
MUZYKA KLASA 7 (08.06 - 14.06) 

TEMAT: Melodramat i czarny kryminał - muzyki filmowej ciąg dalszy. 

 Na dzisiejszych zajęciach będziemy kontynuować podróż poprzez świat muzyki filmowej, 
skupiając uwagę na dwóch ostatnich gatunkach tej muzyki. Gatunkami tymi są: czarny kryminał i 
melodramat. 

 Znamy i osłuchaliśmy się w kilku przykładach tej muzyki. Wyjaśniliśmy sobie już jak wy-
gląda proces powstawania muzyki do filmu oraz zapoznaliśmy się z nazwiskami takich kompozyto-
rów, jak Max Steiner, Bernard Herrmann, John Barry, Ennio Morricone i Nino Rota. Słuchaliśmy 
muzyki filmowej, która utrzymana była różnej stylistyce, w zależności od tego czy była pisana na 
potrzeby horroru, thrillera, filmu sensacyjnego, westernu czy filmu gangsterskiego. 

	 Kolejnym gatunkiem, który dodamy do naszej listy będzie czarny kryminał, przed-
stawiający skomplikowaną historię zbrodni. Posłuchajmy tematu miłosnego z filmu China-
town  (1974) w reżyserii Romana Polańskiego https://www.youtube.com/watch?v=lmOh-
NyitewI. W jakiej stylistyce utrzymana jest muzyka i jaki instrument podejmuje główną me-
lodię? Akcja filmu toczy się w chińskiej dzielnicy amerykańskiego miasta Los Angeles – 
czy jakieś cechy muzyki na to wskazują?

Każdy z Was, drodzy uczniowie powinien kojarzyć niezwykle prosty, bo zbudowany jedy-
nie z dwóch dźwięków, temat przewodni z filmu Szczęki, ilustrujący zbliżające się niebez-
pieczeństwo w postaci krwiożerczego rekina https://www.youtube.com/watch?v=4Z2IC-
DLn3AU Jest to dowód na to, że muzyka filmowa wcale nie musi być skomplikowana, 
żeby silnie oddziaływać na emocje widza.


	 Kolejny gatunek filmowy to melodramat. Przywołujemy w tym kontekście nazwisko 
Jamesa Hornera, który w 1997 roku napisał muzykę do wielkiej produkcji Jamesa Came-
rona Titanic, z Kate Winslet i Leonardo DiCaprio w rolach głównych. Najbardziej znanym 
utworem z tego filmu jest piosenka My Heart Will Go On, która w oryginale została wyko-
nana przez kanadyjską wokalistkę Celine Dion. Wysłuchajmy jednak innej kompozycji ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=6wz1xA5kxVI. Utwór nazwany został przez kompozyto-
ra hymnem do morza.


	 Na zakończenie przyjrzymy się postaci Hansa Zimmera, jednego z najbardziej zna-
nych kompozytorów muzyki filmowej współcześnie. Czy kiedykolwiek oglądaliście anima-
cję Król Lew? Za muzykę do tego filmu Hans Zimmer otrzymał w 1995 roku Oscara. Do 
tej nagrody został także nominowany za najlepszą muzykę oryginalną do filmu Gladiator z 
2000 roku. Posłuchajmy tematu i piosenki z filmu, którą wykonuje australijska wokalistka 
Lisa Gerard https://www.youtube.com/watch?v=-yOZEiHLuVU.


Praca domowa:

1. Podczas oglądania w najbliższym czasie nowego filmu zwróć uwagę na pojawiającą 

się w nim muzykę. Podziel się swoimi wrażeniami i obserwacjami.


Z pozdrowieniami 

Albert Szułczyński 

 
Skorzystano z materiałów zawartych na stronie:  
www.muzykotekaszkolna.pl
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