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Баро
к • Барок или бароко је уметничко-

културни период, који је владао 
у Европи између 1600 и 1750 
године. 

• Настао је у Италији и проширио се 
по целој Европи и њеним 
колонијама.

• Бежећи од затворених облика 
и класицизма претходне епохе, 
ствараоци су тражили нове 
димензије израза и стварали 
раскошна дела.

• Највећи барокни музичари су: Јохан 
Себастијан Бах, Италијан Антонио 
Вивалди, као и творац 
барокних ораторијума Георг 
Фридрих Хендл.



Биограф
ија
•  Рођен 21.03.1685. у Ајзенаху 
•  Преминуо 28.07.1750 у Лајпцигу 
•  Био је немачки композитор, 

оргуљаш и чембалиста из доба 
барока.

•  Широко познат као један од 
највећих композитора и стубова 
универзалне културе иако је веома 
рано изгубио чуло слуха.

•  Његова дела су запажена због 
интелектуалне дубине, техничког 
савршенства и уметничке лепоте!



• Са 17 година свирао је оргуље, клавир, виолину, виолу певао у хоруклавир, 
виолину, виолу певао у хору и био помоћник кантора.

• Стекао је славу као извођач на оргуљама и чембалу, и као музички 
импровизатор!



• Један је од најзначајнијих представника универзалног хуманизма у 
уметности 

• Творац је великог броја музичких облика који карактеришу барок као 
раздобље 

•  Бавио се свим жанровима музике, осим опере!



• Први период, учење и 
усавршавање, трајао је од 1700. 
до 1713. 

•  Други период, период 
мајсторства, почиње 1713, у 
Вајмару, и траје до 1740. када је 
Бах у Лајпцигу. 

•  Последњи период Бахове 
музике обележен је 
објављивањем Вежбе за клавир 
бр. 3 и траје до његове смрти 
1750, у време када је 
компоновао Уметност фуге.

Бахов опус се може поделити на три велика стилска периода које су обележили 
стилови актуелног доба и развој личног стила.  



Дел
а

• Бах је написао више од 1000 дела, 
међу њима готово подједнак број 
вокалних и инструменталних 
композиција 

•  Вокална музика:

       -Компоновао је -224 кантате -10 
миса -7 мотета -2 завршене пасије 
-3 ораторијума -188 корала -4 песме 
-1 кводлибет -58 духовних напева 

Инструментална музика:
       -Од Бахових инструменталних дела, 
сачувано је 227 дела за оргуље, 189 за 
чембало, 20 за соло инструменте, 16 за 
камерни оркестар, 30 оркестарских и 18 без 
одређеног инструмента. 
       -Укупно постоји 494 Бахових комплетних 
инструменталних композиција!



• Нека од његових најзначајнијих дела су:
      -фуге  
      -токате за оргуље
      -свите
      -виолински концерти
      -световне кантате
      -мисе

Музички примери:

BWV 565
•   Токата и фуга у де молу 
BWV 971 — Италијански концерт у Еф дуру
•   први део 
BWV 988 — Голдберг варијације
•   први део 
BWV 1049 — Бранденбуршки концерт бр. 4 у Ге дуру
•   1. (Allegro) 
Кантата 140
•   1. рефрен 
•   2. рецитатив 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Toccata_et_Fugue_BWV565.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Toccata_et_Fugue_BWV565.ogg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:JSBach_-_BWV971_-1.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/JSBach_-_BWV971_-1.ogg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Goldberg_variations_1_start.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/43/Goldberg_variations_1_start.ogg
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Brandenburg_Concerto_No._4_in_G,_Movement_I_(Allegro),_BWV_1049_(ISRC_USUAN1100303).oga
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Brandenburg_Concerto_No._4_in_G,_Movement_I_(Allegro),_BWV_1049_(ISRC_USUAN1100303).oga
https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0:Bach_-_cantata_140._1._chorus.ogg


КРАЈ!
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