
KLASA 7 – (01-07.06.2020r.) 

TEMAT: Muzyka filmowa 

 Na dzisiejszych zajęciach będziemy kontynuować podróż przez świat muzyki, skupiając się 

tym razem na najważniejszych filmowych ścieżkach dźwiękowych i ich twórcach. Wyjaśnimy sobie 

czym jest muzyka do filmu oraz zapoznamy się z nazwiskami takich kompozytorów, jak Max Ste-

iner, Bernard Herrmann, John Barry, Ennio Morricone i Nino Rota. Posłuchamy muzyki filmowej, 

która utrzymana będzie w różnej stylistyce, w zależności od tego czy była pisana na potrzeby horro-

ru, thrillera, film sensacyjnego, westernu czy filmu gangsterskiego. 

Najważniejsze cechy oraz funkcje muzyki w filmie 

 W filmie występuje ona obok dialogów mówionych oraz efektów akustycznych, z którymi 

tworzy spójną warstwę dźwiękową. Warto wspomnieć również o ciszy, która ma wpływ na to, jak 

odbieramy otaczające ją dźwięki. Charakterystyczne dla muzyki filmowej jest jej podporządkowa-

nie względem treści filmu, co sprawia, że jej charakter zmienia się wraz z nastrojem scen. Z tego 

samego powodu ma ona fragmentaryczny charakter i nie jesteśmy w stanie określić jej formy, tak 

jak ma to miejsce w muzyce autonomicznej. Muzyka filmowa wprowadza nas w atmosferę danego 

filmu, odzwierciedla stany emocjonalne i uczucia bohaterów. Jednocześnie komentuje i interpretuje 

wydarzenia, niejednokrotnie przekazując nam pewne treści, które nie wynikają jednoznacznie z 

tego, co widzimy (np. nastrój bohaterów, zbliżające się niebezpieczeństwo). Muzyka zapewnia tak-

że ciągłość pomiędzy kolejnymi ujęciami, dopasowując się do rytmu montażu. 

Muzyczne propozycje dostępne w Internecie: 

Max Steiner, temat z filmu King Kong (1933)  

https://www.youtube.com/watch?v=wTdOjpGhvPs 

Bernard Herrmann, temat z filmu Zawrót głowy (1958) 

https://www.youtube.com/watch?v=kC5AzFc3coo\ 

John Barry, temat z serii filmów o Jamesie Bondzie (1962) 

https://www.youtube.com/watch?v=kwyYZXspIFQ 
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Ennio Morricone, temat z filmu Dobry, zły i brzydki (1966) 

https://www.youtube.com/watch?v=E0-DlkLfEiM 

Nino Rota, temat z filmu Ojciec Chrzestny (1972) 

https://www.youtube.com/watch?v=PPskYVBqdNw 

 Zapraszam do wysłuchanie powyższej listy utworów. Na kolejnej lekcji poznamy takie gatun-

ki muzyki filmowej jak: czarny kryminał i melodramat. 

Życzę miłego odbioru! 

Z pozdrowieniami 

Albert Szułczyński
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