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Ζ κνπζηθή γελλήζεθε κε ηνλ άλζξσπν

πνξεύζεθε θαη πνξεύεηαη καδί ηνπ βήκα-βήκα.

Απνηειεί θνκκάηη ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ.

''Ζ κνπζηθή είλαη ε νκνξθηά ηνπ ζύκπαληνο''

Πιάησλ



Ζ ΚΛΑΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ

Με ηνλ όξν θιαζηθή κνπζηθή αλαθέξεηαη ε 

Γπηηθνεπξσπαηθή κνπζηθή παξαγσγή πνπεθηείλεηαη ζε 

κία αξθεηά  κεγάιε  ρξνληθή πεξίνδν από ην 470 κέρξη 

ηε ζεκεξηλή  επνρή.



ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΛΑΙΚΗ ΜΟΥΙΚΗ

ΜΔΑΗΩΝΑ Ζ ΜΔΑΗΩΝΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ: Σέιε 5νπ αηώλα -1400

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ Ζ ΑΝΑΓΔΝΝΖΗΑΚΖ ΜΟΤΗΚΖ   1400 -1600

ΜΠΑΡΟΚ Ζ ΜΠΑΡΟΚ ΜΟΤΗΚΖ                               1600 -1750

ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ                                                         1750 -1830

ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ Ζ ΡΟΜΑΝΣΗΚΖ ΜΟΤΗΚΖ            1815 -1910



ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

• Ζ γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηε κνπζηθή ηέρλε γεληθά.

• Ζ θαηαλόεζε ηεο ζπνπδαηόηεηαοθαη ηεο ζπκβνιήο ηεο   
κνπζηθήο παηδείαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ πνιηηηζκνύ καο.

• Ζ γλσξηκία κε ηε δπηηθή κνπζηθή θαη ησλ δεκηνπξγώλ  
ηεο.

• Δμεηάδνληαο παξάιιεια θαη ην ηζηνξηθό πιαίζην θάζε  
πεξηόδνπ, ζηελ νπνία απηνί έδεζαλ θαη δεκηνύξγεζαλ.

• Γλσξηκία κε ηε κνπζηθή παξαγσγήθαη ηα είδε ηεο 
κνπζηθήο ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ.

• Αλάπηπμε ηεο αηζζεηηθήο θξίζεο θαη αηζζεηηθή 
απόιαπζε κέζσ ηεο αθξόαζεο αληηπξνζσπεπηηθώλ 
κνπζηθώλ   παξαδεηγκάησλ.



Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΣΟΤ ΑΗΩΝΔ

ΜΔΑΗΩΝΑ

Ζ επηθξάηεζε ηνπ ζενθξαηηζκνύ έρεη σο ζπλέπεηα ηνλ παξαγθσληζκό ησλ

αλζξσπηζηηθώλ παξαδόζεσλ θαη ηνπ θηιειεπζεξηζκνύ.

Ζ πλεπκαηηθή δσή κεηαθέξεηαη από ηηο βαζηιηθέο απιέο ζηα κνλαζηήξηα.

Σν πξνλόκην ηεο κνπζηθήο κόξθσζεο αλήθεη θπξίσο ζηνπο κνλαρνύο θαη 

θιεξηθνύο.

ΑΝΑΓΔΝΝΖΖ

Υαξαθηεξίδεηαη από έληνλν αλζξσπηζκό,ηάζεηο θηινζνθηθέο θαη επηζηξνθή

ζηε κάζεζε θαη ζηα αξραία ειιεληθά γξάκκαηα.

Ζ κνπζηθή είλαη πην ειεύζεξε, ιηγόηεξν θνξησκέλε, μεθεύγεη από ηα δεζκά 

ηεο πνιππινθόηεηαο  ηνπ πξνεγνύκελνπ αηώλα.

Ζ ζξεζθεπηηθή κεηαξξύζκηζε είρε κεγάιν αληίθηππν ζηε κνπζηθή ηεο επνρήο.



Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΜΠΑΡΟΚ

• Ο όξνο Μπαξόθ ραξαθηεξίδεη ην πνκπώδεο θαη βαξπθνξησκέλν ύθνο.

• Δίλαη ξπζκόο πνιύπινθνο,γεκάηνο,εληππσζηαθόο πνπ ζπγθηλεί θαη 

δηεγείξεη ηε θαληαζία.

• Οη θαηαθηήζεηο απηήο ηεο επνρήο είλαη!

• ε δεκηνπξγία ηεο όπεξαο ζηε Φισξεληία κε ζθνπό ηελ αλαβίσζε ηεο        

Αξραίαο Διιεληθήο ηξαγσδίαο.

• κεηάβαζε από ηελ πνιπθσλία ζηελ νκνθσλία

• εμέιημε ,βειηίσζε θαη εθεύξεζε λεσλ κνπζηθώλ νξγάλσλ.

• ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΤΝΘΔΣΔ ΣΖ ΔΠΟΥΖ ΜΠΑΡΟΚ:

• ΑΝΣΟΝΗΟ ΒΗΒΑΛΝΣΗ                               ΦΡΖΝΣΡΗΥ  ΥΔΝΣΔΛ

• ΓΗΟΥΑΝ ΔΜΠΑΣΗΑΝ ΜΠΑΥ



Ζ ΚΛΑΗΚΖ ΔΠΟΥΖ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

• Ζ κνπζηθή ζηελ θιαζηθή πεξίνδν είλαη κηα από ηηο πην ζεκαληηθέο επνρέο 

ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο κε ζεκαληηθέο επηξξνέο από ηηο ηδέεο ηνπ         

Γηαθσηηζκνύ.

• Δίλαη επνρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αληίιεςε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ      

σξαίνπ κε ηε ινγηθή

• Με θέληξν ηε Βηέλλε δεκηνπξγείηαη κηα ηέρλε κε θύξηα έθθξαζε ηε 

ζπκθσλία,ην θνληζέξην θαη ηε ζνλάηα πνπ θηάλνπλ ζε ύςηζηε ηειεηόηεηα.

• ΖΜΑΝΣΗΚΟΣΔΡΟΗ ΤΝΘΔΣΔ

• ΥΑΗΝΣΝ. Υαξαθηεξίδεηαη σο ''παηέξαο ηεο ζπκθσλίαο''

• ΜΟΣΑΡΣ.Υαξαθηεξίδεηαη σο ε κεγαιύηεξε κνπζηθή κεγαινθπία

• ΜΠΔΣΟΒΔΝ.Θεσξείηαη γίγαληαο ηεο κνπζηθήο ηέρλεο.



ΡΟΜΑΝΣΗΜΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ

Ζ πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη από έληνλεο αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ Διεπζεξία 

ηνπ αλζξώπνπ, ηελ παηδεία ηνπθαη ηελ ζρέζε   ηνπ  κε ηε θύζε. Κπξηαξρεί   

κία ηάζε απειεπζέξσζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πόλνπ, ηεο αγάπεο, ηεο 

ραξάο. ηε κνπζηθή απηέο νη ηάζεηο εθθξάδνληαη κε:

• αιινησκέλεο ζπγρνξδίεο

• ζπλερείο αιιαγέο ηνληθώλ θέληξσλ/θιηκάθσλ

• πιεζνξηθόηεηα ζηε κεισδηθή έθθξαζε

• πνιππιεζείο νξρίζηξεο

ΖΜΑΝΣΗΚΟΗ ΤΝΘΔΣΔ: ΒΑΓΚΝΔΡ, ΒΔΡΝΣΗ, ΛΗΣ, ΜΠΔΛΗΟΕ,         

ΜΠΡΑΝ, ΠΑΓΚΑΝΗΝΗ, ΠΟΤΣΗΝΗ, ΟΠΔΝ, ΟΤΜΑΝ, ΓΗΟΥΑΝ           

ΣΡΑΟΤ 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ 

ΔΡΓΑΗΑ

Οη καζεηέο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο είλαη ζε ζέζε:

• λα πεξηγξαθνπλ ηελ εμέιημε ηεο κνπζηθήο κέζα ζηνπο αηώλεο θαη 

λα εληνπίδνπλ ηα ρξόληα ηεο αθκήο ηεο

• λα ηαμηλνκνύλ θαη λα αλαθέξνπλ ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά   

θάζε πεξηόδνπ εμέιημεο ηεο κνπζηθήο

• λα δηαθξίλνπλ ηα είδε ηεο κνπζηθήο

• λα αλαγσξίδνπλ ηηο πην ζεκαληηθέο δεκηνπξγίεο ησλ κεγάισλ      

ζπλζεηώλ

• λα αλαγλσξίδνπλ απηέο ηηο δεκηνπξγίεο σο παγθόζκηα πλεπκαηηθή 

θιεξνλνκηά



ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΤΝΘΔΣΟΤΝ 

ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΣΟΤ 1νπ ΓΔΛ ΒΔΡΟΗΑ, 

ΣΜΖΜΑ Α4, Υ. ΔΣΟ 2014-2015

ΤΝΣΟΝΗΣΔ ΟΜΑΓΩΝ ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ: 

• Σ.Ν.

• Ρ.Κ.

• Σ.Δ.

• Σ.Κ.

• Σ.Ξ.

-ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ:  Σ.Δ.


