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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / Opera 20.gs. 1. pusē: 

kultūrvēsturiskais konteksts un mūzikas stilistika 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3. studiju gads 

Semestris: 5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: asoc. profesore Baiba Jaunslaviete 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas studiju kursu Ievads mūzikas 

vēsturē un Mūzikas teorija un analīze, Latvijas mūzikas vēsture noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Kursa mērķis ir veidot priekšstatu par 20. gs. 1. puses mūzikas stilistisko daudzveidību 

plašākā kultūrvēsturiskā kontekstā, kā arī par tās izpausmēm operas žanrā. 

 

Plānotie rezultāti 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• par galvenajiem 20. gs. 1. puses mūzikas stilistiskajiem virzieniem; 

• par to izpausmēm operžanrā; 

• par būtiskām operžanra attīstības likumsakarībām saiknē ar vispārējiem 

kultūrvēsturiskiem procesiem 20. gs. 1. pusē. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes: 

• apzināti lietot specifisko teorētisko terminoloģiju 20. gs. 1. puses operu analīzē, 

atklājot to stilistisko un žanrisko dažādību; 

• izmantot vēsturiski stilistisko pieeju opermākslas attīstības raksturojumā; 

• lietot dažāda veida analīzes metodes, kuru centrā ir gan operu sižetikas 

(dramaturģijas) aspekts, gan mūzikas valoda un interpretācijas iespējas. 

 

Studiju kursa saturs 

5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  
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Nr. 

p. k. 
Tematika 

Nodarb. 

veids/ 

stundu 

skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 

Opera 20. gs. mūzikas un literatūras 

stilistisko virzienu kopainā. Pāreja no 

romantisma uz modernismu un Džakomo 

Pučīni 

Lekcija/2 

Lasīt enciklopēdijā The New 

Grove Dictionary of Music 

and Musicians rakstā Opera 

VI sadaļu (Arnold Whittall. 

The 20th Century), 1-.4. 

sadaļu (līdz Mid-Century 

Perspectives) 

2. 
Kloda Debisī un Morisa Ravela operas: 

kopīgais un atšķirīgais 
Lekcija/2 

Atrast un raksturot 

impresionisma izpausmes 

Kloda Debisī operā Peleass 

un Melizande un Ravela 

operā Bērns un burvība 

3. 
Simbolisma izpausmes Bēlas Bartoka 

Hercoga Zilbārža pilī 
Lekcija/2 

Lasīt Bēlas Bartoka operas 

Hercoga Zilbārža pils 

raksturojumu grāmatā: 

Antokoletz, Elliott (2004). 

Musical Symbolism in 

Operas of Debussy and 

Bartok. Oxford: Oxford 

University Press. 

4. Igora Stravinska operas Lekcija/2 

Analizēt Igora Stravinska 

operoratoriju Ķēniņš Edips, 

argumentējot abu 

nosaukumā pieteikto žanru 

klātbūtni  

5. 
Riharda Štrausa Salome un Elektra vēlīnā 

romantisma un ekspresionisma krustcelēs 
Lekcija/2 

Iepazīt operas Salome 

vadmotīvus mācēt atrast tos 

klavierizvilkumā, kā arī 

komentēt (palīglīdzeklis var 

būt, piem., šis resurss: 

https://openmusichistory.co

mmons.gc.cuny.edu/2013/0

4/14/richard-strauss-

salome/) 

6. 
Ekspresionisma estētikas izpausmes Albāna 

Berga operās 
Lekcija/2 

Iepazīt rakstus Albāna 

Berga modālā dodekafonija 

un Opera „Lulū” Paula 

Dambja grāmatā 20. 

gadsimta mūzikas vēsture. 

Ceļi un krustceļi (Rīga: 

Zvaigzne ABC, 2003).  

https://openmusichistory.commons.gc.cuny.edu/2013/04/14/richard-strauss-salome/
https://openmusichistory.commons.gc.cuny.edu/2013/04/14/richard-strauss-salome/
https://openmusichistory.commons.gc.cuny.edu/2013/04/14/richard-strauss-salome/
https://openmusichistory.commons.gc.cuny.edu/2013/04/14/richard-strauss-salome/
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7. 
Neoklasicisms operā (Pauls Hindemits, 

Rihards Štrauss, Sergejs Prokofjevs) 
Lekcija/2 

Lasīt enciklopēdijā The 

New Grove Dictionary of 

Music and Musicians rakstu 

par operu, sadaļu par 18. gs. 

operu; raksturot tās ietekmi 

uz 20. gs. 1. puses 

neoklasicisma operām, 

piem., R. Štrausa Rozes 

kavalieris, S. Prokofjeva 

Mīla uz trim apelsīniem 

8. 

Neoklasicisma, romantisma un 

ekspresionisma tradīciju sintēze: Dmitrija 

Šostakoviča un Bendžamina Britena operas 

Lekcija/2 

Atrast atsevišķus 

fragmentus D. Šostakoviča 

operā Katerina Izmailova un 

B. Britena operā Pīters 

Graimss, kas apliecina 

neoklasicisma, romantisma 

vai ekspresionisma tradīciju 

ietekmi 

9. 
Džeza ietekmes 20. gs. 1. puses operā un 

Džordža Gēršvina Porgijs un Besa 
Lekcija/2 

Raksturot džeza, kā arī 

romantiskās operas tradīciju 

ietekmi atsevišķos Porgija 

un Besas fragmentos – korī 

Kur ir brālis Robinss?, 

Porgija un Besas duetā un 

operas finālā  

10. Studentu kompetences novērtēšana. Ieskaite/2 

Sagatavot izsmeļošu 

stāstījumu par četrām 20. 

gs. 1. puses operām (pēc 

studējošā izvēles), kas 

reprezentē dažādus 

komponistus un atšķirīgus 

stilistiskos virzienus 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: lekcijas (pedagoga stāstījums, ietver gan teorētiskās vielas izklāstu, gan 

konkrētu analīžu demonstrējumus un sekojošas diskusijas grupā), semināri (studentu 

prezentācijas par sagatavotajām tēmām un sekojošas diskusijas grupā), individuālās 

pārrunas par studentu sagatavotajiem mājasdarbiem vai uz vietas analizētajiem 

skaņdarbiem. 

 

Pārbaudījuma prasības:  

1) izpildīti mājasdarbi vismaz 75% apjomā,  

2) orientēšanās semestra gaitā apgūtajos stilistiskajos virzienos  

3) prasme patstāvīgi atklāt šo stilistisko virzienu izpausmes ieskaites darbam izraudzītajās 

četrās operās 

4) iepazīšanās ar studenta prezentācijām, kā arī sekojoša diskusija. 
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Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā.  

Ieskaitē ar vērtējumu studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 

10 ballu skalai: 
Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 

izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, demonstrē 

pašiniciatīvu tēmas paplašinātā, radošā apguvē. 

9 

teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 

ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 

labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un prasmes, taču ne vienmēr 

spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 

6 

gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un praktiskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju trūkums. 

4 

gandrīz viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un prasmju nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi 

izpratnē par studiju vielu. 

3 

vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju 

tās praktiski pielietot.  

2 

ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 

ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Vērtēšanas kritēriji: 1) studiju kursa gaitā sagatavotās prezentācijas – 20% no vērtējuma; 

2) studenta stāstījums par kādu no četrām izraudzītajām operām kursa noslēgumā – 60 % 

no vērtējuma; 3) prasme argumentēt savu viedokli, diskutējot ar pedagogu un kursa 

biedriem, atbildot uz papildjautājumiem - 20% no vērtējuma. 

Mācību valoda: latviešu 

 

Obligātā literatūra: 

• Antokoletz, Elliott (2004). Musical Symbolism in Operas of Debussy and Bartok. 

Oxford: Oxford University Press 

• Brown, Howard Mayer et al. Opera. The New Grove Dictionary of Music and 

Musicians. Edited by Stanley Sadie. Vol. 18. London: Macmillan, 2001.  

• Cannon, Robert. Opera. New York, Cambridge: Cambridge University Press, 

2012. 

• Dambis, Pauls. 20. gadsimta mūzikas vēsture. Ceļi un krustceļi (Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2003. 

• Till, Nicholas (ed.). The Cambridge Companion to Opera Studies. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012 

 

Papildliteratūra:  

• Bušs, Santa, u. c. (sast.). Operas libretu leksikons. Rīga: Jumava, 2015 

• Craft, Robert. Stravinsky in Conversation with Robert Craft. Great Britain: C. 

Nicholls & Company, 1962 

• Kilpatrick, Emily. The Operas of Maurice Ravel. Cambridge University Press, 

2015 
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• Mesa, Franklin. Opera : an encyclopedia of world premieres and significant 

performances, singers, composers. McFarland, 2013 

• Torgāns, Jānis. Mūzika šodien [arī par Albāna Berga Voceku]. Rīga: Zvaignze, 

1983 

• Wilson, Elizabeth. Rebels with a cause: the friendship of Britten and 

Shostakovich. Garden. 2019, September 11 

https://www.theguardian.com/music/2019/sep/11/britten-shostokovich-festival-

orchestra-jan-latham-koenig 

 

Citi informācijas avoti:  

Interneta vietnes, kur rodama  

• informācija par studiju kursā apgūstamajiem stilistiskajiem virzieniem un 

komponistiem, pirmām kārtām Oxford Music Online;  

• audio un/vai videoresursi (youtube.com, Naxos Music Library u. c.) 

• nošu materiāli (Petrucci Music Library u. c.) 

https://www.theguardian.com/music/2019/sep/11/britten-shostokovich-festival-orchestra-jan-latham-koenig
https://www.theguardian.com/music/2019/sep/11/britten-shostokovich-festival-orchestra-jan-latham-koenig
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / 20.gs. otrās puses 

postmodernisma mūzikas stilistika: opera minimālisma un polistilistisma kontekstā 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3. studiju gads 

Semestris: 5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: profesors Jānis Kudiņš 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas un prasmes studiju kursu Ievads 

mūzikas vēsturē un Mūzikas teorija un analīze noslēguma prasību līmenī. 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Mērķis – iegūt stabilas pamatzināšanas par raksturīgākajiem stilistiskajiem procesiem un 

jēdzieniem akadēmisko žanru mūzikas vēsturē 20. gadsimta otrās puses postmodernisma 

periodā, koncentrējoties uz operas žanru. Izveidot stabilus zināšanu pamatus tālākajiem 

studiju kursiem mūzikas vēsturē un teorijā. 

 

Studiju kursa apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

1. par svarīgākajiem stilistiskās attīstības procesiem akadēmisko žanru mūzikā 20. 

gadsimta otrās puses postmodernisma periodā; 

2. par polistilisma un minimālisma mūzikas stilistisko izpausmju daudzveidību, 

uztverot to mūzikas harmoniskās valodas, faktūras un formveides īpatnībās operas 

žanrā. 

 

Studiju kursā students iegūst prasmes un iemaņas: 

3. apzināti lietot mūzikas stilistisko terminoloģiju un prast to lietot saistībā ar 20. 

gadsimta otrās puses postmodernisma periodā; 

4. patstāvīgi analītiski raksturot 20. gadsimta otrās puses postmodernisma perioda 

polistilisma un minimālisma stilistiskās raksturiezīmes operas žanra dažādu 

paveidu un izpausmju kontekstā. 

 

Studiju kursa saturs 

5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  
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Nr. 

p. k. 
Tematika 

Nodarb. 

veids/ 

stundu 

skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 

20. gadsimta otrās puses postmodernisma 

estētiskās pamatnostādnes un stilistiskās 

raksturiezīmes mūzikā. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Dambis P. 20. gadsimta 

mūzikas vēsture: ceļi un 

krustceļi. – Rīga: Zvaigzne 

ABC, 2003. 

Ross, A. Viss cits ir troksnis: 

20. gadsimta mūzikas 

vēsture. Rīga: Jāņa Rozes 

apgads, 2012. 

Vispārējā mūzikas vēsture I 

(N. Grīnfelda redakcijā). – 

Rīga: Zvaigzne, 1984. 

Cook M. (ed.) Twentieth 

Century Opera. Cambridge: 

Cambridge University Press, 

2005. 

2. 

ASV minimālisma operas zelta klasika 

Filipa Glāsa (Philip Glas, 1937) muzikāli 

skatuviskajos darbos. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

3. 

ASV postminimālista Džona Adamsa 

(John Adams, 1947) muzikālās stilistikas 

raksturiezīmes operās. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

4. 

Minimālisma muzikālās stilistikas pārtvere 

un radošā pārkausējuma spilgtās šķautnes 

Latvijas komponista Ērika Ešenvalda 

(1977) operas Iemūrētie (2016) partitūrā. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

5. 

Polistilisma ideju demonstrācija Beļģijas 

komponista Anrī Pusēra (Henri Pousseur, 

1929–2009) postmodernajā oper-

fantasmagorijā Jūsu Fausts (Votre Faust, 

1968). 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

6. 

Muzikālā polistilisma dažādās škautnes 

Alfrēda Šnitkes (Альфред Шнитке, 

Alfred Schnittke, 1934–1938) operā Dzīve 

ar idiotu (Жизнь с идиотом, Life with an 

Idiot, 1992). 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

7. 

Polistilisms komponista postmodernista 

Leonīda Desjatņikova (Леонид 

Десятников, Leonid Desyatnikov, 1955) 

operā Rozentāla bērni (Дети Розенталя, 

The Children of Rosenthal, 2005). 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 

8. 

Muzikālo citātu un stilistisko alūziju 

zemteksti un sazarotie savijumi Latvijas 

komponista Artura Maskata (1957) 

operas Valentīna (2014) mākslinieciskajā 

sistēmā. 

lekcija 

2 

Ieskaites uzdevuma 

skaņdarbu klausīšanās un 

audiāla stilistiska analīze 

pēc docētāja norādījuma. 
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9. 

Polistilisms un minimālisms 21. gadsimta 

sākuma jaunākajās dažādu komponistu 

operās. 

lekcija 

2 

Literatūras studijas: 

Salzman, E. Twentieth-

Century Music. An 

Introduction. New Jersey: 

Prentice-Hall, 2002. 

Morgan, R. Anthology of 

Twentieth-Century Music. 

New York: W. W. Norton & 

Company, 1992.  

10. Studentu kompetences novērtēšana. 
ieskaite 

2 

Ieskaites uzdevumu 

kārtošana 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

- studiju kursa tematikas apguve lekcijās kontaktstundās; 

- patstāvīgais studiju darbs, izmantojot lekcijās un ieteiktajā literatūrā iepazīstamos 

avotus, iepazīstot uzdotos skaņdarbus, vajadzības gadījumā saņemot konsultācijas par 

lekciju tematiku prakses nedēļās. 

 
Pārbaudījumu prasības:  

Divi uzdevumi: 1) Rakstisks pārbaudījums, kura saturu veido jautājumi par semestra 

lekciju tematiku ar uzdevumu apliecināt kontekstuālas analīzes un raksturošanas prasmes. 

2) Kursa tematikā ietverto skaņdarbu atpazīšana. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā.  

1. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem par konkrētajām kursa tematikām vērtējot 

atbilstoši 10 ballu vērtējuma skalai (daļēja apguve dažādās gradācijas pakāpēs un 

pilnīga apguve atbilstoši katra vērtējuma – atzīmes skaidrojumam). 

2. Uzdoto mūzikas piemēru atpazīšanu  vērtējot atbilstoši 10 ballu vērtējuma skalai 

(daļēja apguve dažādās gradācijas pakāpēs un pilnīga apguve atbilstoši katra 

vērtējuma – atzīmes skaidrojumam). 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums 10 ballu atzīmju skalā studiju kursa  ieskaitē 

ar vērtējumu: 

 

Zināšanu un prasmju vērtējuma skaidrojums: 

Vērtējuma 

“balles” 

apzīmējums 

cipariem un 

vārdiem 

Zināšanu un prasmju līmenis 

10 
izcili 

Zināšanas, prasmes un iemaņas, kas pārsniedz studiju kursa prasības, liecina par 

pētījuma oriģinalitāti, spilgtu talantu. 

9 
Teicami 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūta prasme patstāvīgi realizēt apgūto, 

radoša pieeja.  

8 
ļoti labi 

Pilnā mērā apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un pētnieciskā darba 

prasmes, spēja patstāvīgi realizēt apgūto. 

7 
labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, iegūtas zināšanas un pētnieciskā darba prasmes, taču 

ne vienmēr spēj patstāvīgi realizēt apgūto. 
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6 
gandrīz labi 

Apgūtas studiju kursa prasības, taču atsevišķās zināšanu un pētnieciskā darba jomās 

sniegums ir nepietiekoši stabils un pārliecinošs. 

5 
viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, kaut arī konstatējama vairāku 

nozīmīgu zināšanu un pētnieciskā darba jomu nepietiekoša stabilitāte un 

rezultativitāte. 

4 
gandrīz 

viduvēji 

Pamatvilcienos apgūtas studiju kursa prasības, tomēr konstatējama vairāku 

pētnieciskā darba jomu nepilnīga pārvaldīšana, ievērojami trūkumi zināšanās un to 

praktiskajā realizācijā. 

3 
vāji 

Zināšanas, prasmes un iemaņas dotajā studiju kursā apgūtas virspusēji, nav spēju tās 

praktiski pielietot.  

2 
ļoti vāji 

Apgūtas tikai atsevišķas zināšanas un prasmes, taču kopumā trūkst orientācijas un 

izpratnes studiju kursa prasībās. 

1 
ļoti, ļoti vāji 

Nav priekšstata par studiju kursa būtību. 

 

Mācību valoda: latviešu valoda 

 

Obligātā literatūra: 

Cook, M. (ed.) Twentieth Century Opera. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 

 

Dambis, P. 20. gadsimta mūzikas vēsture: ceļi un krustceļi. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2003. 

 

Torgāns, J. Mūzika šodien. Apraksti par 20. gadsimta mūziku. Rīga: Liesma, 1983. 

 

Vispārējā mūzikas vēsture II (N. Grīnfelda redakcijā). Rīga: Zvaigzne,1985.  

 

Papildliteratūra:  

Salzman, E. Twentieth-Century Music. An Introduction. New Jersey: Prentice-Hall, 2002. 

 

Morgan, R. Anthology of Twentieth-Century Music. New York: W. W. Norton & 

Company, 1992.  

 

Ross, A. Viss cits ir troksnis: 20. gadsimta mūzikas vēsture. Rīga: Jāņa Rozes apgads, 

2012. 
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STUDIJU KURSA APRAKSTS 

 

Studiju kursa nosaukums: Mūzikas vēsture un teorija / 20.gs. 2. puses modernisma un 

postmodernisma mūzikas stilistika 

 

Studiju kursa kods: - 

 

Studiju kursa tips: AII (obligātie studiju kursi) 

 

Studiju kursa līmenis: bakalaurs 

Studiju gads: 3. studiju gads 

Semestris: 5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

 

Docētāja amats, vārds, uzvārds: lektore Baiba Kurpniece 

 

Prasības studiju kursa apguves uzsākšanai: zināšanas profesionālās vai profesionālās 

ievirzes mūzikas vidējās izglītības mācību priekšmeta Mūzikas literatūra noslēguma 

prasību līmenī 

 

Kursa mērķis un plānotie rezultāti:  

Studiju kursa mērķis ir izkopt redzējumu par 20. gadsimta otrās puses mūzikas attīstības 

dinamiku, tās cēloņsakarībām un saistību ar būtiskākajām pārmaiņām sabiedrībā. Pārzināt 

svarīgus laikmetīgās mūzikas darbus. 

Studiju kursa tematiskās daļas apguves rezultātā students iegūst zināšanas: 

• par būtiskiem 20. gadsimta otrās puses mūzikas attīstības procesiem; 

• par nozīmīgākajiem stiliem, virzieniem un kompozīcijas tehnikām; 

• par redzamākajiem mūzikas stilu un virzienu reprezentantiem, par viņu radošajām 

koncepcijām un skaņuraksta kvalitātēm. 

Studiju kursa saturs 

5. semestris 

Piešķiramais KP skaits: LV 1 KP / ECTS 1,5 KP 

Studenta darba slodze: 40 stundas, no tām 30 kontaktstundas (grupu nodarbības), t.sk. 

konsultācijas un pārbaudījumi, 10 patstāvīgā darba stundas.  

Nr. p. 

k. 
Tematika 

Nodarb. veids/ 

stundu skaits 

Uzdevumi patstāvīgajam 

darbam 

1. 
Modernisms un postmodernisms: jēdziens, 

viedokļi, izpratne, prakse 

Lekcija 

2 

Iepazīties ar grāmatām: 

Alekss Ross  

Viss cits ir troksnis 

Robert P. Morgan  

Twentieth-century music. A 

history of musical style in 

modern Europe and 

America 
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2. 

Pēckara Eiropas muzikālais avangards I: 

Konteksts un koncepcijas.  Pjērs Bulēzs un 

Karlheincs Štokhauzens 

Lekcija 

2 

Iepazīties pēc izvēles ar 

divām Pjēra Bulēza un 

divām Karlheica 

Štokhauzena kompozīcijām 

3. 
Pēckara Eiropas muzikālais avangards II: 

Konteksts un koncepcijas.  Ģērģs Ligeti 

Lekcija 

2 

Iepazīties pēc izvēles ar 

piecām Ģērģa Ligeti 

kompozīcijām 

4. 

Pēckara Eiropas muzikālais avangards III: 

Konteksts un koncepcijas. Lučano Berio un 

Vitolds Ļutoslavskis    

Lekcija 

2 

Iepazīties pēc izvēles ar 

divām Lučano Berio un 

Vitolds Ļutoslavska 

partitūrām   

5. 
ASV mūzika I: Mūzikas kultūras specifika 

un nacionālās skolas īpatnības 

Lekcija 

2 

Iepazīties ar grāmatu: 

Hugh Wiley Hitchcock 

Music in the United States 

6. 
ASV mūzika II:Džons Keidžs: alternatīva 

mūzikas filozofija 

Lekcija 

2 

Iepazīties ar grāmatu: 

 John Cage 

Silence:Lectures and 

Writings 

7. 
ASV mūzika III: Minimālisms. Terijs 

Railijs, Stīvs Reihs, Filips Glāss 

Lekcija 

2 

Noskatīties Filipa Glāsa 

operu Einšteins pludmalē 

8. 

ASV mūzika VI: Postminimālims. Džons 

Adamss, Džulija Volfe, Deivids Lengs, 

Maikls Gordons 

Lekcija 

2 

Noskatīties Džona Adamsa 

operu Niksons Ķīnā 

9. 
ASV mūzika VI: Džordžs Krams, Taņs 

Duņs 

Lakcija 

2 

Noskatīties Taņa Duņa 

Ghost Opera 

10. Studentu kompetences novērtēšana 
Ieskaite  

2 
 

 

Konsultācijas 10 kontaktstundu apjomā tiek īstenotas saskaņā ar JVLMA akadēmiskā 

gada kalendāru.  

 

Mācību metodes: 

1) Lekcijas un seminārnodarbības; 

2) Patstāvīgais darbs: teorētiskās literatūras apgūšana, partitūru analīze un mūzikas 

klausīšanās. 

 

Pārbaudījumu prasības:  

1) Skaņdarbu atpazīšana pēc dzirdes saskaņā ar lekcijās un patstāvīgajā darbā apgūto 

materiālu;  

2) Rakstisks tests, kas saistīts ar studiju kursa aprakstā minētajām tēmām. 

 

Vērtēšanas metodes un kritēriji: ieskaite ar vērtējumu studiju kursa noslēgumā. Ieskaitē 

studiju kursa satura apguves līmeņa vērtējums tiek noteikts atbilstoši 10 ballu skalai: 

- Ļoti augsts apguves līmenis (10 - izcili, 9 -teicami); 

- Augsts apguves līmenis (8 -ļoti labi), 7 -labi); 
- Vidējs  apguves līmenis (6 -gandrīz labi, 5 –viduvēji, 4 -gandrīz viduvēji); 
- Zems  apguves līmenis (3 –vāji, 2 - ļoti vāji,  1 - ļoti, ļoti vāji). 
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Vērtējuma galvenais kritērijs ir orintēšanās mūzikā un apgūtajās teorētiskajās zināšanās 

un prasme radoši izmantot šīs teorētiskās atziņas 

 

Mācību valoda:. latviešu valoda. 
 

Obligātā literatūra:  

Albright D. Modernism and Music: An Anthology of Sources. -University of Chicago 

Press, 2004 

Griffinths P. Modern music.- Thames & Hudson, 1994 

Hitchcock W. Music in the United States.- Simon & Schuster, 1988 

Morgan R. Twentieth-century music. A history of musical style in modern Europe and 

America. – New York, 1991  

Ross A. Viss cits ir troksinis.- Jāņa Rozes apgāds, 2012  

 

 

Papildliteratūra:  

Boulez P. Orientations: Collected Writings. - Harvard University Press, 1990 

Floros K. György Ligeti: Jenseits von Avantgarde und Postmoderne. - Wien: 

Lafite, 1996 

Cage J. Silence: Lectures and Writings. - Wesleyan University Press, 1961  

Reich S. Writings on Music, - Oxford University Press, 2004 

 

Citi informācijas avoti:  

John Adams: Nixon in China (DVD) 

Tan Dun: Ghost Opera (DVD) 

Philip Glass & Robert Wilson: Einstein on the Beach (DVD) 

György Ligeti: Le Grand Macabre (DVD) 

Steve Reich Three Tales (DVD) 

 


