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Značaj filmske glazbe u oblikovanju dramaturgije filma

• ocrtava dramske situacije

produbljuje duhovna, emocionalna i duševna zbivanja

• stvara odgovarajuće ozračje 

• izražava psihološko stanje likova

• najavljuje buduće događaje

• upućuje na vrstu filma

• o glazbi ovisi hoće li nas neka scena rastužiti, nasmijati, preplašiti..

https://www.youtube.com/watch?v=kbf76dzScfg

https://www.youtube.com/watch?v=kbf76dzScfg


Filmska glazba po vrsti

• Programska glazba,  nema oblik jer prati zbivanje na platnu

• popratna ili neprizorna glazba: izvor nije vidljiv u filmu

• prizorna glazba: izvor vidljiv u filmu



Od nijemog do zvučnog filma

• neugodan šum aparata za projekciju pokretnih slika prekrivala je glazba

• prvo klavirska pratnja (vrlo spretan pijanist)

• ponekad i udaraljke (zvučni efekti)

• u većim gradovima postojali manji, salonski orkestri

 https://www.youtube.com/watch?v=d25kgvBzYr0

https://www.youtube.com/watch?v=d25kgvBzYr0


Nastanak filmske glazbe

• Prva filmska skladba 1921. za film “Eldorado”

• Prvi zvučni film “The Jazz Singer” 1927.

• Smatralo se da će glazba ugroziti vizualnu izražajnost u filmu, ali ona 

postaje skladna cjelina

• Filmskom glazbom se smatra ona koja je pisana posebno za film



Poznate filmske glazbene teme 

• glazba iz mnogih filmova postala je poznata jednako kao i filmovi za 

koje je skladana, a brojni filmski skladatelji postali su velika imena.

• Imperij uzvraća udarac (1980.) – John Williams

• Istrebljivač (1982.) – Vangelis

• Otimači izgubljenog kovčega (1981.) – John Williams

• Gospodar prstenova (2001.) – Howard Shore

• Kum (1972.) – Nino Rota

• Batman (1989.) – Danny Elfman



Glazba i crtani film

• pravo bogatstvo izražajnih efekata

• glazba ilustrira sliku i pokrete

• humor se stvara glazbom (npr. Pink Panther)

• neki crtići nastaju prema već postojećoj umjetničkoj glazbi

• Surogat-hrvatski animirani film dobitnik Oskara



PONOVIMO 

➢ Koje su značajke filmske glazbe?

➢ Kako je nastajala glazba u filmu?

➢ Nabrojite neke poznate glazbene teme iz filma.

➢ Kakva je veza između glazbe i crtanog filma?

➢ Koji vam je najdraži crtani ili animirani film?

➢ Koja je vama najdraža filmska glazba?


