
Nuoteille kirjoitettu musiikki 
oli barokin aikana usein vain 
luonnos siitä, mitä esitykseltä 
edellytettiin. Musiikillinen 
keksintä esitystilanteessa eli 

 

kuului muusikoiden 
ammattitaitoon. Säveltäjät 
odottivat muusikoiden tuovan 
omaa tulkintaansa ja omia 
ideoitaan musiikkiin. 

Barokkityyli hahmottui Italiassa ja 
levisi sieltä muualle Eurooppaan. 
Musiikissa pohdittiin 1600–luvulla 
etenkin sitä, kuinka musiikki pystyisi 
korostamaan ja jäljittelemään puhetta. 
Puhetaitoa eli 
 
 
pyrittiin jäljittelemään myös musiikissa. 
Tämän tuloksena ooppera ja laulu 
kehittyivät siihen muotoon, jossa ne 
nykyisin tunnetaan.  
	

Sana ’barokki’ juontaa juurensa 
ranskan- ja portugalinkielisistä 
sanoista  
 
 
 
jotka tarkoittavat epäsäännöllisyyttä 
sekä epämuodostunutta helmeä.  
 
Barokki oli taidesuuntaus, jolle oli 
ominaista suurellisuus, koristeellisuus, 
tunteikkuus ja puhuttelevuus. Sana 
barokki oli aluksi pilkkanimi. Sillä 
luonnehdittiin tyylille ominaista 
muotojen paisuttelua ja 
koristeellisuutta, joka ilmeni 
esimerkiksi ajan musiikissa, taiteessa, 
kirjallisuudessa ja arkkitehtuurissa 
sekä jopa ihmisten pukeutumisessa. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Barokin aikana myös 
soitinmusiikista tuli suositumpaa ja 
musiikkiin kehittyi rakenteita, 
jotka vapauttivat sen 
sidonnaisuudesta lauluun. 
Tunteiden eli 

 

korostamisesta tuli barokkimusiikin 
yksi merkittävä ominaispiirre. 
Kirkkomusiikista ja maallisesta 
musiikista tuli tasavertaisia ja 
esimerkiksi erilaiset tanssit olivat 
hyvin suosittua musiikkia joka 
puolella Eurooppaa. 

Barokkimusiikista alettiin puhua 
vasta 
   
     
 
Sitä ennen aina 1800–luvulle 
asti oli aina käytännössä 
esitetty uutta musiikkia.  
Barokin aikana säveltäjät 
sävelsivät uusia teoksia 
jatkuvasti esim. kirkkojen tai 
hovien käyttöön.  
 
Merkittävimpiä barokin ajan 
säveltäjiä olivat esimerkiksi 

	

	

	
	

Barokki 
n. 1600–1750 

	

	

© Anni Elonen 2018 



Nuoteille kirjoitettu musiikki 
oli barokin aikana usein vain 
luonnos siitä, mitä esitykseltä 
edellytettiin. Musiikillinen 
keksintä esitystilanteessa eli 

 

kuului muusikoiden 
ammattitaitoon. Säveltäjät 
odottivat muusikoiden tuovan 
omaa tulkintaansa ja omia 
ideoitaan musiikkiin. 

Barokkityyli hahmottui Italiassa ja 
levisi sieltä muualle Eurooppaan. 
Musiikissa pohdittiin 1600–luvulla 
etenkin sitä, kuinka musiikki pystyisi 
korostamaan ja jäljittelemään puhetta. 
Puhetaitoa eli 
 
 
pyrittiin jäljittelemään myös musiikissa. 
Tämän tuloksena ooppera ja laulu 
kehittyivät siihen muotoon, jossa ne 
nykyisin tunnetaan.  
	

Sana ’barokki’ juontaa juurensa 
ranskan- ja portugalinkielisistä 
sanoista  
 
 
 
jotka tarkoittavat epäsäännöllisyyttä 
sekä epämuodostunutta helmeä.  
 
Barokki oli taidesuuntaus, jolle oli 
ominaista suurellisuus, koristeellisuus, 
tunteikkuus ja puhuttelevuus. Sana 
barokki oli aluksi pilkkanimi. Sillä 
luonnehdittiin tyylille ominaista 
muotojen paisuttelua ja 
koristeellisuutta, joka ilmeni 
esimerkiksi ajan musiikissa, taiteessa, 
kirjallisuudessa ja arkkitehtuurissa 
sekä jopa ihmisten pukeutumisessa. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Barokin aikana myös 
soitinmusiikista tuli suositumpaa ja 
musiikkiin kehittyi rakenteita, 
jotka vapauttivat sen 
sidonnaisuudesta lauluun. 
Tunteiden eli 

 

korostamisesta tuli barokkimusiikin 
yksi merkittävä ominaispiirre. 
Kirkkomusiikista ja maallisesta 
musiikista tuli tasavertaisia ja 
esimerkiksi erilaiset tanssit olivat 
hyvin suosittua musiikkia joka 
puolella Eurooppaa. 

Barokkimusiikista alettiin puhua 
vasta 
   
     
 
Sitä ennen aina 1800–luvulle 
asti oli aina käytännössä 
esitetty uutta musiikkia.  
Barokin aikana säveltäjät 
sävelsivät uusia teoksia 
jatkuvasti esim. kirkkojen tai 
hovien käyttöön.  
 
Merkittävimpiä barokin ajan 
säveltäjiä olivat esimerkiksi 

RETORIIKKAA 

AFFEKTIEN 

BAROQUE, BARROCCO 

1900–LUVULLA 
Barokki 

n. 1600–1750 

IMPROVISOINTI 

BACH, HÄNDEL, TELEMANN, 
VIVALDI, CORELLI, LULLY, 

MUFFAT, BIBER, 
MONTEVERDI, LECLAIR 

© Anni Elonen 2018 


