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Žáci 2. stupně ZŠ

Prezentace na Smart boardu

Smart Notebook

Frontální výuka, žáci se seznámí s vrcholným 
představitelem romantismu

Petr Iljič Čajkovskij

*7. května 1840, Votkinsk

+6. listopad 1893, Petrohrad

Stručný životopis

Ruský hudební skladatel. Je jedním z nejvýznamnějších 
světových hudebních skladatelů. Spojoval prvky ruské lidové 
hudby s evropskou vážnou hudbou.

Narodil se ve Votkinsku v Rusku jako syn důlního inženýra,jeho matka 
pocházela z Francie.

V mládí nejprve studoval na právnické fakultě v Petrohradě, ale když 
měl v roce 1863 promovat jako právník, opustil státní službu a dal se 
zapsat na konzervatoř v Petrohradě.

Pak se stal učitelem harmonie na nově otevřené Moskevské    
konzervatoři.

Za svého života trpěl častými stavy melancholie a depresemi.

Zemřel v roce 1893, oficiálně na choleru.

Jeho tvorba

Složil šest symfonií (např. Patetická; sedmá byla dokončena po jeho 
smrti), programní symfonii Manfred, symfonické básně (Romeo a 
Julie, Francesca da Rimini), slavnostní předehru 1812, Italské 
capriccio, čtyři suity (Mozartiana), smyčcová kvarteta (D dur a další), 
tři klavírní koncerty (jeho asi nejznámější dílo Koncert pro klavír a 
orchestr č. 1 b moll), houslový koncert, romance, sbory, kantáty a 
mnohá další díla. Dále mj. složil deset oper, z nichž nejznámější jsou 
Evžen Oněgin, Piková dáma, Mazepa a Panna Orleánská.

Nejvíce ho však proslavila jeho baletní díla Labutí jezero a Šípková 
Růženka. Libreto k oběma operám bylo vytvořeno volným 
zpracováním básní ruského básníka A. S. Puškina. Velmi populární 
je pohádka Louskáček.

Ukázky z díla

Klavírní koncert
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 
b moll

Opera Evžen Oněgin

 Labutí jezero Balet
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