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(1875-1937)



Dzieciństwo-Ciboure

▪ Ravel urodził się 7 marca 1875 r. we francuskim miasteczku Ciboure
▪ jego matka była pochodzenia baskijskiego, ojciec był szwajcarskim 

wynalazcą
▪ pierwszą muzyką, jaką usłyszał były tradycyjne pieśni baskijskie, śpiewane 

mu przez matkę. W domu państwa Ravelów często słuchało się muzyki
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“Od najmłodszych lat byłem bardzo wrażliwy na muzykę. Właściwie każdy jej 
rodzaj„-M.Ravel



Edukacja-Paryż
Po przeprowadzce do Paryża,  w wieku 7 lat Ravel rozpoczął naukę gry na fortepianie. Mając 13 
lat zaczął komponować. Studiował w Konserwatorium Paryskim w latach 1889–1895 i ponownie 
w 1897–1905. 

▪ w czasie studiów uczył się m.in. pod okiem Emile'a Descobesa
▪ został wydalony z konserwatorium z powodu braku obowiązkowych 

sukcesów komercyjnych.
▪ w trakcie pobytu w konserwatorium Ravel wielokrotnie próbował zdobyć 

prestiżową Prix de Rome, jednak na próżno
▪ w ostatnim podejściu w 1905 r. nie przeszedł nawet eliminacji. Ta porażka 

wywołała skandal i jednocześnie otwarła drogę do sukcesu Ravela
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Wojna

▪ w 1914 r. wybuchła I wojna światowa a Ravel zamierzał 
przystąpić do armii –chciał zostać lotnikiem, ale nie udało mu 
się

▪ W 1916 r. Ravel został zmobilizowany i wysłany na front jako 
kierowca ciężarówki

▪ na froncie ciężko zapadł na zdrowiu, a po powrocie do domu 
spotkał go kolejny cios — śmierć ukochanej matki
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Podczas I wojny światowej –kiedy Ravel był kierowcą ciężarówki- nazwał swój samochód 
Adelajdą. W listach do rodziny z humorem opisywał swe frontowe przygody podpisując 
się: „Szofer Ravel”



Czasy powojenne
▪ dużo podróżował po Europie, Kanadzie i USA
▪ w 1928 r.  otrzymał doktorat honoris causa uniwersytetu w 

Oxfordzie
▪ w tym samym roku kompozytor zaczął chorować na afazję-

uszkodzenie mózgu
▪ w 1932 r. na skutek wypadku samochodowego pogłębiły się 

objawy afazji i Ravel nie był w stanie dalej komponować
▪ w 1937 r. po operacji mózgu kompozytor zapada w śpiączkę
▪ zmarł 28 grudnia 1937 r. �5
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Twórczość
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Muzyka Ravela jest unikatową syntezą pierwiastków 
impresjonistycznych, folklorystycznych (szczególnie 
hiszpańskich), neoklasycznej klarowności formy i mistrzowskiej 
instrumentacji

Styl Ravela



Twórczość do 1914
Seria mistrzowskich utworów fortepianowych:
▪ Menuet antyczny (1895)
▪  Pawana dla zmarłej infantki (1899) https://www.youtube.com/watch?v=X6A96yQO82I
▪ Igraszki wody (1901) https://www.youtube.com/watch?v=jnKFIp7CahY
▪  Zwierciadła (1905)
▪ Gaspard de la Nuit (1908 )
Jednooktawowa opera:
▪ Godzina hiszpańska (1911)
Dzieło baletowe:
▪ Danfis i Chloe (1912)-do swego repertuaru włączył słynny Ballets Russes Siergieja 

Diagilewa
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https://www.youtube.com/watch?v=X6A96yQO82I
https://www.youtube.com/watch?v=jnKFIp7CahY


Dzieło zainspirowane wojną

▪ Le Tombeau de Couperin (1917) - sześcioczęściowa suita na 
fortepian - Każda część dzieła dedykowana jest jednemu z 
poległych przyjaciół https://www.youtube.com/watch?
v=7NA4j3VhGY4
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https://www.youtube.com/watch?v=7NA4j3VhGY4
https://www.youtube.com/watch?v=7NA4j3VhGY4


Twórczość powojenna
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▪ La Valse (1920)-poemat choreograficzny dedykowana pamięci 
Debussy’ego

▪ L’enfant et les sortilèges [Dziecko i czary] (1923), - nowatorska 
opera

▪ Bolero (1928 ) https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
▪ Koncert fortepianowy D-dur na lewą rękę -utwór dedykowany 

okaleczonemu przez wojnę pianiście https://www.youtube.com/
watch?v=ZbEtk1kdYx4

https://www.youtube.com/watch?v=mhhkGyJ092E
https://www.youtube.com/watch?v=ZbEtk1kdYx4
https://www.youtube.com/watch?v=ZbEtk1kdYx4
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Bolero-najsłynniejszy 
utwór Ravela



Bolero-demokratyzacja orkiestry
Od połowy XVIII wieku obowiązywał model, w którym główne partie 
melodyczne prezentowane były przez kwintet smyczkowy. Bolero odmienia ten 
stan rzeczy. Przez większość utworu główny jego temat prezentowany jest 
przez instrumenty dęte, kwintet zaś pokazuje go tylko w finale
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Bolero
▪ symfoniczne dzieło miało swoją premierę w Operze Paryskiej 22 listopada
▪ powstało ono jako muzyka na zamówienie zaprzyjaźnionej z kompozytorem 

rosyjskiej tancerki Idy Rubinstein do baletu w choreografii Bronisławy Niżyńskiej
▪ grały je najsłynniejsze orkiestry świata pod najlepszymi 
        dyrygentami, jak Arturo Toscanini, Seiji Ozawa, Claudio
        Abbado czy Pierre Boulez
▪ prawdopodobnie najczęściej wykonywany utwór muzyki
        klasycznej. Podobno brzmi gdzieś na świecie co około 15 minut
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Bolero
▪ utwór został wykorzystany jako ścieżka dźwiękowa dla wielu filmów, m.in: 

Jaskiniowiec (1981), Alicja w krainie Czarów (1999), Zwariowane melodie
▪ podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1984 r. łyżwiarska para 

taneczna, kilkakrotni mistrzowie świata Jayne Torvill i Christopher Dean 
wykonali do     skróconego „Bolera” swój taniec dowolny

▪ szacuje się, że słynny utwór muzyczny
        zarobił na tantiemach około 50 mln euro
▪ w 2016 r wygasły prawa autorskie kompozycji
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