
                              46. КЛАСА ВОЈНЕ ГИМНАЗИЈЕ 

                                  МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ: 4.1   -  ИМПРЕСИОНИЗАМ У МУЗИЦИ (23.03.2020) 

                                              4.1.1 – УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА (30.03.2020.) 

 

 

 

                                        ИМПРЕСИОНЗАМ У МУЗИЦИ 

 

 

 

1) ИМПРЕСИОНИЗАМ – НОВИ ПРАВАЦ 

2) ОДЛИКЕ МУЗИКЕ ИМПРЕСИОНИЗМА 

3) МУЗИЧКИ ЖАНРОВИ ИМПРЕСИОНИЗМА 

4) ПРЕДСТАВНИЦИ МУЗИЧКОГ ИМПРЕСИОНИЗМА 

 

 

 

1) У последњој четвртини 19. века у Француској се појављује нови уметнички 

правац као реакција на уметничку ситуацију и академизам који је владао у 

тој земљи. Године 1874. када је група уметника/сликара на челу са Клодом 

Монеом (Едгар Дега, Огист Реноар и др.) одржала чувену изложбу у једном 

париском уметничком салону, родио се нови правац који је назив добио по 

слици Импресија Клода Монеа. У то време су се интензивно окупљали 

уметници, песници симболисти окупљени око Стефана Малармеа и други 

који су свесрдо подржали ову реакцију  и нове тенденције које су уследиле. 

Међу тим уметницима нашао се и један млади музичар, избачен тада са 

Конзерваторијума у Паризу из разлога кршења  академских правила.  Реч је 

о Клоду Дебисију.  

2) Уметници импресионизма засновали су своју уметност на тренутном утиску 

(што би било и објашњење корена речи – импресија – утисак који долази из 

спољашњег света) стварајући брза дела инспирисана тренутком/тренутним 

расположењем. Сликари су излазили из атељеа, сликајући 

предмете/атмосфере из природе са значајним оптичким ефектом сунчеве 

светлости. Из тог разлога, настајало је и по неколико слика истог предмета 

сликаних у различито доба дана. То се на својеврстан начин преноси и у 

музику импресионизма која је настаје са циљем да ‘опише и обоји’  

атмосферу, па често кажемо да је музичка хармонија /однос акорада та која 

је пуна колоризма и има колористичку улогу. Веома важну улоду имају и 

мелодија (испрекидана, фрагметнтарна или пуна брзих пасажа), али и ритам 

(обогаћен ритмовима из фолклора) и колористички третиран оркестар, 

3)  Музичари импресионизма негују претежно минијатурне форме, попут 

КЛАВИРСКЕ МИНИЈАТУРЕ ( Прелиди , Месечина, Бергамска свита – 

К.Дебиси;  Павана умрлој инфанткињи, Игра воде, Огледала, Гаспар ноћи – 

М. Равел) СОЛО ПЕМЕ, али могу се наћи и веће форме попут 



СИМФОНИЈСКИХ ПОЕМА (Прелид за поподне једног фауна, Море или 

Три ноктурна – за оркестар К. Дебисија; Купренов гроб – М.Равела), 

КОНЦЕРАТА (два Клавирска концерта, Концерт за леву руку – М. Равела), 

ГУДАЧКИХ КВАРТЕТА, али и ОПЕРЕ (Пелеас и Меисанда – једина опера 

К. Дебисија) и БАЛЕТИ (Дафнис и Клое – М. Равел). 

 

4) Најзначајнији француски представници импресионизма су Клод Дебиси и у      

једном периоду живота Морис Равел. У Италији је представник Оторино 

Респиги, у Русији Александар Скрјабин, међу српским композиторима 

Милоје Милојевић, Стеван Христић, Петар Коњовић (само у елементима). 

 

СУГЕСТИЈА: ПРОЧИТАТИ ЛЕКЦИЈУ ИЗ УЏБЕНИКА И ПРЕСЛУШАТИ 

КОМПОЗИЦИЈУ ЗА КЛАВИР МЕСЕЧИНА КЛОДА ДЕБИСИЈА 

 

 

 

                      Т-4.1.1  УТВРЂИВАЊЕ ГРАДИВА 

 

 

Питања на које треба одговорити: 

 

1. Када и где је настао импресионизам? 

2. Шта је импресија? 

3. Наведи сликаре импресионизма. 

4. Наведи најзначајније представнике музичког импресионизма. 

5. Који музички параметри се третирају колористички? 

6. Који је музички жанр који доминира у импресионизму? 

7. Навести најзначајније симфонијске композиције у импресионизму? 


