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A música (do grego μουσική τέχνη - musiké
téchne, a arte das musas) é uma forma
de arte que se constitui na combinação de
vários sons e ritmos, seguindo uma préorganização ao longo do tempo.
É considerada por diversos autores como
uma prática cultural e humana. Não se
conhece
nenhuma
civilização
ou
agrupamento que não possua manifestações
musicais próprias. Embora nem sempre seja
feita com esse objetivo, a música pode ser
considerada como uma forma de arte,
considerada por muitos como sua principal
função.
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A criação, a performance, o significado e até
mesmo a definição de música variam de acordo
com a cultura e o contexto social. A música vai
desde composições fortemente organizadas (e
a sua recriação na performance), música
improvisada até formas aleatórias. Pode ser
dividida em gêneros e subgêneros, contudo as
linhas divisórias e as relações entre géneros
musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes
abertas à interpretação individual e
ocasionalmente controversas. Dentro das
"artes", a música pode ser classificada como
uma arte de representação, uma arte sublime,
uma arte de espetáculo.
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Para indivíduos de muitas culturas, a
música está extremamente ligada à
sua vida. A música expandiu-se ao
longo dos anos, e atualmente se
encontra em diversas utilidades não só
como arte, mas também como
a militar, educacional ou terapêutica
(musicoterapia). Além disso, tem
presença
central
em
diversas
atividades
coletivas,
como
os
rituais religiosos, festas e funerais.
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Há evidências de que a música é
conhecida e praticada desde a préhistória. Provavelmente a observação
dos sons da natureza tenha despertado
no homem, através do sentido auditivo,
a necessidade ou vontade de uma
atividade que se baseasse na
organização de sons. Embora nenhum
critério científico permita estabelecer
seu desenvolvimento de forma precisa,
a história da música confunde-se, com a
própria história do desenvolvimento
da inteligência e da cultura humana.
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A música também pode ser definida como uma forma de linguagem que se utiliza da
voz, instrumentos musicais e outros artifícios, para expressar algo a alguém.
Um dos poucos consensos é que ela consiste em uma combinação de sons e
de silêncios, numa sequência simultânea ou em sequências sucessivas e simultâneas
que se desenvolvem ao longo do tempo. Neste sentido, engloba toda combinação de
elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição. Isso inclui variações
nas características do som (altura, duração, intensidade e timbre) que podem ocorrer
sequencialmente (ritmo e melodia) ou simultaneamente (harmonia). Ritmo, melodia
e harmonia são entendidos aqui apenas em seu sentido de organização temporal,
pois a música pode conter propositalmente harmonias ruidosas (que contém ruídos
ou sons externos ao tradicional) e arritmias (ausência de ritmo formal ou desvios
rítmicos)
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Música Erudita é uma manifestação artística estabelecida de forma
escrita mediante combinação dos sons em seus elementos primordiais
– altura, duração, timbre e intensidade.
Uma criação registrada em partitura. Erudito é um ser humano capaz
de ler e escrever. O compositor erudito é aquele que goza dos recursos
da escrita para ativar sua criação musical, elevando a comunicação
musical e a precisão de suas ideias para o planejamento e
desenvolvimento de sua composição.
A escrita musical é herança eclesiástica. Das neumas até consolidação
da escrita, os que dominavam as simbologias estavam atrelados a
tradição da igreja católica. Padres, monges…
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Música
popular
é
qualquer gênero musical acessível
ao público em geral. Distingue-se
da música tradicional por ser
escrita e comercializada como
uma comodidade, sendo a
evolução natural da música
tradicional, que seria a música de
um povo transmitida ao longo das
gerações. Como o nome mesmo já
diz, é a música do povo.
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Título

Amadeus (Original)

Ano produção

1984

Dirigido por

Miloš Forman

Duração

180 minutos

Classificação

L - Livre para todos os
públicos

Gênero

Biografia Drama Música

Países de Origem

Estados Unidos da
América
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Assista o filme: Amadeus (sobre música produzida no período rococó)
Filme: Amadeus
Ano: 1984
Dirigido por: Milos Forman
Tempo: 180 minutos
Classificação: L – livre
Gênero: Biografia, drama, música
País de origem: Estados Unidos da América
01. Após assistir o filme, realize uma pesquisa sobre a ópera popular "A flauta Magica"
de Mozart.
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