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Ganwyd Sergei Sergeyevich
Prokofiev ar 27 Ebrill 1891
yn Sontsovka,Wcrain,
Ymerodraeth Rwsia

Cyfansoddwr, pianydd ac
arweinydd Sofiet Rwsiaidd
oedd Prokofiev.

Bu farw Prokofiev ar 5
Mawrth 1953 Moscow,
Rwsia, Undeb Sofietaidd
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Yn haf 1917, cyfansoddodd
Prokofiev ei symffoni gyntaf,
y Glasur, a ysgrifennodd,
meddai, yn yr arddull y
byddai Haydn wedi ei
defnyddio petai’n fyw bryd
hynny.

Ysgrifennodd saith opera gyflawn,
saith symffoni, wyth bale, pum
concerto ar gyfer y piano, dau
goncerto ar gyfer y feiolin, dau
goncerto ar gyfer y sielo, a
symffoni-goncerto ar gyfer y sielo a
cherddorfa, a naw sonata gyflawn
ar gyfer y piano.

Darnau nodedig:
Romeo a Juliet
(Cerddoriaeth Agoriadol
The Apprentice)
 Symffoni Rhif 1 "y
Symffoni Glasurol" 
Pedr a’r Blaidd 
Concerto ar gyfer y Piano
Rhif 1 
Concerto ar gyfer y
Feiolin Rhif 1

Cyfansoddwr oedd
Prokofiev yn ystod Cyfnod
yr 20fed Ganrif

Roedd Prokofiev eisoes yn
ystyried creu opera yn
seiliedig ar Rhyfel a
Heddwch Tolstoi pan
ymosododd yr Almaen ar
Rwsia ar 22 Mehefin 1941.
Cafodd ei ysgogi gan y
gwrthdaro a chymerodd
ddwy flynedd i
gyfansoddi ei fersiwn
wreiddiol.

Ym 1948, gwaharddodd y
llywodraeth
berfformiadau o
gyfansoddiadau
Prokofiev, ynghyd â rhai
cyfansoddwyr eraill nad
oedd eu gwaith yn
gweddu i'r ddelfryd
Sofietaidd.

I'm One!Sergei
Prokofiev

Prokofiev recordiodd ei

drydedd Concerto ar gyfer y

piano gyda Cherddorfa

Symffoni Llundain. Ar 28

Mehefin, ymwelodd EF y

Tywysog George (Dug Caint yn

ddiweddarach) â'r stiwdios a

'gadael ar unwaith, wedi'u

syfrdanu efallai gan arddull

ymosodol braidd y

gerddoriaeth.

Roedd Prokofiev a Stravinsky
yn ffrindiau, er nad oedd

Prokofiev yn mwynhau gwaith
diweddarach Stravinsky.

Disgrifiodd Stravinsky
Prokofiev, yn ddiymhongar, fel

cyfansoddwr gorau’r cyfnod
yn Rwsia, heblaw amdano fe

ei hun.

Bu farw Prokofiev yn 61 oed ar

5 Mawrth 1953, y diwrnod y

cyhoeddwyd marwolaeth

Stalin. Am dridiau wrth i 'r

tyrfaoedd ymgasglu i alaru

dros Stalin, bu’n amhosibl

cario corff Prokofiev allan o'i

gartref i 'w gladdu.


