
GLASBENA UMETNOST 3. TEDEN  

8.A,   8.B,    8.C 

Dragi učenci in učenke! Upam, da naloge in z njimi povezano delo pri našem predmetu 

glasbena umetnost niso preveč zahtevne. Pred vami pa so že nove ŠTIRI NALOGE. Tako kot 

smo domenjeni, rešitve   (le odgovore) napišite na LIST PAPIRJA,  te liste pa bomo kasneje 

nalepili v vaš zvezek, ki ste ga pustili v šoli. Kdor pa ima zvezek doma, naj pač piše v zvezek, 

seveda le rešitve.  

Opero kot glasbeno obliko ste spoznali v nalogi prejšnji teden, prav tako nekaj opernih 

skladateljev  v romantiki, ki so se zapisali v zgodovino operne glasbe.  

1. NALOGA: 

Izberi romantična skladatelja, ki sta pisala opere: 

 

G. Verdi J. Haydn R. Schumann R. Wagner 

 

  

Glede na vsebino ločimo opere na :  

OPERA BUFFA ali  komična opera ter 

OPERA SERIA  z resno vsebino. Povzemi: 

 

Operni skladatelji so ustvarjali opere različnih vsebin in značajev. Opera z lahkotno smešno 

vsebino je opera. Opera, ki ima resno vsebino, se imenuje opera 

.  

V obdobju glasbene romantike je nemški skladatelj Richard Wagner (1813 – 1883) pisal opere 

– GLASBENE DRAME, v katerih je združeval glasbeno, dramsko, plesno in likovno umetnost. 

Vsebine njegovih oper so povezane z nemško zgodovino in mitologijo. V opero je vnesel velike 

spremembe in novosti, zato je njen reformator in eden največjih inovatorjev v umetni glasbi 

19. stoletja.  Vsebina njegovih oper je največkrat zgodovinska – germanska mitologija. Librete 

za svoje opere je pisal sam (LIBRETO je besedilo v operi, ki se poje). 

Za izvedbo svojih oper je sam pripravil načrte za izgradnjo opernega gledališča v nemškem 

mestu Bayreuth (na sliki spodaj). Finančno mu je veliko pomagal bavarski kralj Ludwig II. Na 

vsakoletnih slavnostnih igrah v Bayreuthu še danes izvajajo le Wagnerjeve opere.  

Za vse, ki ste vedoželjni pa še tale  zanimivost v povezavi WAGNER – HITLER. Hitlerjeva 

obsedenost z Wagnerjem se je začela pri njegovih 12 letih. Skladatelj je namreč zelo vplival na 

nemškega diktatorja. Hitler je napisal v svoji knjigi »Moj boj«: ”Pri svojih dvanajstih letih sem 

videl prvo opero v svojem življenju, Lohengrin. V hipu sem bil zasvojen. Moje mladostno 

navdušenje nad Wagnerjem ni poznalo meja.” S 16 leti je Hitler pustil šolo in preživel tri leta 

brez dela, vso žepnino, ki jo je pridobil, je zapravil za opere. Vsako poletje med letoma 1933-

1939 se je Hitler udeleževal opernega festivala Bayreuth, kjer so predvajali Wagnerjeve opere. 
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2. NALOGA Poišči operna dela Richarda Wagnerja in jih napiši: 

___________________________________________________________________ 

 

     Bayreuth v času Wagnerja                           Bayreuth danes  

3. NALOGA  :      Na youtube poslušaj odlomek iz opere Richarda Wagnerja Lohengrin  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6EfZi3GU_Eg  

 

Odgovori:  Ali ti je odlomek znan? Ob kateri priložnosti lahko slišimo to glasbo? 

Kako se imenuje zasedba, ki izvaja odlomek?  

 

a) Godalni kvartet  

b) Godalni trio  

c) Godalni kvintet 

 

Richard Wagner, nemški operni skladatelj 
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4.   NALOGA :      Tudi italijanski skladatelj  Giuseppe Verdi je eden izmed najbolj 

pomembnih opernih skladateljev.  Pobrskaj po internetu in si zapiši katere opere je 

napisal. Napiši vsaj osem njegovih oper.  

 

GIUSEPPE VERDI (1813 – 1901) 

 

 

 
 

Opere, ki jih je napisal Giuseppe Verdi so: 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Iz katere Verdijeve opere je napev:  Zbor hebrejskih sužnjev__________________  

 

 

Do naslednjega tedna vas lepo pozdravljam, Mojca Čebulj. Bodite zdravi!  


