
Neofolklorizmus 
(7. ročník)  

 
Už sme si hovorili o nasledovných smeroch v 20. storočí- civilizmus, impresionizmus, 
expresionizmus. Zakrúžkuj správnu možnosť. 
 

Civilizmus vznikol vo francúzsku a jeho podstatou je oslava výdobytkov 
modernej 1 techniky 2 medicíny , civilizácie a mestského spôsobu života- 
kaviarne, džezová hudba, športy...  Známy predstavitelia sú Parížska 1 desiatka 
2 šestka .  
 
Impresionizmus vznikol vo Francúzsku a snaží sa zachytiť 1 dojem 2 fotografiu 
z okamihov života.  
 
Expresionizmus vznikol v 1 Nemecku 2 Rusku po 1. svetovej vojne. Jeho 
reprezentant Arnold Schonberg predstavil dodekafóniu. Zrovnoprávnenie 
všetkých 8   12 tónov chromatickej stupnice.  
 
Dnes si predstavíme ďalší hudobný smer- neofoklorizmus.  
Tento smer nadväzuje na folklór, skladatelia sa snažia preniknúť k úplným hudobným základom, 

prvotným rytmom a melodickým tvarom. Venujú sa zberu Ľudových piesní, ich štúdiu, a na tom 

potom budujú vlastný skladateľský štýl. Znaky neofolklorizmu: bezprostrednosť, výrazný rytmus, 

melodické pratvary, krikľavá farba.  

Béla Bartók 

Maďarský hudobný skladateľ, zbieral maďarské rumunské aj slovenské ľudové piesne. Patril medzi 

najlepších klaviristov svoje doby, typický je preňho výrazný rytmus v skladbách.  

Skladby pre klavír Allgero barbarro- výrazný rytmický prvok, Mikrokozmos- 

venoval synovi, ľahké skladbičky pre klavír 

Opera Hrad kniežaťa Modrofúza  

Balet- Zázračný mandarín, Drevený princ 

Zoltán Kodály čitaj Kodáj 

Maďarský hudobný skladateľ, tiež zbieral ľudové piesne. 

Orchestrálne dielo Tance z Galanty- inšpirované slávnou galantskou cigánskou 

kapelou, autor trávil veľkú časť detstva v Galante kde počul často hrať túto kapelu. 

Spevohry: Hari János, Cinka Panna  

Leoš Janáček  

Ovplyvnený bol moravským folklórom a moravským nárečím. Pri komponovaní 

vokálnych skladieb dbá na deklamáciu slova. Preslávil sa až operou Její 

Pastorkyňe.  



Opery: Príhody líšky Bystroušky, Výlety pana Broučka na měsíc, Káťa Kabanová, Z mŕtveho domu. 

Orchestrálne diela: Symfonieta, Lašské tance (podobné ako Dvořákove Slovanské tance) 

Bol veľký rusofyl, prejavuje sa to v dielach Taras Buľba (spracúva povesť o ukrajinskom kozákovi), 

a operách Káťa Kabanová a Z mŕtveho domu (podľa Dostojevského diela).  

Vypočujte si hudobné ukážky:  

Béla Bartók Allegro Barbaro https://www.youtube.com/watch?v=Q3NQvDTpbqw  

? ktorá zložka hudobnej reči bola podľa teba v skladbe najvýraznejšia a prečo? 

Zoltán Kodály Tance z Galanty https://www.youtube.com/watch?v=ZJavqYmhaV4  

 ? na aké hudobné nástroje je detail v čase0:52?  

? na aké hudobné nástroje je detail v čase 1:23?  

? na aké hudobné nástroje je detail v čase 1:42?  

Leoš janáček Lašské Tance- Pilky https://www.youtube.com/watch?v=H437w1nA-jA 

? koľko hudobných myšlienok ste v skladbe počuli? 

? v čom Vám táto skladba pripomína ľudové piesne?  

Zopakujeme si ešte enharmonické tóny:  
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