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Datums 
Sasniedzamais 

rezultāts 
Uzdevumi 

 

Mājas darbs 
(atsūti uz WhatsApp vai 

uz e- pastu) 
Vērtējums 

5.05 Iepazīt 20 gs. 
sākuma mūzika 
– Džordžs 
Geršvins 

Dž. Geršvins bija amerikāņu mūzikas simbols. Viņa karjera 
bija viena no gadsimta spožākajām un veiksmīgākajām, kaut 
gan viņš nodzīvoja tikai 38 gadus. 

Geršvins bija spožs pianists un komponists, 16 gadu 
vecumā sāka rakstīt dziesmas, pēc tam mūziklus, 26 gadu 
vecumā viņam džeza orķestra vadītājs lūdz uzrakstīt 
koncertu klavierēm ar džeza orķestri. Tā radās “Rapsodija 
blūza stilā”, kas radīja veselu sensāciju publikā! 

Džezs bija jauns mūzikas stils, kas ienāca no melnādaino 
mūziķu folkloras, grupām, kas Amerikā strauji izplatījās. 
Geršvins nebija pirmais, kas ienesa džeza mūziku 
koncertzālēs, bet bija viens no spožākajiem tās izpildītājiem, 
improvizētājiem, satuvināja vieglo žanru – estrādi, 
afroamerikāņu folkloras elementus ar klasiskajām Eiropas 
mūzikas formām.  

Vārds rapsodija norāda uz brīvu formu, bet blūzs norāda 
uz spēcīgu džeza klātbūtni. 

 
 
 
 

1. Kāda instrumenta 
solo uzsāk 
rapsodiju? 

2. Mācies atpazīt 
tēmu 
Summertime, pēc 
dotās tabulas. 

 

Iesk. 
Neiesk. 



Rapsodija blūza stilā 
https://www.youtube.com/watch?v=ie-TS-BitnQ 
 
1935 gadā viņš uzrakstīja savu slavenāko darbu operu 

“Porgijs un Besa” 
 Porgijs un Besa ir amerikāņu operas klasika, darba 

pirmizrāde notika 1935. gadā Bostonā. Tajā skan viena no 
visu laiku populārākajām dziesmām – Summertime (to var 
dēvēt arī par āriju) –, taču tās kontekstu var saprast tikai 
operā. Darbība risinās XX gadsimta 20. gados un stāsta par 
dzīvi trūcīgajā melnādaino kvartālā. 

 Džordžs Gēršvins ir raksturojis šo darbu kā folkoperu – 
tajā viņš ir paudis savus priekšstatus par melnādaino 
amerikāņu mūziku, blūzu, lūgšanām, raudu dziesmām un 
spiričueliem. Partitūrā komponists nav izmantojis jau 
eksistējošus garīgos skaņdarbus, bet radījis savus, kurus 
kombinējis ar opermūziku. Ļoti iespaidīgas un sarežģītas ir 
kormūzikas ainas. Operā ir jūtama arī  mūziklu ietekme. 

 
Summertime 

Komponists Žanrs Skaņdarbs Tēma 

Dž.Geršvins opera “Porgijs un 
Besa” 

Summertime 

https://www.youtube.com/watch?v=O7-Qa92Rzbk 
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