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«Моцарт - найвідоміший з 
композиторів» (1756-1791)

Моцарт - найвідоміший з 
композиторів. Його музика така чиста і 
прекрасна, що виникає відчуття, ніби 
він її просто «знаходив», в той час, 
коли вона вже існувала вічно, як 
частина вродженої краси, яка чекала, 
щоб її виявили і показали світу». ( А. 
Енштейн).

27 січня 2021 року виповнюється 265 
років від дня народження великого 
австрійського композитора Вольфганга 
Амадея Моцарта. Про найбільшу 
загадку Творця, символ Генія-Моцарта 
написано сотні книг, знято велику 
кількість кінофільмів, здійснено багато  
наукових досліджень,  видано 
мільйони  музичних дисків, але  
століттями ми повертаємося знову і 
знову, щоб осягнути  «Велич Космосу 
Моцарта»



«Ефект Моцарта»

У 50-тих роках минулого 
століття французьким  
фоніатором Альфредом 
Томатисом були розпочаті 
наукові експерименти «Ефекту 
Моцарта», тобто  впливу музики 
композитора  на організм 
людини: підвищення розумових 
здібностей, розвиток мовлення у 
дітей, терапія при ДЦП, 
епілепсії, аутизмі.  У багатьох 
країнах світу розповсюджена 
музична терапія  при лікуванні  
неврологічних та онкологічних 
захворювань. 



Неосяжна творчість 
В. А. Моцарта

Батько В. А. Моцарта  музикант при 
дворі правителя Зальцбурга -
Леопольд  Моцарт описав 
народження сина як «чудо від Бога» 
тому, що хлопчик був дуже 
крихітним і слабким, щоб вижити. 
Вольфганг Амадей Моцарт прожив 
35 років. Життя композитора було 
стрімким,  яскравим і таємничим. В. 
А. Моцарт написав близько 600 
творів, що охоплювали майже всі 
музичні жанри: симфонічний, 
оперний, інструментальний, 
вокально-хоровий та ін..  Достатньо 
було б навіть його опер « Весілля 
Фігаро», «Дон Жуан», «Чарівна 
флейта»,  хорового реквієму, щоб 
увійти в історію світової музики, як 
неперевершений композитор 18 
століття.



Відкрий для себе 
музику В. А. Моцарта

«Чудо-дитина» своєї епохи - В. Моцарт мав 
абсолютний музичний слух, пам'ять, 
володів багатьма іноземними мовами, грав 
на скрипці, органі, клавесині. 
З шести років маленький музикант 
підкорив всю Європу. 
З 35 років свого життя, 14 років пройшли у 
виснажливих  гастрольних подорожах.  
Стрімкий взлет музичної кар’єри і стрімке 
її падіння,  надають таємничості життя і 
феномену музики 
В. Моцарта. Відкрий її для себе сьогодні. 
Неважливо, що ти будеш слухати, чи 
сонату до мажор для двох фортепіано, що 
добре гармонує з ритмами тіла, такими як 
мозкові хвилі та тиск, чи симфонію соль 
мінор №40, що гармонує з ритмами твого 
серця та проникає у  найпотаємніші струни 
душі, чи Маленьку нічну серенаду для 
оркестру, що підвищує гормони щастя. 
Саме головне, ти станеш емоційно-
збагаченим,  сповненим радісними 
відчуттями свого життя. 
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