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Wolfgang Amadeus Mozart — en kort introduktion
(Af: Jens Laigaard)
Mozart er den mest populære af alle klassiske komponister. Han var også populær, mens han levede, men kun i
perioder, og slet ikke i det omfang, han er i dag.
Mozarts første periode som berømthed var fra seksårsalderen til han blev teenager. Han var sammen med sin
musikalske far og storesøster på turnéer rundt i Europa, hvor de optrådte for konger og fyrster. Midtpunkt for
koncerterne var den lille Wolfgang, det musikalske geni. Drengen spillede blændende på pianoforte, og han
komponerede også. Det havde han gjort, siden han var fem. Han var indbegrebet af et vidunderbarn.
Men som halvvoksen kunne han ikke længere imponere med sine færdigheder. Mozart gled ud af spotlightet
og tilbragte en række triste år som musiker hos ærkebiskoppen i Salzburg.
I en alder af 25 flyttede Mozart til Wien for at prøve lykken som freelance-komponist. Mens han snart var glemt
i fødebyen Salzburg, blev han feteret og tjente gode penge i Wien - og senere også i Prag. Han giftede sig og fik
børn. Desværre var han aldeles uøkonomisk og brugte konstant mere end de honorarer, der kom ind, og han
måtte skrive masser af regulære tiggerbreve til sine rige bekendte.
Og så måtte han skrive musik! De sidste ti år af sit liv, fra 25 til 35, skrev han næsten alle de værker, han er
kendt og elsket for i dag. Han komponerede fra tidlig morgen, underviste og gav koncerter i Wien og omegnens
palæer, undertiden til sent om aftenen. Og når han kom hjem, plejede han at sætte sig og komponere videre, til
det var efter midnat.
Der er forbløffende få rettelser i hans nodemanuskripter. Mozart komponerede sin musik
helt færdig i hovedet og skrev den ned uden kladde eller ændringer. Han var en stensikker håndværker og vidste præcis, hvad der skulle til, hvad enten han arbejde på en lille sonate eller en to timer lang opera.
Mozart havde en særlig evne til at huske den musik, han hørte. Under rejserne i sin barndom opsugede han det
bedste fra italiensk, fransk og tysk musik, og som voksen bearbejdede han disse indtryk til noget helt personligt. Han holdt musikken inden for de givne former, men var ikke bange for at krydre med noget nyt. Han indførte nye harmonier, blandede opera seria og opera buffa i samme forestilling og udvidede orkesterets lyd med
flere blæsere.
Mozart levede af bestillingsarbejder og var leveringsdygtig i alle genrer, der var på mode sidst i 1700-tallet.
Særligt populære var hans værker i stort format som operaerne og ikke mindst klaverkoncerterne, hvor han
selv optrådte som solist. Mozarts musik blev ikke solgt som kunst, men som underholdning til brug i parken,
ved middagen eller i balsalen. Alligevel giver den ofte langt mere end ren underholdning. Man oplever dybe
menneskelige følelser og hører melodier, man aldrig glemmer.
Der er skrevet lige så mange bøger om Mozart som om Shakespeare. Hvorfor er han blevet så umådeligt populær? Er det fordi hans musik virker så fuldkommen og afrundet? Man kan diskutere, indtil køerne kommer
hjem. Men man kan også bare lytte.

Fakta
Wolfgang Amadeus Mozart
- Østrigsk komponist 1756-1791
- Født 27. januar 1756 i Salzburg
- Død 5. december 1791 i Wien
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Den Store Danske
Gyldendals åbne encyklopædi
<Link>
Wikipedia (Dansk)
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Wikipedia (Engelsk)
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Bøger
Hartung Nielsen, Jørgen
Mozart
Om hvordan komponisten Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) som barn og ung kom i gang med at spille
og komponere musik
BOG: 1. udgave. - Vinderup, Cadeau, 2015. FAUSTNR.:
5 187 343 2
Kvist, Bruno
Mozart : mennesket bag musikken
BOG: 1. udgave, 1. oplag. - Kbh., Jyllands-Posten,
2006. - 367 sider
FAUSTNR.: 2 608 275 7

Falktoft Andersen, Ingrid
Mozart - hvem var han? : en kulturhistorisk biografi
Bredt anlagt kulturhistorisk biografi der søger at beskrive alle aspekter af Mozarts (1756-1791) liv og virke. Forfatteren ønsker også at korrigere en række myter og misforståelser i opfattelsen af Mozart.
FAUSTNR.: 2 648 918 0

Film
Milos Formans film ”Amadeus”
Salieri hjælper Mozart med at fuldende Requiem
(filmklip fra Youtube).
<Link>
DVD
Amadeus / original stage play and screenplay by Peter
Shaffer ; directed by Milos Forman. - Director's cut. [S.l.] : Warner Bros. Entertainment Danmark, 2009. - 1
dvd-video (2 t., 53 min.)
Faustnr.: 28692080 eller 24472094
Blu-Ray: 28685750
In search of Mozart
DVD (film): Brighton, Seventh Art (distr.), Korinor,
2006. - 1 dvd-video
filmed & directed by Phil Grabsky
FAUSTNR.: 4 395 173 4

Musikanalyser

Baggrund

Dürrfeld, Peter
Gud i musikken. - Kristeligt Dagblad, 2011. – 255
sider : ill.
FAUSTNR.: 28696299
(78.912)
s.229-248: Mozarts evige lys – om Mozarts Requiem
I kapitlet ”Mozarts evige lys” beskrives Mozarts Requiem, både omstændighederne omkring tilblivelsen og selve musikken. Musikken gennemgås med
fremhævelse af den enkelte sats’ karakteristika. God
inspiration til lytning.

Der findes masser af litteratur om Mozart, også på
dansk. Her er to anbefalelsværdige - meget forskellige - nyere biografier om Mozart:

La Cour-Harbo, Anna
Lyt til Mozart. - Folkeskolens Musiklærerforening,
1998. - 140 sider : ill. - + 3 cd'er.
På omslaget: Lærerens bog
Faustnr.: 22076922
(99.4 Mozart, Wolfgang Amadeus)
Beregnet til undervisning af børn. Særligt afsnit om
Requiem, som også er med på tilhørende cd. Opgaveforslagene kan eventuelt bruges som inspiration
til lytning.
Petersen, Nils Holger
Mozart - Requiem : originalteksten med dansk oversættelse : baggrund og fortolkning. - Det Danske
Bibelselskab, 2005. – 126 sider : ill - (Bibel & musik).
Faustnr.: 26063760.
(99.4 Mozart, Wolfgang Amadeus)
Her er alt, hvad man har brug for at vide om Mozarts Requiem: om værket, Mozart, tiden, baggrunden, tilblivelsen etc.
s. 13-17: Teksten til Mozarts Requiem med dansk
oversættelse.
s. 95-119: Mozarts Requiem – en tolkning af udvalgte satser. Kan benyttes som lytteguide.
Alle ovenstående musikanalyser tager udgangspunkt i de satser, som Mozart med sikkerhed har
komponeret.

Dürrfeld, Peter
Den lille Mozart - Information, 2005. - 112 sider : ill.
- + 1 cd.
Faustnr.: 25994841.
(99.4 Mozart, Wolfgang Amadeus)
Letlæst introduktion til Mozart med indføring i hans
liv, epoken, menneskene omkring ham m.m. og med
kort beskrivelse af centrale værker, herunder Requiem.
Falktoft Andersen, Ingrid
Mozart- hvem var han? : en kulturhistorisk biografi.
- Bogan, 2006. - 525 sider : ill.
Faustnr.: 26489180.
(99.4 Mozart, Wolfgang Amadeus)
Omfattende, men underholdende og velillustreret
Mozart-biografi med kulturhistorisk vinkel, baseret
på primære kilder som breve og dagbøger. Der er
ingen musikanalyser, men gode kapitler om Mozart,
hans liv, hans personlighed, hans musik og de vilkår
han arbejde under.
Omstændighederne omkring tilblivelsen af Requiem
beskrives i et kort kapitel s. 177-180.
Stanley, John
Musikkens mestre : store klassiske komponister og
deres værker / på dansk ved Ole Lindegård Henriksen. - Gyldendal, 1996. - 264 sider : ill.
Originaltitel: Classical music
FAUSTNR.: 21503312.
(78.9)
Populærvidenskabelig musikhistorie med komponistbiografier i tilknytning til de enkelte periodebeskrivelser. Kapitlet ”Klassiken – midt i 18. til midt i
19.århundrede” giver en lettilgængelig indføring i
perioden og stilarten.

Bibzooms guide til Mozart
Fremragende guide til Mozart og højdepunkterne i hans produktion

