
14.05.2020r. 

MUZYKA 

KL.VI a 

TEMAT: Współcześni wirtuozi – poszukiwanie i słuchanie utworów. 

              Znaczenie improwizacji w jazzie. 

 

Wynton Marsalis – znakomity trębacz jazzowy. W czasie błyskotliwej kariery kreuje 

własny styl gry, nie ulegając przemijającym modom. Tym właśnie zyskał wielkie uznanie w 

świecie jazzu. Uważa się go za wirtuoza jazzu we wszystkich jego odmianach. Posłuchaj 

fragmentu utworu „Cheronee” w wykonaniu tego artysty. https://youtu.be/GH2k8GccrqI  

 

Joshua Bell – znakomity skrzypek z USA, jest posiadaczem skrzypiec Stradivariusa. 

Joshua miał 4 lata, gdy zaczął grać na skrzypcach, a 14 – gdy wystąpił z pierwszym 

koncertem. Bilety na koncerty skrzypka sprzedają się do ostatniego miejsca w cenie 

średnio 100 dolarów. Posłuchaj utworu Chopina w wykonaniu znakomitego skrzypka.  

https://youtu.be/iuCheDo7HQM  

 

Virgil Donati – australijski muzyk, wirtuoz instrumentów perkusyjnych, a także 

kompozytor i pianista. Na perkusji zaczął grać w wieku trzech lat i do dziś nagrał już 

ponad 100 płyt. Występuje z różnymi zespołami, grając m.in. rock, jazz czy pop. 

Posłuchaj wirtuoza perkusji.  https://youtu.be/rUKckL6J9CI  

 

Yo-Yo Ma – amerykański wiolonczelista pochodzenia chińskiego. Swoją przygodę z 

muzyką zaczął w wieku 4 lat, a pierwszy koncert dał, gdy miał 8 lat. W repertuarze Yo-Yo 

Ma znajdziemy zarówno muzykę klasyczną, jak i rozrywkową . Posłuchaj utworu Bacha w 

wykonaniu tego artysty. https://youtu.be/JksKMu6E2Mk  

 

Leszek Możdżer – polski pianista jazzowy, kompozytor – tworzy muzykę poważną i 

filmową. Nagrał ponad setkę albumów, zasiada w jury prestiżowego międzynarodowego 

konkursu jazzowego. Leszek Możdżer zaczął grać na fortepianie, gdy miał 5 lat. 

Posłuchaj „Kołysanki” autorstwa K. Komedy w wykonaniu L. Możdżera na Krajowym 

Festiwalu Piosenki Polskiej  w Opolu.  https://youtu.be/6ubLzZ5TXWg  

 

Wirtuozeria w jazzie – przeczytaj tekst o jazzie (P s. 112). 

 

Wysłuchaj piosenki „Żyj kolorowo” (podręcznik str. 110-111)  w wykonaniu Ewy Bem. W 

towarzyszącej jej orkiestrze jazzowej słychać typowe dla swingu (kierunek muzyki 

jazzowej) brzmienie sekcji dętej z rytmiczną, dopełnione partią fortepianu. 

Umieszczone na początku nut określenie „Swing” odnosi się do sposobu wykonania 

piosenki – pewnej lekkości, polotu,  muzyki jazzowej. https://youtu.be/pj_09kL1nOg  

 

Zadanie dla Was:  

Znajdź stronę internetową filharmonii, która znajduje się najbliżej miejsca 

Twojego zamieszkania. Ma to być pełna nazwa instytucji. Na Wasze odpowiedzi 

czekam do 21.05.2020r. malgorzatasygulka.-dunat@psplubniany.pl (Proszę nie 

przesyłać prac na pocztę w e-dzienniku). 
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