Kod przedmiotu I2-22
Improwizacja
2-letnie studia II stopnia
Kierunek
Instrumentalistyka
Specjalność
Klawesyn profil solistyczny
Typ przedmiotu
Obowiązkowy
Wymagania końcowe
Egzamin obejmujący repertuar z zakresu przerobionego materiału, na koniec drugiego
semestru.
Cele przedmiotu
Doskonalenie warsztatu pracy i umiejętności wykonawczych potrzebnych do prawidłowej
realizacji improwizacji w stopniu średniozaawansowanym.
Treści programowe nauczania
Umiejętność swobodnej transpozycji motywów i zdań muzycznych.
Swoboda w zastosowaniu modulacji oraz kadencjonowaniu.
Poznanie wzorów i praw rządzących sztuką improwizacji historycznej w oparciu o wzorce z
literatury przedmiotu głównego (klawesyn):
- formy ostinatowe
- Preludium, Toccata, (Włochy XVI, XVII w.)
- Suita (Francja XVII, XVIII w.)
- Partita (Niemcy XVII, XVIII w.)
Elementy improwizacji w realizacji basso continuo (fugi, imitacje, partimento)
Zamierzone efekty kształcenia
Po ukończeniu dwuletniego cyklu nauczania przedmiotu improwizacja (profil kameralny) na
studiach II stopnia studenci powinni:
w zakresie wiedzy:

1. posiada ogólną znajomość literatury muzycznej (K_W01)
2. posiada znajomość podstawowego repertuaru związanego z własną specjalnością
(K_W02)
3. posiada wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji (książki,
nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie i interpretowanie we właściwy
sposób (K_W04)
4. orientuje się w piśmiennictwie dotyczącym kierunku studiów, zarówno w aspekcie
historii danej dziedziny lub dyscypliny, jak też jej obecnej kondycji (dotyczy to także
Internetu i e-learningu) (K_W05)
5. posiada znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych
(K_W08)
6. posiada wiedzę dotyczącą muzyki współczesnej (K_W09)

7. posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w
muzyce oraz w zakresie rozwoju technologicznego związanego ze swoją specjalnością
(K_W10)
8. posiada podstawowe wiadomości w zakresie praktycznego zastosowania wiedzy o
harmonii i zdolność analizowania pod tym kątem wykonywanego repertuaru (K_W13)
9. posiada znajomość podstawowych wzorców leżących u podstaw improwizacji i
aranżacji (K_W15)
w zakresie umiejętności:
1. dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych

koncepcji artystycznych (K_U01)
2. jest świadomy sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni
w obszarze ekspresji artystycznej (K_U02)
3. wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem
stosowanej w danym dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez niego
komunikatem (K_U03)
4. posiada umiejętność odczytania zapisu muzyki XX i XXI wieku (K_U06)
5. opanował warsztat techniczny potrzebny do profesjonalnej prezentacji muzycznej i
jest świadomy problemów specyficznych dla danego instrumentu (intonacja, precyzja
itp.) (K_U10)
6. poprzez opanowanie efektywnych technik ćwiczenia wykazuje umiejętność
samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego (K_U12)
7. posiada umiejętność rozumienia i kontrolowania struktur rytmicznych i
metrorytmicznych oraz aspektów dotyczących aplikatury, frazowania, struktury
harmonicznej itp. opracowywanych utworów (K_U13)
8. posiada biegłą znajomość w zakresie słuchowego rozpoznawania materiału
muzycznego, zapamiętywania go i operowania nim (K_U14)
9. posiada podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób
umożliwiający odejście od zapisanego tekstu nutowego (K_U16)
10. wykazuje umiejętność brania pod uwagę specyficznych wymagań publiczności i
innych okoliczności towarzyszących wykonaniu (jak np. reagowania na rozmaite
warunki akustyczne sal) (K_U18)
w zakresie kompetencji społecznych:
1. umie gromadzić, analizować i w świadomy sposób interpretować potrzebne

informacje (K_K01)
2. realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce,

wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji (K_K02)
3. posiada umiejętność samooceny, jak też jest zdolny do budowania konstruktywnej

4.

5.
6.
7.
8.

krytyki w obrębie działań muzycznych, artystycznych oraz w obszarze szeroko
pojmowanej kultury (K_K04)
jest zdolny do definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne,
naukowe i etyczne oraz umie je umiejscowić w obrębie własnej pracy artystycznej
(K_K05)
umiejętnie komunikuje się w obrębie własnego środowiska i społeczności (K_K06)
w sposób świadomy i profesjonalny umie zaprezentować własną działalność
artystyczną (K_K09)
umie posługiwać się fachową terminologią z zakresu dziedziny muzyki (K_K10)
posiada umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które mogą
występować podczas wykonywania pracy zawodowej lub twórczej (K_K11)

9. jest zdolny do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, twórczej postawy i

samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów (K_K12)
10. w sposób świadomy kontroluje swoje emocje i zachowania (K_K13)
Metody nauczania
ćwiczenia indywidualne
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się
Rok
Semestr
Punkty ECTS
Liczba godzin w tygodniu
Rodzaj zaliczenia
Legenda

I
II
1
2
3
4
2
2
2*
2*
1
1
1*
1*
zal
egz
zal*
egz*
zal – zaliczenie
zst – zaliczenie ze stopniem
egz – egzamin
ekm – egzamin komisyjny
* Pierwszy rok – przedmiot realizowany na obu profilach. Na
roku drugim przedmiot realizowany jest jedynie na profilu
kameralnym

Kryteria oceny
Znajomość podstawowych form improwizacji.
Warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
Logika narracji muzycznej, frazowanie i kształtowanie dźwięku,,
Umiejętność wypowiedzi w poznanych stylach, gatunkach i formach muzycznych, (tworzenie
prostych improwizacji)
Literatura
50 Standards Renaissance & Baroque, Boquet P., Rebours G.,
Grundlagen der Orgelimprovisation, Ch. Michel-Ostertun
Język wykładowy
polski, angielski,
Imię i nazwisko wykładowcy
dr Tomasz Głuchowski

