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Chciałybyśmy wam przedstawić paru wielkich mistrzów 
wybranych państw Europy. 

Jako pierwsza  – Wielka Brytania  : 

Sir Isaac Newton (ur. 4 stycznia 1643, zm. 31 marca 1727, wg 
kalendarza gregoriańskiego; lub ur. 25 grudnia 1642, zm. 20 
marca 1727 wg uŜywanego wtedy kalendarza juliańskiego), 
angielski fizyk, matematyk, astronom, filozof, historyk, 
badacz Biblii i alchemik. 

W swoim słynnym dziele Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica przedstawił prawo powszechnego ciąŜenia,  
a takŜe prawa ruchu leŜące u podstaw mechaniki klasycznej. 
NiezaleŜnie od Gottfrieda Leibniza przyczynił się do rozwoju 

rachunku róŜniczkowego i całkowego. 

Kolejno Niemcy :  

Ludwig van Beethoven (ur.17 grudnia 1770 w Bonn, zm. 26 
marca 1827 w Wiedniu), kompozytor niemiecki, uwaŜany za 
jednego z największych kompozytorów wszech czasów. 
Prekursor romantyzmu w muzyce. 

Beethoven był twórcą nowego myślenia muzycznego, które 
odcisnęło się piętnem nie tylko na epoce romantyzmu, ale  
i następnych. Rozluźnił klasyczne podejście do formy, 
harmonii, orkiestracji, wzbogacił technikę instrumentalną  

i kolorystykę, w nowoczesny sposób potraktował fortepian. Był przede wszystkim 
wielkim symfonikiem; w swoich symfoniach do perfekcji doprowadził formę 
sonatową, był niedościgłym mistrzem w pracy przetworzeniowej. Był twórcą 
rewolucyjnym: zwiększył liczbę części w cyklu sonatowym, poszerzył skład 
orkiestry, w niespotykany sposób łączył ze sobą instrumenty, wprowadził do 
symfonii formy wokalne, stosował środki ilustracyjne, obce sztywnym kanonom 
symfonicznej tradycji szkoły mannheimskiej, z której wyrósł. 

W drobnych utworach: miniaturach fortepianowych i pieśniach, zwłaszcza  
z cyklu Do dalekiej ukochanej widoczne jest nadejście schubertowskiego 
mistrzostwa pieśni romantycznej. 

Beethoven jest równieŜ twórcą trzydziestu dwóch sonat fortepianowych (m.in. tzw. 
sonata KsięŜycowa). 
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Następnie jeden z wielkich mistrzów z Francj i: 

Jean-Michel André Jarre (ur. 24 sierpnia 1948  
w mieście Lyon we Francji), kompozytor muzyki 
elektronicznej, syn kompozytora muzyki filmowej,  
Maurice'a Jarre'a. 

Mówi się, Ŝe Jarre stworzył muzykę elektroniczną "dla 
wszystkich". Pierwszym albumem (naprawdę czwartym 

w całej karierze), który przyniósł artyście sławę był Oxygene za który otrzymał 
nagrodę Grand Prix Du Disques. Następną płytą była Equinoxe, którą moŜna 
nazwać kontynuacją poprzedniczki. Obie płyty stanowią do dziś największe 
osiągnięcie artysty. 

Artysta słynie z tworzonych z rozmachem koncertów-przedstawień dla duŜej 
publiczności. W czasie występów Jarre gra głównie na thereminie, syntezatorach. 

Występy cieszą się wielką popularnością i Jarre kilkakrotnie ustanawiał nowe 
rekordy Guinnessa jeśli chodzi o liczbę widzów. Na koncert w Moskwie w 1997 
przybyło aŜ 3,5 miliona ludzi. Innym rekordem jest cena, za jaką została sprzedana 
jedyna wytłoczona sztuka płyty Music for Supermarkets - 69 000 ówczesnych 
franków francuskich. Oryginalne taśmy zostały spalone w obecności notariusza. 

26 sierpnia 2005 dał dwuipółgodzinny koncert pt. "Przestrzeń wolności" dla 
upamiętnienia 25. rocznicy powstania "Solidarności". Koncert odbył się na terenie 
Stoczni Gdańskiej, przybyło ponad sto tysięcy widzów, artysta nie wziął za występ 
Ŝadnego honorarium. Koncert transmitowany był na Ŝywo przez telewizję 
publiczną, w repertuarze znalazł się m.in. utwór "Mury" Jacka Kaczmarskiego. W 
trakcie koncertu pojawił się na scenie takŜe Lech Wałęsa. 

Jean-Michel Jarre komponuje do dzisiaj. Nie jest juŜ tak popularnym artystą, jednak 
jego muzyka jest wciąŜ rozpoznawalna wśród wielbicieli muzyki elektronicznej. Od 
jego nazwiska została nazwana jedna z planetoid. 

Jako czwarty – Hiszpania i jej mistrz: 

 Pablo Picasso właściwie Pablo Ruiz Blasco (ur. 25 października 1881  
w Maladze w Hiszpanii, zm. 8 kwietnia 1973 w Mougins we Francji) jest uznawany 
za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Był przede wszystkim 
malarzem, ale zajmował się takŜe rzeźbą, grafiką oraz ceramiką. Picasso i Georges 
Braque byli twórcami nurtu malarstwa zwanego kubizmem. 
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Talent Picassa odkrył jego ojciec, który był znakomitym 
rysownikiem. Następnie kształcił się w Hiszpanii, później 
w ParyŜu (1900-1902), gdzie znaczny wpływ na jego 
twórczość miało zetknięcie z postimpresjonistami oraz 
Henrim de Toulouse-Lautrekiem. Prace Picassa z lat 1901-
1904 określa się jako okres niebieski. Były to dzieła 
utrzymane w kolorycie melancholijnym, ukazujące 
tematykę i postaci osób biednych (śycie, Stary gitarzysta, 
Dwie siostry, Prasowaczka). Jego pracownia mieściła się 

przy ulicy La Boètie. 

Po tym okresie twórczość Picassa weszła w okres róŜowy, między innymi sceny z 
Ŝycia cyrkowców (Dziewczyna na kuli, Kuglarze, Toaleta, Rodzina arlekina). 

Od roku 1907 Picasso pod wpływem Paula Cézanne'a oraz sztuki iberyjskiej  
i afrykańskiej rozpoczął twórcze eksperymenty z geometryzacją i uproszczeniem 
formy, które dały początek kubizmowi (Panny z Avignon, Portret Gertrudy Stein). 
W dalszym okresie po współpracy z Georges’em Brakiem skrystalizowały się 
zasady kubizmu analitycznego, hermetycznego  
i syntetycznego.  

Następne lata charakteryzowały ciągłe poszukiwania twórcze. Gdy wybuchła wojna 
domowa w Hiszpanii opowiedział się po stronie republikańskiej, a w roku 1937 za 
200 tys. peset namalował słynną Guernicę, obraz wystawiony w Pawilonie 
Hiszpanii na Wystawie Światowej w ParyŜu. Okres II wojny światowej spędził w 
ParyŜu, w roku 1944 wstąpił do Francuskiej Partii Komunistycznej, a po wojnie 
zaangaŜował się po stronie ruchów lewicowych i 
pokojowych. 

Między innymi wziął udział w Kongresie we Wrocławiu 
w 1948 roku oraz namalował obrazy antywojenne 
(Masakra w Korei, Wojna, Pokój). Okres twórczości 
powojennej Picassa jest bardzo bogaty, róŜnorodny i nie 
poddający się klasyfikacji. Na tle sztuki XX wieku 
osobowość twórcza Picassa miała olbrzymi wpływ na 
kaŜdą dziedzinę współczesnej plastyki. 

Mamy nadzieje, Ŝe chociaŜ trochę przybliŜyliśmy wam wymienionych wyŜej 
mistrzów Europy.  


