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MUZYKA W TEATRZE, FILMIE I REKLAMIE 

Muzyka często wzbogaca dzieła należące do innych dziedzin sztuki. Przykładowo, 
kompozycje towarzyszące spektaklom teatralnym służą do podkreślenia nastroju 
poszczególnych scen oraz pomagają przedstawić emocje i przeżycia bohaterów. 

Muzyka jest ważną częścią wielkich widowisk muzyczno - teatralnych: 
opery, operetki i musicalu. Operetka, nazywana również w „małą operą”, 

powstała w połowie XIX wieku we Francji. Przedstawienia tego typu opowiadają zabawne, 
komediowe historie z towarzyszeniem lekkiej, pogodnej muzyki. 

Jednym z elementów odróżniających operetkę od opery jest występowanie scen mówionych. 
Do najwybitniejszych twórców operetkowych zalicza się: J. Offenbacha, J. Straussa syna, 

F. Lehara i I. Kalmana. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WVU6j-eLPEM 

Widowiskiem podobnym do operetki jest musical, w którym gra aktorska i taniec pełnią 
tak samo ważną funkcję jak śpiew.  

https://www.youtube.com/watch?v=hXLR3sCJRHk 

https://www.youtube.com/watch?v=WVU6j-eLPEM
https://www.youtube.com/watch?v=hXLR3sCJRHk


Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę także w kinie. Pierwsze filmy nagrywane były bez 
dźwięku – ciszę podczas seansu wypełniały melodie wykonywany na fortepianie, 

a niekiedy na organach, przez muzyka nazywanego taperem. 
Śledził on wydarzenia przedstawione na ekranie oraz improwizował 
lub grał utwory odpowiadające nastrojowi danego fragmentu filmu. 
Pod koniec lat dwudziestych XX wieku wynaleziono taśmę filmową, 

na której oprócz obrazu można było utrwalać także odgłosy, dialogi i muzykę. 
Od tego momentu wielu kompozytorów pisał utwory przeznaczone specjalnie dla kina – 

ich dzieła podkreślają nastrój scen oraz wywołują widzach określone emocje. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TntUKf7EeCw 

https://www.youtube.com/watch?v=PEKay7BM0J0 

 

Twórcy reklam telewizyjnych i radiowych bardzo starannie dobierają utwory 
do swoich nagrań. Muzyka w reklamie powinna wzbudzać pozytywne emocje dotyczące 

prezentowanego produktu. W filmach i audycjach reklamowych często usłyszeć można dzieła 
muzyki klasycznej i ludowej a także specjalnie przerobione przeboje rockowe lub popowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=X7Mhiz3N1VY 

 

 

 

W domu 

Wymień, dwa tytuły filmów, które wykorzystałam jako przykład muzyki filmowej. 

Odpowiedź wyślij na adres mailowy:            sp17soswpt@gmail.com 

Nie zapomnij w tytule maila wpisać:   imię i nazwisko, klasa 6 oraz MUZYKA. 

 

 

Życzę Ci dobrego dnia!  

Ewa Szkólnik 
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