Operans Historia Ver. 3
Här fanns det lituriska dramat, ur detta växte myseriespelen fram på 121300-talen, det blev efterhand mer folkligt (man tog bort latinet) gigantiska,
borgeliga festspel. På 1400-talet delades dramat in i flera akter och man
behövde då musikaliska mellanspel sk. intermedier. På 1500-talet kom
sedan det populära Pastoraldramat där ett helt stycke sattes i musik.

Kykan

900-talet

Florens

slutet 1500talet

Jacopo Peris

1561-1633

Musiker och musikvänner samlades (kallades Cameratan) och ville
återuppväcka de antika idealen, ville återinföra det antika dramat. Banade
väg för en ny konstfom med kännetecknet monodi (sång för en)
skrev de första riktiga operorna (allt sjöngs) Dafne (1597) ,Euridice (1600),

Giulio
Caccinis

1545-1618

Claudio
Monteverdi

1567-1643

Jean-Baptiste
Lully
Henry
Purcell
Alessandro Scarlatti
Georg Philipp
Telemann

Skrev: Il Rapimento di Cefalo (1600) Förbluffade åskådarna med fantatisk
dekor samt teatermaskineri, Barockoperans första skede är
underverksoperans tid
Italien, Operans egentlige skapare, musiken & ordet blir likvärdiga
storheter, dramatiska effekter enbart med hjälp av musik, Skrev: Orfeo
(1607), Odysseus återkomst, Poppeas Kröning (stilbildande mästerverk)

1632-1687

Inflytad Italienare som skapade den franska operan. Skrev: Alceste,
Cadmus et Hermione, Armadis & Armide även Hovbaletter, komedibaletter
med dans och sång

1659-1695

Den store mästaren i England. Kombinerade Italiensk och fransk stil,
engelsk folkton, Skrev: stråkfantasier, kyrkomusik samt operan Dido &
Aeneas (ett av epokens viktigaste verk)

1660-1725

Den neapolitanska operans stora namn i Italien skrev: 100 operor, 200
mässor samt 600 kantater
Den främsta företrädaren för tysk nationell opera,

1681-1767

George Friedrich
Händel

1685-1759

John Pepusch

1667-1752

John Gay

1685-1732

Fick framgång med operan Almira 1705 på operahuset i Hamburg. Den
neapolitanska operans fullkomnare i England. Glansfulla arior för stora
sångstjärnonr, Skrev: Xerxes, Rinaldo, Giulio Cesare, Alcina, Orlando,
Teseo
Pepusch var tysk arrangör och kompositör, Gay var en engelsk poet och
dramatiker, Skrev Tiggaroperan, den första balladoperan, en parodi på
högtravande italiensk opera, ger så småningom upphov till Opera Buffa=
komisk opera

Christoph Willibald Gluck 1714-1787

Fader till den Tyska operan, Operareformator, texter med enkelhet och
klarhet, Förnyade: Orfeo samt Alceste,

Wolfgang A.
Mozart

Sätter kronan på 1700-talets opera, Skrev: Bastien et Bastienne, La finta
giardiniera, Idomeno, Enleveringen ur seraljen, Figaros Bröllop(1786), Don
Juan(1787), Cosi fan tutte, Titus, Trollflöjten(1791),

Gioacchino
Rossini

Richard
Wagner

Giuseppe
Verdi

1756-1791

Italien, Det glada sinnets operastil, anledningen till att Italien behöll sin plats
som ledande operaland på 1800-talet, Skrev: Barberaren i Sevilla, Den
tjuvaktiga skatan, Askungen, Wilhelm Tell (hans 39:e och sista)
1792-1868
Tyskland-Italien, revolutionerade operakonsten i hela världen, skapar den
eviga melodin, ledmotivet, orkesterdiket, scenbelysning, opera skulle vara
gratis för åskådarna, teori om allkonstverket, Skrev Operor: Den flygande
holländaren, Lohengrin, Tristan & Isolde, Nibelungens Ring: Rhenguldet,
1813-1883 Valkyrian, Siegfried, Ragnarök.
Italienare, skapade Italiensk opera: enkel, rättfram, ärlig, vardagliga
problem och mänskliga egenskaper, skrev bara på beställning, fattig barn& ungdom, dog stormrik och världsberömd, Skrev Operor:
Nabucco/Nebukadnessar (Fångarnas kör) tolkades som Italiens frigörelse
från Österrike, Rigoletto, La Traviata (Den vilseförda), Aida (Egypten),
1813-1901 Othello (Shakespeare), Falstaff (musikkomedi HenrikIV)
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Richard
Strauss
Giacomo
Puccini

Munchen, ypperlig dirigent, klanglig fantasi som tangerade tonalitetens
gränser, pappa=hornist, utnämdes av Hitler till Reichmusik-kansler, skrev:
operor t.ex. Salome (7 slöjornas dans,Joh.Döparen), Electra,
1864-1949 Rosenkavaljeren (Sista repetoaroperan)
Italiens mest framgångsrika operakompositör.Tonsättare med teatern i
blodet, Skrev: La Boheme, Tosca, Madame Butterfly, Gianni
Schicchi(hans enda komiska opera)
1858-1924
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