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Imaginea atolului de corali, are - prin Johann Sebastian Bach - deplina

împlinire. Pentru că secole de-a rîndul s-au suprapus şi s-au ramificat corali

după corali, sprijinind vederea piscului ce răzbate peste întinsurile mării.

Este arta lui Bach, o artă care luminează mereu şi mereu universul mistuitor

al gînditorilor prin sunete.



„Casa Bach”

21 martie 1685

Se naşte la Eisenach

(centrul Germaniei) ultimul

copil al familiei, Johann

Sebastian Bach. Tatăl,

Johann Ambrosius Bach,

era muzician, iar mama,

Maria Elisabeth, născută

Lammerhirt, provenea,

la rîndul ei, dintr-o familie

de muzicieni.

Generaţii întregi înrudite cu familia

lui Bach, numărînd ca profesii

fie profesori, muzicieni, fie clerici

sau constructori de instrumente,

au lăsat urme notabile

în spaţiul geografic al Turingiei.



1685 - Copilăria, primele lecţii de muzică le primeşte de la tata

1692 - Învaţă la Şcoala Latină

1694 - Se bucură puţin de căldura şi ambianţa muzicală a căminului

părintesc. Moare mama. Tatăl se recăsătoreşte, dar moare la un an.

1695-1700 - Rămas orfan se stabileşte la Ohrdruf, la fratele, Johann

Christoph, organist. Bazele cîntatului la instrumente cu claviatură

1701-1703 - Datorită frumoasei voci obţine bursă la Michaelisschule,

contact cu muzica corală a sec. XVII, perfecţionează tehnica organistică

1703 – violonist, curtea Weimar, duce. Vine în contact cu muzica

instrumentală italiană

1703-1707 - organist a Bisericii Noi din Arnstadt. Cîntă unei tinere

admiratoare! Istoria a avut un final fericit – Maria Barbara i-a devenit

soţie cu care a avut 7 copii, din care numai 4 au supraviețuit. Compune

unele din primele compoziții şi celebra

„Toccata și Fuga în Re minor".

Maria Barbara



1708 - maestru de concerte. Compune celebra Clavecinul bine

temperat

1717 - curtea Anhalk-Cothen. Compune Concertele brandenburgice

1721 - s-a recăsătorit cu Anna Magdalena Wilcke, o tînără soprană,

cu care a avut o lungă căsnicie fericită. Împreună au avut 13 copii.

Toți fiii lui Bach au arătat o deosebită dotare pentru muzică,

mulți dintre ei devenind muzicieni consacrați, așa Wilhelm

Friedemann Bach, Johann Gottfried Bernhard Bach, Johann

Christoph Friedrich Bach, Johann Christian Bach și Carl Philipp

Emanuel Bach. Din cei 21 de copii pe care i-a avut, au supraviețuit

opt: 4 fete și 4 băieți

1723 – Cantor, director muzical la biserica St. Thomas.

Anna Magdalena Wilcke



1724-1750 – Leipzig, cantor. Numit director muzical

al „Collegium musicum”, concerte în aer liber, devine membru

al Societăţii Mizler. În 1749, vederea lui Bach începe

să slăbească. Revizuieşte fanteziile-coral BWV 651-668

şi dictează preludiu-coral „Vor deinen Thron…”



Vocal simfonic: Pasiunea după Ioan, Pasiunea după Matei,

Missa în si minor, misse luterane, Oratoriul de Crăciun,

Oratoriul de Paşti, Magnificat, aprox. 300 Cantate religioase,

25 de Cantate profane (electorală, cafelei, ţărănească,

Actus tragicus)

Orgă: 144 corale, sonate, concerte, toccate şi fugi, Passacaglia

Clavecin: Das wohltemperierte Clavier, şase Suite franceze,

Suite engleze, Partite, Invenţiuni, Concertul italian,

Variaţiunile „Goldberg”

Ansamblu instrumental: patru Suite, şase Brandemburgsche 

Koncerten, Das musicalischer Opfer, şase Sonate

pentru vioară solo, Sonate pentru flaut, vioară, clavecin,

Die Kunst der Fuge(17 fugi, patru canoane)

CAPODOPERE



Operele lui Johann Sebastian Bach au fost clasificate și catalogate
în 1950 de muzicologul Wolfgang Schmieder în Catalogul operelor
lui Bach: BWV și sînt numerotate ca atare.

OPERA – CD



Bach nu s-a rupt de viața omului și de idealurile sale. Vastitatea

și diversitatea temelor bachiene, clocotul mereu viu al muzicii sale

îndreptățesc cuvintele lui Beethoven: „Nu pîrîu, ci ocean trebuia

să se numească” (în germană, Bach = pîrîu).



Trăind într-o epocă în care omenirea se afla în pragul

noilor împliniri clasice şi cînd aristocraţia feudală primea,

rînd pe rînd, lovituri ce-i grăbeau sfîrşitul, Bach a asimilat

variatele tendinţe care se încrucişau în spiritualitatea

vremii. Cu uriaşa sa forţă morală şi sevă creatoare, Bach

a configurat variate expresii, turnate în perfecte

arhitecturi sonore. Ducînd la perfecţiune formele

plămădite în sec. XVII-lea, Bach exprimă în muzica sa

cele mai înalte idei şi năzuinţe umane.



OPERA

DISC DE VINIL







OPERA 

AUDIO CASETE



CREAŢIILE MUZICALE

VALOROASE

Creația bachiană nu este numai

o sinteză artistică a stilurilor

muzicale care se încrucișau

la începutul secolului al XVIII-lea,

ci și o încununare a evoluției muzicii

polifonice și un moment

de vîrf al epocii Barocului. La baza

limbajului său muzical stă coralul

protestant, cu linii melodice

provenite nemijlocit din creația

populară. Această rădăcină în arta

populară constituie cheia de boltă

a expresivității operei sale, în pofida

aspectului ei aparent abstract.



OPERE ALESE



ORATORII, SIMFONII, CANTATE











Ca slujitor al bisericii, muzica sa a fost intim legată

de serviciile religioase, numeroase pagini fiind mărturii

ale profundei sale evlavii. Deși a crezut neștirbit

în fericirea vieții veșnice, în creația sa nu a redat omul

împăcat, ci omul cu toate îndoielile, cu nesfîrșitele sale

ispite și căderi. În antiteză, aduce imagini luminoase

și înălțătoare, ancorate în neclintita credința a prezenței

divine în viața omului.

Fire echilibrată și modestă, el și-a dedicat creația

preamăririi lui Dumnezeu și înălțării spirituale a omului.

De o smerenie rară, Bach își începea fiecare lucrare

cu rugăciunea „Iisuse, ajută-mă” și o sfîrșea cu inscripția

„numai pentru slava lui Dumnezeu”.



CREAŢIA PENTRU ORGĂ



CREAŢIA PENTRU VIOARĂ



CREAŢIA PENTRU CLAVECIN (PIAN)



CONCERTE



CLAVECINUL BINE TEMPERAT

VOLUMUL I



CLAVECINUL BINE TEMPERAT

VOLUMUL II



PRELUDII



PARTITE, FANTEZII



TOCCATE



SUITE ENGLEZE



SUITE FRANCEZE



REPERTORIU PENTRU COR



ARII



INVENŢIUNI



PRELUDII ŞI FUGI



PIESE PENTRU BAIAN



PIESE PENTRU ACORDEON



EDITUR A MUZICALĂ UKRAINA



SINTEZA CRITICĂ
LIMBI STRĂINE



SINTEZA CRITICĂ
LIMBA ROMÂNĂ









„Nu-mi lipseşte nimic; posed comori

întregi! Cum să nu am iluzia atît

de liniştitoare a bogăţiei cînd, acolo,

într-un colţ de cameră, se găseşte

colecţia, aproape completă, a operelor

lui Bach. Vedeţi cît sînt de bogat!

Cu cîte m-a copleşit soarta!”

George Enescu

Niciodată Enescu nu-şi alcătuia

un program fără să includă măcar

o sonată de Bach sau ceva din aceeaşi

sferă spirituală…



Muzica lui Bach este dovada existenţei lui Dumnezeu…

COLECŢIA DE MĂRCI



SINTEZA CRITICĂ

LIMBA RUSĂ







PREZENŢE ÎN SURSE DE REFERINŢĂ





REFERINŢE ÎN PUBLICAŢII PERIODICE























Sfîrşitul omului,

după ce îşi recăpătase 

brusc, dar pentru scurtă 

vreme, vederea,

se consumă

în ziua de 28 iulie, 1750… 

A fost înmormîntat

în Johanniskirche, 

în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial 

reîngropat în incinta 

Bisericii Sf. Toma



Prezenţa artistului Bach în istoria muzicii, culturii

universale, o scurtă privire înapoi pune în lumină ideile

parcurse.

Viaţa sa a început trist - viaţă de copil orfan,

s-a desfăşurat modest şi s-a sfîrşit tragic, cu totală orbire.

Bun soţ, bun tată, bun lutheran, bun profesor.

Şi muzicianul? Cu această calitate începe clocotul

mistuitor. Organistul nu-şi găseşte liniştea decît în faţa

colosului care-i tălmăceşte gîndirea; ea îşi caută

echilibrul în forma de fugă - condusă de cea mai logică

organizare dintre toate cîte au existat în evoluţia artei

polifonice. Fuga devine refugiul salvator, trăieşte intens,

uitînd de tot ce e durere - fizică sau morală, uitînd

şi de menirea muzicii, integrîndu-se în lumea nemărginită

a sunetelor şi, poate, făcîndu-şi testamentul pentru a ni-l

lăsa nouă, tuturor.



PREZENŢE ÎN SCULPTURĂ





UMOR



PREZENŢE ÎN INTERNET







Ca toate geniile umanităţii, el se ridică

deasupra epocii sale, creaţia sa fiind

atotprezentă, depăşind timpul şi spaţiul,

ca orice permanenţă a spiritului uman. Plin

de fervoare creştină şi generozitate umană,

trăind în permanentă comuniune cu divinitate,

Bach şi-a închinat viaţa şi opera Creatorului

divin şi celor mai înălţătoare idealuri întru

desăvîrşirea umană
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