
ПОДГОТОВКА ЗА ТЕСТ БР. 2 

1. Што е веризам? 

2. Што значи зборот ,, ил веро“? 

3. Која е разлика помеѓу веризмот и реализмот? 

4. Кога и каде веризмот се појавил? 

5. Во која уметничка гранка веризмот прво се појавил? 

6. Кои се најпознати книжевници од веризмот? 

7. Кои се претставници на веризмот во оперското творештво? 

8. Која опера е изведена 14 000 пати само за време на животот на композиторот? 

9. Која опера е компонирана според вистинскиот настан прочитан од весник? 

10. Која е последна опера од Пучини и дали тој ја довршил?  

11. Во што се состоела реформата на Вагнер? 

12. Според кое книжевно дело е компонирана операта ,,Травијата“? 

12. Накратко раскажи ја операта ,,Травијата“.  

13. За што се работи во операта  ,,Аида“? 

14. Накратко раскажи ја операта ,,Трубадур“. 

15. За што се работи во операта ,,Палјачи“? 

16. За што се работи во операта ,, Кавалерија рустикана“? 

17. Накратко раскажи ја операта ,,Кармен“? 

18. За што се работи во операта ,,Мадам Батерфлај“? 

19. Кој од оперските копомозитори ја добил Римската награда? 

20. Која е главна разлика помеѓу италијанската и германската опера? 

21. Чија е соло-песната ,,Пастрмка“? 

22. Колку соло-песни компонирал Шуберт? 

23. Наброј две композиции од Шуман. 

24. Кој е заслужен за ренесансата на Бах (зошто)? 

25. Чија е увертирата за ,,Сонот на летната ноќ“ (,,Свадбен марш“)? 

26. Чија е симфониската поема ,,Така зборуваше Заратустра“? 

27. Наброј две опери од Рихард Штраус. 

28. Наведи една композиција од Брамс. 

29. Кој ја компонирал ,,Фантастична симфонија“? 

30. Колку ставови има ,,Фантастична симфонија“? 

31. Наброј две композиции од Лист 

32. Што е белканто? 

 



 

Композитор 

 

                   Опери Асоцијации Линкови 

Росини 
 

,,Севилскиот берберин“,  
,,Вилјам Тел“ 

Татко свирел на 
труба/хорна, мајка 
оперска пејачка 

http://youtu.be/7qHZkkgowdY 
http://youtu.be/RedbJYK7Djs 
 

Белини 
 

,,Норма“, ,,Пуританци“ Катанија, млад 
умира 

http://youtu.be/c3iFRaTwwj0 
 

Доницети 
 

,,Љубовен напиток“,  
,,Дон Пасквале“ 
..Лучија ди Ламермур“ 

Татко ткајач, 
сиромашно 
семејство 

http://youtu.be/xToxhv_Y9nc 
 

Верди 
 

,,Травијата“ (треба кратка 
содржина), ,,Трубадур“ (треба 
кратка содржина), ,,Риголето“ 
(треба кратка содржина),  
,,Набуко“, 
 ,,Аида“(треба кратка 
содржина),  

Прво одбиен на 
Конзерваториумот 
во Милано, 
семејна 
трагедија... 
оперска пејачка-
втора сопруга 

http://youtu.be/NcKdnkGBSgA 
http://youtu.be/Tltje8l2VNI 
http://youtu.be/zL4tnifuE50 
http://youtu.be/8A3zetSuYRg 
http://youtu.be/D6JN0l7A_mE 
http://youtu.be/6QO21JCa7NA 
http://youtu.be/Q4UdG9CXz1I 
 

Вебер 
 

,,Волшебниот стрелец“, 
,,Оберон“ 

Прва национална 
опера, диригирање 

http://youtu.be/FojsiGXZYDU 
http://youtu.be/DXGTIHeJ8QQ 
 

Вагнер 
 

,,Лоенгрин“, ,,Парсифал“,  
,,Тристан и Изолда“, 
,,Проколнатиот  Холанѓанец“,  
,, Мајстори пејачи“, ,, Зигфрид“, 
,,Валкири“, ,,Рајнско злато“,  
,,Риенци“ 

Реформа,  
лајт мотив,  
чинови-слики, 
оркестар, 
сценографија 

http://youtu.be/Ce-Xok6SRPU 
http://youtu.be/-XFLaVdHdjw 
http://youtu.be/Fwr_eQrOEYk 
 

Бизе 
 

,,Кармен“ (треба содржина), 
,,Арлезијанка“, ,,Ловци на 
бисери“ 

Римска награда, 
Франција, неуспех 
со Кармен 

http://youtu.be/E2XyHfi50yE 
http://youtu.be/e5qmSEvDEGs 
 

Маскањи 
 

,,Кавалерија рустикана“ (треба 
содржина) 

Татко пекар, прва 
веристичка опера 

http://youtu.be/79RxceV-UJw   
http://youtu.be/3ISDLkGRdHg  
http://youtu.be/1_TQSBqQFdU  
http://youtu.be/yV5ouSdyGfg 
 

Леонкавало ,,Палјачи“ (треба содржина) Египет, Турција, 
Франција 
 

http://youtu.be/sUe2OnXIBEg 
,,No, pagliaccio non son" 
Pagliacci 
 

Пучини 
 

,,Мадам Батерфлај“ (треба 
содржина), ,,Тоска“, 
,,Турандот“, ,,Ѓани Скики“, 
,,Боеми“, 
 ,,Манон Леско“ 

Музичка 
традиција во 
семејството, 
недовршена опера, 
рак на грлото... 

http://youtu.be/Om58sUyCmH4  
(,,Nessun Dorma“ - Turandot ) 
http://youtu.be/sLcbfF9ypmM 
,,Мадам Батерфлај„ 
http://youtu.be/g6r-07bZmWM 
,,Мадам Батерфлај„ 
http://youtu.be/w0diDwHtATw 
,,Bаbbino caro“ – Ѓани Скики  
 


