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Muzyka pop została zapoczątkowana w latach pięćdziesiątych XX w., w Wielkiej Brytanii I
Stanach Zjednoczonych, kiedy to artyści rockandrollowi zaczęli nagrywać melodyjne
piosenki, łatwo wpadające w ucho i łatwe w odbiorze za sprawą tanecznej rytmiczności.

Za utwór pop uważa się utwór muzyczny składający się z krótkich partii muzycznych, które
grane są na gitarze elektrycznej, o standardowym brzmieniu perkusji, basu i wokalu,
z chwytliwym refrenem i połączeniami z innymi stylami muzycznymi.

Muzyka pop ogólnie nazywana jest muzyką
popularną.
Termin
ten
jest
jednak
wieloznaczny i w najszerszym sensie
oznacza każdy rodzaj muzyki rozrywkowej,
niezależnie od jej charakteru.
Praktycznie każdy gatunek muzyki rozrywkowej posiada swój popularny, komercyjny nurt,
można więc wyróżniać takie style jak: country-pop, dance-pop, pop-metal, pop-punk,
pop-rock, pop-rap.
W zasadzie każda kultura muzyczna wykształciła swoją wersję muzyki pop. Można więc
wyróżnić takie style jak: afro pop, c-pop (pop chiński), indyjski pop, j-pop (pop japoński),
k-pop (pop koreański), latynoski pop i tym podobne.
Pop wykształcił też szereg specyficznych dla siebie zjawisk związanych z kulturą masową,
takich jak: boysband, girlsband, idol, power play, przebój (hit).

To właśnie muzyka pop najczęściej pojawia się w przestrzeni publicznej. Jest modna
praktycznie przez cały czas. Tworzona jest z myślą o dotarciu do jak największej grupy
odbiorców, jest nieskomplikowana, a w piosenkach kilkakrotnie powtarzają się chwytliwe
refreny i wpadające w ucho teksty. Melodia dostosowywana jest do panujących aktualnie
trendów. Na listach przebojów piosenki zmieniają się nieustannie, słuchamy najczęściej tego,
co jest akurat na topie.
Fakt, że muzyka pop jest „produkowana” dla
czystej przyjemności słuchania, nie oznacza, że
jest muzyką cechującą się amatorstwem. Wręcz
przeciwnie, w produkcję piosenek pop
zaangażowani są zazwyczaj profesjonaliści:
tekściarze,
kompozytorzy,
choreografowie
i muzycy sesyjni.

Jakie są gusta muzyczne
polskich nastolatków?
Muzyki słuchają niemal wszyscy nastolatkowie (99%).
Uczestników badań zapytano, jakich gatunków muzycznych
słuchają – zaczynając od tego, którego słuchają najczęściej.
Największa grupa nastolatków jako gatunek słuchany
najczęściej (pierwsze wskazanie) wymieniła rap/hip-hop
(25%), na drugim miejscu znalazł się pop (23%). Na dalszych
miejscach w rankingu popularności plasują się rock (10%),
disco polo (8%) oraz dance (8%). Pozostałe gatunki wskazane
były przez mniej niż 5% młodzieży. Ranking popularności
gatunków oparty na wszystkich wskazaniach nastolatków jest
zbliżony do rankingu gatunków muzycznych słuchanych
najczęściej. Największa grupa osób deklaruje słuchanie popu
(62%) oraz rapu/hip-hopu (59%). Często wskazywane są
również dance (37%), rock (33%), disco polo (32%), muzyka
filmowa (26%) oraz muzyka elektroniczna (21%). Przy
pierwszym wskazaniu pop jest na drugim miejscu po rapie i
hip-hop’ie, ale już przy wszystkich wskazaniach można
zauważyć, że pop wychodzi na prowadzenie.
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Na podstawie badań Narodowego Centrum Kultury z
2018 roku

NAJWYBITNIEJSI ZAGRANICZNI
WYKONAWCY MUZYKI POP
Subiektywny wybór Izabeli Huber ;)

Michael Jackson
Amerykański piosenkarz muzyki pop, R&B, soul, rock i funk, autor tekstów, artysta estradowy, tancerz,
aktor, kompozytor i filantrop, którego kariera i życie osobiste stały się ważną częścią kultury masowej.
Uważany jest za króla POPu. Do jego najsłynniejszych przebojów zalicza się między innymi: ,,Billie Jean’’,
,,Thriller’’, ,,Earth Song’’.

ABBA
Szwedzki zespół muzyczny grający muzykę pop, założony w 1972 przez Anni-Frid Lyngstad, Benny’ego
Anderssona, Björna Ulvaeusa i Agnethę Fältskog. Uważany jest za jeden z najbardziej znaczących na
rynku oraz kasowych zespołów muzycznych w historii, sprzedał ponad 300 mln płyt na całym świecie. Do
ich najsłynniejszych przebojów zalicza się między innymi: ,,Mamma Mia’’, ,,Dancing Queen’’, ,,The Winner
Takes It All’’.

Madonna
Amerykańska piosenkarka popowa, kompozytorka, autorka tekstów, producentka muzyczna, tancerka,
aktorka, producentka filmowa, reżyserka, scenarzystka, projektantka mody, pisarka, przedsiębiorczyni
i filantropka. Uchodzi za ikonę popkultury, która przełamuje bariery obyczajowe i budzi kontrowersje.
Zaliczana jest do grona najpopularniejszych muzyków w historii. Ze względu na sukcesy nazywana jest
„Królową Popu”.. Do jej najsłynniejszych przebojów zalicza się między innymi: ,,La Isla Bonita”, ,,Like A
Virgin”, ,,Frozen”, “True Blue”.

Tina Turner
W początkach kariery z zespołem piosenkarka rock and rollowa. Później solistka pop, pop-rock, rock,
soul, autorka tekstów, choreografka, tancerka, muzyk, aktorka, producentka i pisarka. Pochodzi ze
Stanów Zjednoczonych. Jest jedną z najbardziej dochodowych artystek pod względem sprzedaży
albumów i singli w dziejach oraz koncertów na świecie. Należy do grona najpopularniejszych artystów w
historii. Do jej najsłynniejszych przebojów należą między innymi: ,,We Don't Need Another Hero’’, ,,What's
Love Got to Do with It’’ , ,,Private Dancer’’.

Justin Bieber
Justin Drew Bieber – kanadyjski piosenkarz popowy i R&B-owy, autor tekstów i aktor. W 2008 został
dostrzeżony za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube przez Scootera Brauna, który następnie
objął funkcję jego menedżera. Nim ukończył 30 lat był jednym z najlepiej zarabiających piosenkarzy. Do
jego najsłynniejszych przebojów zalicza się między innymi: ,,Anyone’’, ,,Hold On’’, ,,Yummy’’, ,,2 Much’’

Ariana Grande
Amerykańska piosenkarka, kompozytorka, aktorka i autorka tekstów. Karierę aktorsko-piosenkarską
rozpoczęła w 2008 roku obsadzie musicalu 13, zyskując później sławę dzięki roli Cat Valentine w dwóch
produkcjach stacji Nickelodeon, w tym Victoria znaczy zwycięstwo oraz jej kontynuacji, Sam i Cat. Później
skupiłą się na karierze muzycznej. Obecnie należy do grona najlepiej zarabiających celebrytów. Została
uhonorowana „kobietą roku 2018” oraz jedną z najbardziej sukcesywnych artystów muzycznych, którzy
zadebiutowali w latach 2010-2019. Do jej najsłynniejszych przebojów należą między innymi: „Thank U,
Next”, „7 Rings”, „Rain on me”, ,,34+35’’.

NAJWYBITNIEJSI POLSCY WYKONAWCY
MUZYKI POP
Subiektywny wybór Izabeli Huber ;)

Maryla Rodowicz
Polska piosenkarka, gitarzystka i aktorka. Jest jedną z najsłynniejszych gwiazd polskiego show-biznesu.
Uznawana za ikonę polskiej muzyki rozrywkowej. Na scenie szokuje ekscentrycznym, niepowtarzalnym,
kolorowym stylem ubierania się. Do jej najsłynniejszych przebojów należą między innymi: ,,Małgośka,
szkoda łez’’, ,,To już było’’, ,, Kolorowe jarmarki’’, ,,Łatwopalni’’, ,,Do łezki łezka’’, ,,Damą być’’, ,,Jadą
wozy kolorowe’’, ,,SING SING’’.

Krzysztof Krawczyk
Polski piosenkarz obdarzony głosem barytonowym, gitarzysta i kompozytor. Początkowo wokalista
zespołu Trubadurzy, od 1973 artysta solowy. Wypromował wiele przebojów i odbył wiele tras
koncertowych na całym świecie. Laureat licznych nagród i wyróżnień, zwycięzca wielu sondaży na
najpopularniejszego polskiego piosenkarza, w 2013 media przyznały mu tytuł „Króla Polskiej Estrady”. Do
jego najsłynniejszych przebojów należą między innymi: ,,Parostatek’’, ,,Bo jestes ty’’, ,,Chciałem być’’,
,,Jak minął dzień’’.

Zbigniew Wodecki
Polski piosenkarz, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, aktor i prezenter telewizyjny. Karierę
muzyczną zaczynał w latach 60-tych, grając na skrzypcach w zespołach Czarne Perły i Anawa. W latach
70-tych zadebiutował jako piosenkarz. Wylansował szereg przebojów, w tym: ,,Zacznij od Bacha’’, ,,Z tobą
chcę oglądać świat’’, ,,Izolda’’, „Chałupy Welcome to”, „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.

Sylwia Grzeszczak
Polska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Debiut fonograficzny zaliczyła w 2008 wydaniem
albumu studyjnego pt. Ona i on, który nagrała wspólnie z Liberem. Następnie wydała trzy solowe albumy:
Sen o przyszłości, Komponując siebie i Tamta dziewczyna. Do jej najsłynniejszych przebojów należą
między innymi: ,,Tamta dziewczyna’’, ,,Księżniczka’’, ,,Małe rzeczy’’.

Dawid Kwiatkowski
Polski piosenkarz, autor tekstów i osobowość telewizyjna. Karierę muzyczną zaczynał w zespole Two of
Us. Wydał sześć solowych albumów studyjnych: 9893, 9893 Akustycznie, Pop & Roll, Element trzeci,
Countdown i 13 grzechów niczyich. Do jego najsłynniejszych przebojów należą między innymi: ,,Bratnie
dusze’’, ,,Bez Ciebie’’, ,,Jesteś’’.

Kombi
Polski zespół muzyczny, założony w 1969 roku przez Sławomira Łosowskiego. W początkowym okresie
działalności grupa wykonywała muzykę z pogranicza stylów jazz-rock, fussion, rock. Później elektro-rock
i synth pop. Charakterystyczny styl Kombi, charakteryzujący się wiodącą rolą instrumentów klawiszowych,
ukształtował się na początku lat 80-tych. Do ich najsłynniejszych przebojów należą między innymi:
,,Królowie życia”, Black and white’’, ,,Nasze Randez Vouz’’, ,,Słodkiego miłego życia’’.

Moja idolka
Moją idolką jest polska piosenkarka CLEO
(Joanna Klepko). Ma 37 lat. Śpiewa ona
muzykę pop. Z wykształcenia jest architektką
krajobrazu.
Jej
najnowszy
singiel
pt.”KOCHAM’’ ukazał się 9 lutego 2021. Za
sprzedaż swoich albumów i singli otrzymała
jedną diamentową płytę, trzy potrójnie
platynowe, cztery platynowe i jedną złotą. W
2021 dostała Telekamerę w kategorii
,,Juror’’Oprócz tego, że jest piosenkarką, jest
również trenerką w The Voice Kids oraz
dyrektorką artystyczną sieci sklepów Media
Expert.

Cleo wydała trzy płyty ,,Hiper Chimera’’, ,,Bastet’’, ,,SuperNova’’.
10 września 2021 odbędzie się premiera czwartej płyty ,,VinyLova’’.

https://youtu.be/BzCA1fD4OUI
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