie. Zomrel v
Prahe 1.5.1904.
Materiál :

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U
https://www.youtube.com/watch?v=bRrP3ESM6sQ

Zadanie :
1. Naučiť sa stručný životopis Antonína Dvořáka
2. Vymenovať najznamejšie diela Antonína Dvořáka

