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WOLFGANG AMADEUS MOZART
Mozart minden idők egyik legjelentősebb zeneköltője és a zenetörténet egyik legrokonszenvesebb
alkotó
egyénisége. Döntő szerepe volt annak az új zenei nyelvnek a megteremtésében
és győzelemre vitelében, melyet bécsi klasszikus iskola néven ismerünk.
Mozart 1756. január 27-én született Salzburgban.
Már öt éves korában csodálatba ejtette a közönséget
zongora- és hegedűjátékával. Hat éves, amikor apjával
és nővérével európai hangversenykörútra
indul. Nagy
hatással volt a gyermek Mozartra London, itt ismerkedett meg Johann Christian Bachhal.
1769-ben II. József felkérésére írta meg első operáját
(La finta semplice), bemutatását azonban színházi intrikák megakadályozták.
13 éves korában a salzburgi
érsek koncertmestere
lett, s még ebben az évben itáliai körútra indult. Salzburgba visszatérve,
munkáin
egyre jobban érződött az olasz hatás. 1777-ben otthagyva állását, újabb utazásra indul de édesanyja, aki
elkísérte, meghalt, s így Mozart visszatért Salzburgba.
1781-ben Bécsbe költözött, a következő évben megnősült, feleségül vette Constanze Webert.
A bécsi évek első nagy műve a "Szöktetés a szerájból", mely a német nemzeti dalmű műfajának
első
halhatatlan remekműve. Híres operája, a "Figaró házassága" 1785-ben a bemutatón megbukott, a szereplők
szándékosan rossz éneklése miatt. 1787-ben mutatták
be a "Don Juan"-t, amely sikert hozott. A bemutatót
követő években születtek a nagy szimfóniák, a "G-moll"
és a "Jupiter-szimfónia".
II. József megrendelésére készült 1790-ben a "Cosi fan tutte", melynek bemutatóját
a császár már nem érte meg. 1791. szept. 30-án mutatták be a "Varázsfuvola" című operáját.
Utolsó művét, a Requiemet Walsegg gróf rendelte
tőle elhunyt neje emlékére. Ekkor már elhagyatott volt,
rémlátomások gyötörtek, de vállalta a feladatot, mintha érezné, hogy önmagának is írja a művet, de már
nem fejezhette be. Anyagi gondoktól gyötörten, 1791.
december 5-én halt meg, 36 éves korában. Szegények
tömegsírjába temették, a sírhelyét nem jelölte semmi.

Képek

jegyzéke

1. A ház, amelyben Wolfgang Amadeus Mozart született 1756. január 27-én Salzburgban. Ausztriában.
2. Anyja, Maria Anna Pertl és apja, Leopold Mozart
kitűnő hegedús és zenepedagógus.
3. A négy éves kis Mozart és az öt évvel idősebb nő-

vére, Maria Anna.
4. Ötéves, mikor

papírra

5. Apjával hangversenyezés

veti első szerzeményeit.
közben

6. Gyermekkori daljátékai közül a "Bastien és Bastienne", amely ma is szerepel a műsorokon.
7. A fiatal mester arcképe.
8. Felesége, Constanze Weber
9. Mozart, az ünnepelt
zeneszerző

és népszerű

zongoraművész

és

10. Utolsó hiteles képe, mely már sápadtnak, szenvedőnek mutatja. 1789-ben, anémet hangversenykörúton készült.
11. A "Requiem",
be.
12. Holttestét

amelyet Mozart már nem fejezhetett

a szegények tömegsírjába

temették.
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