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Σο αιςκθτικό και καλλιτεχνικό κίνθμα του κλαςικιςμοφ 

εκφράςτθκε μζςα από όλεσ τισ τζχνεσ: τθ μουςικι, τθ ηωγραφικι, 

τθν αρχιτεκτονικι, τθ λογοτεχνία και το κζατρο.

Η νζα αυτι αιςκθτικι χαρακτθρίηεται από 

• διαφγεια 

• κακαρότθτα 

• απλότθτα, 

• ευκφτθτα 

• ςυνοχι

• αποφυγι περιττϊν διακοςμθτικϊν ςτοιχείων 

• φυςικι και άμεςθ ζκφραςθ.



Σα βαςικά μουςικά χαρακτθριςτικά  του κλαςικιςμοφ

• θ ομοφωνία, θ οποία αντικατζςτθςε τθν πολυφωνικι 

και αντιςτικτικι γραφι τθσ εποχισ Μπαρόκ, 

• θ οργάνωςθ του μουςικοφ κειμζνου ςε ςφντομεσ 

περιόδουσ ι φράςεισ

• θ αραίωςθ τθσ εναλλαγζσ των αρμονιϊν

• θ ζντονθ εναλλαγι των ςυναιςκθμάτων  μζςα από 

διάφορα μουςικά εκφραςτικά μζςα



Κάποιοι από τουσ ςθμαντικότερουσ υνκζτεσ τθσ κλαςικισ 
περιόδου :

Γιόηεφ Χάυντν (1732-1809) 
Βόλφγκανγκ Αμαντζουσ Μότςαρτ (1756-1791)
Λοφντβιχ βαν Μπετόβεν (1770-1827)
Κρίςτοφ Βίλιμπαλντ Γκλουκ (1714-1787)
Μοφτςιο Κλεμζντι (1752-1832)
Λουίτηι Μποκερίνι (1743-1805)

Και οι γιοι του Γιόχαν Σεμπάςτιαν Μπαχ, μεγάλου ςυνθζτη τησ 
εποχήσ Μπαρόκ:
Γιόχαν Κρίςτιαν Μπαχ (1735-1782)
Καρλ Φίλιπ Εμάνουελ Μπαχ (1714-1788)
Βίλχελμ Φρίντμαν Μπαχ (1710-1784)



Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)

Με καταγωγι από τθν Αυςτρία, ο Haydn κεωρείται ο 
«πατζρασ» τθσ ςυμφωνικισ μουςικισ και του κουαρτζτου 
εγχόρδων. Σο ζργο του περιλαμβάνει κυρίωσ οργανικι 
μουςικι αλλά και ζργα φωνθτικισ μουςικισ.

υγκεκριμζνα, ςυνζκεςε:

• Ορατόρια και όπερεσ

• 12 λειτουργίεσ

• 104 ςυμφωνίεσ

• 84 κουαρτζτα εγχόρδων

• 31 τρίο με πιάνο

• 60 ςονάτεσ για πιάνο



Josef Haydn

• 2ο μζροσ του κονςζρτου ςε ΝΣΟ ςε διαςκευι 

του KEUNING

Ευριπίδθσ αμαράσ



Wofgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) 

• Μακθτισ του Γιόηεφ Χάυντν και αυςτριακισ 
καταγωγισ, ο Μότςαρτ ζδειξε ιδθ από τθν παιδικι 
του θλικία ότι διζκετε μοναδικζσ μουςικζσ ικανότθτεσ, 
οι οποίεσ υποςτθρίχκθκαν ςυςτθματικά από τον 
πατζρα του, ζναν από τουσ καλφτερουσ μουςικοφσ 
παιδαγωγοφσ τθσ εποχισ του.  



• Σα ταξίδια και οι ςυναυλίεσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, 
ζδωςαν ςθμαντικι ϊκθςθ ςτθ ςυνκετικι 
δραςτθριότθτα του μεγάλου ςυνκζτθ και βοικθςαν 
ςτθ δθμιουργία ενόσ χαρακτθριςτικοφ προςωπικοφ 
ςτυλ.



• Έγραψε Όπερεσ, 41 υμφωνίεσ, Κοντςζρτα για πιάνο, 
Κοντςζρτα για βιολί, φαγκότο, κλαρινζτο, άρπα, όμποε, 
φλάουτο & άρπα και για άλλα όργανα,  Μουςικι 
δωματίου, χορωδιακι μουςικι, ονάτεσ για πιάνο, και 
το Requiem, τθ νεκρϊςιμθ ακολουκία που δεν 
πρόλαβε να ολοκλθρϊςει λόγω του πρόωρου κανάτου 
του.



Wofgang Amadeus Mozart

• ονάτα για πιάνο No 16 ςε ΝΣΟ μείηονα 
SONATE FACILE, KV 545

Ελιςάβετ Λάλου



Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)

• Γερμανόσ ςυνκζτθσ

• Ο Μπετόβεν αν και ανικει περιςςότερο ςτθν κλαςικι 
περίοδο, ςυνδζκθκε με το κίνθμα του ρομαντιςμοφ 
που ακολοφκθςε κακϊσ τα τελευταία του ζργα 
διακρίνονται από ζντονα ρομαντικά ςτοιχεία. 

• Από το 1812 χάνει ςταδιακά τθν ακοι του και ωσ το 
τζλοσ τθσ ηωισ του μζνει εντελϊσ κουφόσ.





• Έγραψε 9 ςυμφωνίεσ, 5 Κοντςζρτα για πιάνο, 1 
Κοντςζρτο για βιολί, 32 ςονάτεσ για πιάνο, 
Κουαρτζτα εγχόρδων και άλλα ζργα ορχθςτρικισ 
μουςικισ.



Franz Peter Schubert (1797 – 1828)

• Αυςτριακόσ ςυνκζτθσ. 

• υνζκεςε περιςςότερα από εξακόςια Λιντερ
(Lieder, ρομαντικά τραγοφδια) κακϊσ και πολλζσ 
ςυμφωνίεσ, ςονάτεσ, ζργα μουςικισ δωματίου, 
κρθςκευτικά ζργα, μερικζσ όπερεσ και πολλά άλλα 
ζργα.



Σα ζργα του:

• 9 ςυμφωνίεσ

• 15 κουαρτζτα εγχόρδων

• Κουιντζτο εγχόρδων "Η πζςτροφα"

• 2 τρίο για πιάνο

• Περίπου 20 ςονάτεσ για πιάνο

• 6 Μουςικζσ ςτιγμζσ για πιάνο

• 8 Improptus για πιάνο

• Φανταςία ςε ντο μείηονα Ο Οδοιπόροσ για πιάνο

• πάνω από 600 Λιντερ, με ςθμαντικότερουσ τουσ κφκλουσ " Η Ωραία 
Μυλωνοφ" και "Χειμωνιάτικο ταξίδι"

• 7 λειτουργίεσ

• Ορατόριο "Λάηαροσ"

• 4 Όπερεσ





Josef Haydn

• ονάτα ςε E-major για πιάνο 

Χρυςοφλα ίκλθ



Αφιγθςθ: 

• Νανοφςθσ Παφλοσ

• Παπαοικονόμου οφία

Κείμενα-μουςικι επιμζλεια:

Αναςταςία Γκίνθ (ΠΕ16.01)




