Harfa
Kod przedmiotu I2-01, 2-letnie studia stacjonarne II st.
Profil solistyczno-kameralny
Kierunek
Instrumentalistyka
Specjalność
Harfa
Typ przedmiotu
Kierunkowy
Wymagania wstępne
Patrz: Informator dla kandydatów - 2-letnie studia II st. – egzamin wstępny z instrumentu
głównego: harfa
Wymagania końcowe
- publiczne wykonanie 2 recitali dyplomowych
- napisanie pracy dyplomowej i jej obrona
Cele kształcenia
1. Przygotowanie studenta do samodzielnej, kreatywnej pracy w zawodzie muzyka- harfisty
2. Osiągnięcie przez studenta wysokiego poziomu posługiwania się warsztatem
instrumentalnym w obrębie specjalizacji
3. Pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności studenta związanych ze ściśle
określoną specjalnością
4. Umożliwienie specjalizowania się w dyscyplinach wymagających dalszych studiów
5. Przygotowanie studenta do podjęcia studiów III stopnia w obrębie specjalizacji, często o
charakterze interdyscyplinarnym
Treści programowe nauczania
Struktura wymagań programowych na 2-letnich uzupełniających studiach II st. powinna być
bardzo elastyczna i umożliwić specjalizowanie się w dyscyplinach wymagających dalszych
pogłębionych studiów. W zasadzie na tego typu studia powinni być przyjmowani harfiści o
skrystalizowanej już osobowości artystycznej i z doskonale opanowanym warsztatem
technicznym. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym
ukierunkowywaniu postępów studenta. Z jednej strony przerabiany program powinien zależeć
od programów konkursowych i działalności estradowej danego studenta, z drugiej od
wymagań programowych dwóch recitali dyplomowych kończących dwuletni okres studiów
(patrz program). Utwory zawarte w programie studiów stanowią minimum programowe
(tożsame z wymaganiami egzaminów semestralnych). Aby poznać reprezentatywny repertuar
związany z głównym kierunkiem studiów (specjalnością), studenci zobowiązani są przerobić

następujące pozycje repertuarowe:
- Utwory i ćwiczenia rozwijające technikę harfową studentów:
- M. Grossi – Ćwiczenia, gamy, pasaże
- Etiudy – Ch. Bochsa, J.F. Dizi, K.Erdelli, M.Mczediełow, J.Thomas, J.S.BachJ.M. Damase, A.Zabel, F.Godefroid, W.Posse.

Grandjany,

- Sonaty harfowe, do wyboru, dobrane w zależności od możliwości technicznych, wrażliwości
oraz wyobraźni muzycznej studenta – J.B. Cardon, J.L. Dussek, Sonata c-moll, F.RosslerRosetti, A. Bałtin, F.A. Boildieu, J.B. Krumpholz, A. Mortari, A la Payne, I.Albeniz,
G.Tailleferre, C.Ph.Bach, G.B.Pescetti, P.Houdy, P.Hindemith.
- Formy wariacyjne lub utwory dowolne, dobrane w zależności od możliwości technicznych
oraz wrażliwości studenta – M.Dalvimare, G.F. Haendel, W.Croft, C.Debussy, J.Ibert, C.
Salzedo, M.Grandjany, L.Spohr, M.Glinka, M.Tournier, G.Pierne, H.Renie, W.Szalonek,
T.Paciorkiewicz, P.Moss. M.Grandjany, A.Maayani, M.Tournier, G.Faure,C.Salzedo,
B.Britten, D.Watkins, N.Rota, B.Andres, J.M.Damase
- Koncerty harfowe – G.F.Haendel – Koncert B, W.A. Mozart – Koncert C-dur, C.Debussy
„Dances Sacre et Profane”, M.Ravel „Introdukcja i Allegro”, G.C.Wagenseil – Koncert F-dur,
W.Lutosławski- Koncert podwójny na oboj i harfę, F.A.Boieldieu – Koncert C-dur,
K.D.Dittersdorf – Koncert A-dur, C.Saint-Saens – Morceau de concert, M.Małecki – Concerto
w dawnym stylu na dwie harfy, M. Ptaszyńska – Koncert na flet i harfę.
Zamierzone efekty kształcenia (uczenia się)
Po ukończeniu studiów II st. studenci powinni demonstrować pogłębione umiejętności
wyszczególnione w I cyklu studiów oraz:
W zakresie wiedzy:
K_W01 posiada ogólną znajomość literatury muzycznej
K_W02 posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością
posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki,
K_W04 nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we
właściwy sposób
K_W08 posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W11

posiada podstawową wiedzę dotyczącą budowy własnego instrumentu i jego
ewentualnej konserwacji, napraw, strojenia itp.

K_W13

posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o
harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru

K_W14

dysponuje podstawową wiedzą z zakresu dyscyplin pokrewnych pozwalającą na
realizację zadań zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

K_W15 posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych
koncepcji artystycznych

K_U02

jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i
wyobraźni w obszarze ekspresji artystycznej

K_U04

posiada znajomość i umiejętność wykonywania reprezentatywnego repertuaru
związanego z głównym kierunkiem studiów

K_U05

posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów
stylistycznych wykonywanych utworów

K_U06 posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku
K_U09

posiada umiejętność właściwego odczytania tekstu nutowego, biegłego i pełnego
przekazania materiału muzycznego, zawartych w utworze idei i jego formy

opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i
K_U10 jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu (intonacja,
precyzja itp.)
przyswoił sobie dobre nawyki dotyczące techniki i postawy, umożliwiające
K_U11 operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny i
bezpieczny
K_U12

poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność
samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego

posiada umiejętność swobodnej ustnej i pisemnej wypowiedzi na temat
K_U15 interpretowania, tworzenia i odtwarzania muzyki oraz na temat kwestii dotyczących
szeroko pojmowanych tematów ogólnohumanistycznych
wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i
K_U18 innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite
warunki akustyczne sal)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01

umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne
informacje

K_K02

realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej
stylistyce, wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji

K_K06 umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności
K_K10 umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki
Metody nauczania
Zajęcia indywidualne z możliwością biernego uczestnictwa innych studentów po wyrażeniu
zgody przez pedagoga prowadzącego zajęcia.
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się
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zal –zaliczony; zs – zaliczenie ze stopniem;
egz – egzamin; ed –egzamin dyplomowy

Kryteria oceny:
warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
opanowanie i zrozumienie tekstu muzycznego, logika narracji muzycznej
frazowanie
-

umiejętność wypowiedzi w różnych stylach i formach muzycznych
kształtowanie dźwięku

Skala ocen: według obowiązującej na Wydziale Instrumentalnym tabeli punktacyjnej
Literatura (pismiennictwo)
E.W.Kleiman „Chromatyczne harfy Włoch”, D.Popławska „Harfy w starożytnej Mezopotamii
i Egipcie”, C.Salzedo „Method for the Harp”, „Art of Modulating' oraz „Modern Study for
Harp”, L.Lawrence „The ABC of Harp playing”, V.Coeur „Ecole du Mecanisme”,
J.Rzeszewicz „Wykłady z literatury harfowej”, A.Baranowska – Liese „Miejsce harfy w
dramaturgii R.Wagnera, S.Jarociński „Debusyy, kronika Zycia, dzieła”, V.Jankelevich
„Ravel”, I.Jazvinskaja „Harfa”
Język wykładowy
Polski, możliwość prowadzenia zajęć w innych językach: angielski, niemiecki, francuski.
Imię i nazwisko wykładowcy
dr Malwina Lipiec-Rozmysłowicz

Repertuar obowiązujący na studiach II stopnia
1.1. Utwory i ćwiczenia rozwijające technikę harfową studentów:
 M. Grossi – Ćwiczenia, gamy, pasaże
1.2. Etiudy







Ch. Bochsa;
J.F. Dizi;
K.Erdelli;
M.Mczediełow;
J.Thomas;







J.S.Bach-Grandjany;
J.M. Damase;
A.Zabel;
F.Godefroid;
W.Posse.









I.Albeniz;
G.Tailleferre;
C.Ph.Bach;
P.Hindemith;
G.B.Pescetti;
P.Houdy;
P.Hindemith.

1.3. Sonaty harfowe








J.B. Cardon;
J.L. Dussek;
F.Rossler-Rosetti;
Bałtin;
F.A. Boildieu;
J.B. Krumpholz;
Mortari;

 A la Payne;
1.4. Formy wariacyjne lub utwory dowolne









M.Dalvimare;
G.F. Haendel;
W.Croft;
C.Debussy;
J.Ibert;
C. Salzedo;
M.Grandjany;
L.Spohr;










M.Glinka;
M.Tournier;
G.Pierne;
H.Renie;
W.Szalonek;
T.Paciorkiewicz;
P.Moss.;
M.Grandjany;











A.Maayani;
M.Tournier;
G.Faure;
C.Salzedo;
B.Britten;
D.Watkins;
N.Rota;
B.Andres;
J.M.Damase;

Koncerty harfowe











G.F.Haendel – Koncert B-dur;
W.A. Mozart – Koncert C-dur;
C.Debussy – Dances Sacre et Profane;
M.Ravel – Introdukcja i Allegro;
G.C.Wagenseil – Koncert F-dur;
W.Lutosławski – Koncert podwójny na
obój i harfę;

F.A.Boieldieu – Koncert C-dur;
K.D.Dittersdorf – Koncert A-dur;
C.Saint-Saens – Morceau de concert;
M.Małecki – Concerto w dawnym stylu
na dwie harfy;
 M. Ptaszyńska – Koncert na flet i harfę.

