
GATUNKI FILMOWE



Melodramat

◦utwór literacki, literacko-muzyczny lub filmowy o sensacyjnej 

fabule, nasyconej patetyczno-sentymentalnymi efektami oraz 

wątkiem miłosnym. Początki melodramatu sięgają XVIII 

wieku, kiedy był to utwór dramatyczny opatrzony muzyką, 

kończący się pozytywnie dla protagonistów, a źle – dla 

czarnych charakterów.



Horror

odmiana fantastyki polegająca na budowaniu świata 

przedstawionego na wzór rzeczywistości i praw nią rządzących po 
to, aby wprowadzić w jego obręb zjawiska kwestionujące te prawa i 

nie dające się wytłumaczyć bez odwoływania się do zjawisk 
nadprzyrodzonych. Źródła takiego postrzegania horroru związane są 
bezpośrednio z samym powstaniem literackiego gatunku horroru i 

zasadniczo do niego się odnoszą. W horrorze filmowym definicja ta 
ewoluowała na przestrzeni ostatniego stulecia, głównie przez rozkwit 

kina eksploatacji, które miało miejsce w latach 70. XX wieku.



Western

◦ gatunek filmu fabularnego, powieści awanturniczej albo sztuki scenicznej, 
obejmujący utwory, których akcja rozgrywa się w okresie kolonizacji i 
stabilizowania się życia na terenach zachodnich stanów USA, zwanych Dzikim 
Zachodem. Często miejsce akcji nie jest konkretnym stanem, 
ale zorganizowanym terytorium – zalążkiem przyszłego stanu. Western jest 
charakterystyczną formą amerykańską, chociaż był uprawiany również przez 
twórców rodem z Europy.

https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Stany_Zjednoczone
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dziki_Zach%C3%B3d
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Terytorium_zorganizowane


Komedia

◦Film komediowy, komedia filmowa – film 
przedstawiający sytuacje i postacie wywołujące 
u widzów efekt komiczny. Komedia istnieje od 
zarania dziejów sztuki filmowej 



Musical

◦ Forma teatralna, łącząca muzykę, piosenki, dialogi i taniec. 

Ładunek emocjonalny dzieła – humor, patos, miłość, gniew –
podobnie jak sama opowieść, jest wyrażany poprzez słowa, 

muzykę, ruch i aspekty techniczne przedstawienia, tworząc 
jedną, spójną całość.



Film fantasy

◦ Film fantasy uznawany jest za formę szeroko rozumianej 

fantastyki. Pokrewnymi gatunkami są film fantastycznonaukowy 
oraz horror. W niektórych przypadkach jednoznaczne określenie 

któregoś z tych gatunków staje się niemożliwe, gdyż obraz może 
np. Posiadać cechy zarówno filmu fantasy jak i horroru. W filmach 
fantasy częściej występują elementy, takie jak: magiczność, 

mityczność, niezwykłość, eskapizm, cudowność.



Dramat obyczajowy

◦Odmiana fabularnego dramatu filmowego, w którym 
akcja skupia się wokół jakiegoś problemu czy konfliktu 

obyczajowego. 



Film sensacyjny

◦ Swoista odmiana rodzajowa filmu fabularnego, typ struktury 

dzieła filmowego rozwijanej i uzupełnianej przez różne gatunki 
filmowe, które można traktować jako odmiany filmu 

sensacyjnego; wyznacznikiem rodzajowym nie jest więc treść 
filmu, lecz sposób przedstawiania wydarzeń



Film dokumentalny

◦ Filmy dokumentalne w założeniu przedstawiają wycinek 
rzeczywistości, która podlega możliwie najmniejszej 

ingerencji ze strony reżysera



Film fabularny

◦ Jeden z podstawowych rodzajów filmowych, przeciwieństwo 

filmu dokumentalnego. Film fabularny podzielony jest na gatunki, 
których świat przedstawiony ma charakter fikcjonalny, dający się 

opowiedzieć w ramach fabuły.
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