3-letnie studia I st. niestacjonarne
Nazwa
przedmiotu/modułu
Kod przedmiotu

Instrument główny – flet prosty
I1-01

Kierunek

instrumentalistyka

Specjalność

flet prosty

Typ studiów

podstawowy

Wymagania wstępne

umiejętność gry na instrumencie dętym drewnianym na
poziomie dyplomu średniej szkoły muzycznej, szczegóły
w informatorze dla kandydatów na I rok studiów.

Wymagania końcowe

wykonanie programu egzaminu dyplomowego w postaci
recitalu solowego, napisanie pracy dyplomowej w formie
referatu oraz jej obrona.

Cele przedmiotu/modułu – wykształcenie umiejętności kreowania dzieła
muzycznego popartej znajomością jego stylu,
zrozumieniem jego budowy funkcji poszczególnych
elementów oraz technicznych aspektów gry.
– rozwinięcie możliwości formułowania ekspresyjnego
przekazu muzycznego poprzez rozwój wyobraźni
i wrażliwości muzycznej – przygotowanie do działalności
estradowej jako muzyka orkiestrowego solisty,
kameralisty.
– przygotowanie studenta do podjęcia studiów II stopnia
w tej specjalizacji.
– zdobycie praktycznych umiejętności dokonywania
napraw, korekt oraz konserwacji instrumentu.

Treści kształcenia

– poznawanie i wykonywanie solowej muzyki na flet
prosty pochodzącej z literatury XVI, XVII i XVIII wieku
(zestawienie chronologiczne):
• dyminucyjne opracowania utworów wokalnych
z XVI i XVII wieku (Ortiz, Bassano, dalla Casa)
• solowe ricercari, fantazje i wariacje z XVI i XVII
(Bassano, Virgiliano, van Eyck)
• canzony i wczesne formy sonatowe (Riccio,
Frescobaldi, Fontana)
• sonaty i suity przełomu XVII i XVIII wieku
(muzyka angielska)
• sonaty i suity okresu dojrzałego baroku w stylu
włoskim francuskim i mieszanym(Bellinzani,
Mancini, Veracini, Dornel, Hotteterre, Phillidor,
Haendel, Telemann, Schickhardt)
• preludia i fantazje solowe (Hotteterre, Telemann)
• muzyka XX wieku (Linde)
– nauka gry na różnych wielkościach i typach
instrumentu od instrumentu typu Ganassi w stroju g
dla dyminucyjnych utworów XVI i XVII, poprzez
instrumenty flety Ganassi w stroju c oraz flety
wczesnobarokowe dla literatury XVII wieku do
instrumentów dojrzałego baroku w stroju c i f oraz voice
flute w stroju d.
– studiowanie wszelkich aspektów techniki gry: postawy,
oddychania, pozycji rąk, aplikatury i artykulacji
historycznej i współczesnej.
– analizowanie aspektów stylistycznych, historycznych
konwencji wykonawczych, zdobnictwa celem
praktycznego wykorzystania tej wiedzy w grze na
instrumencie oraz gromadzenia zasobów wiadomości
pod kątem przygotowania i obrony pracy licencjackiej.
– praca nad rozwijaniem czytania a vista na różnych
wielkościach instrumentu.

Zamierzone efekty
kształcenia

w zakresie wiedzy:
– uzyskanie znajomości podstawowego repertuaru
solowego i kameralnego w zakresie specjalności flet
prosty. (K_W02)
- posiadanie znajomości stylów muzycznych i związanych z nimi
tradycji wykonawczych (K_W08)
– posiadanie podstawowej wiedzy dotyczącej budowy własnego
instrumentu i jego ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.
(K_W11)
w zakresie umiejętności:
– uzyskanie umiejętności wykonywanie muzyki z zakresu
w/w repertuaru w oparciu o umiejętność właściwego
odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego
przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze
idei i jego formy. (K_U04)
– uzyskanie umiejętności posługiwania się elementami
historycznych technik gry na flecie prostym oraz wiedzą
o konwencjach wykonawczych dawnych epok
wszystkich, teorii afektów i figur retorycznych oraz
o stylach narodowych epoki baroku. (K_U05)
– wykształcenie umiejętności korzystania z intuicji,
własnych emocji i wyobraźni jako inspiracji do
budowania ekspresji wykonywanej muzyki. (K_U02)
– opanowanie efektywnych technik ćwiczenia
i umiejętność doskonalenia warsztatu technicznego
poprzez samodzielną pracę. (K_U12)
– uzyskanie umiejętności tworzenia i realizowania
własnych koncepcji artystycznych w oparciu
o znajomość założeń estetycznych danego stylu i epoki.
(K_U01)
w zakresie kompetencji społecznych:
– zdobycie umiejętności realizacji własnych koncepcji
i działań artystycznych opartych na zróżnicowanej
stylistyce, wynikających z niezależnego wykorzystania
wyobraźni, ekspresji i intuicji. (K_K02)

Formy kształcenia
(np.
wykład/ćwiczenia/inne)
Punkty ECTS (nakład
pracy studenta
niezbędny do osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia)

Kryteria oceny

Wykład i zajęcia indywidualne

Rok

I

Semestr

1

II

III

2

3

4

5

6

Punkty ECTS 13

13

16

16

20

20

Ilość godzin
w tygodniu

2

2

2

2

2

2

Rodzaj
zaliczenia

ekm

ekm

ekm

ekm

ekm

zal

Legenda

zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze
stopniem; egz – egzamin; ekm – egzamin
komisyjny

podczas egzaminu, student prezentuje koncert
zawierający 20-25 min repertuaru solowego w różnych
stylach.
ocenie podlegają:
• – prawidłowa realizacja tekstu muzycznego, stopień
technicznego opanowania materiału.
• – umiejętność wykonania jej zgodna z ideą dzieła.
• – brzmienie, intonacja, szczegóły artykulacyjne
i dynamiczne.
• – znajomość stylu i związanych z nim konwencji
wykonawczych i zdobnictwa.
• – ogólne walory prezentacji estradowej.
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Język wykładowy

polski, możliwość prowadzenia zajęć w językach
angielskim i francuskim.
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wykł. Tomasz Dobrzański

