Kod przedmiotu I1-16
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 podstawowym.
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.
Zamierzone efekty kształcenia
Po ukończeniu rocznego cyklu nauczania przedmiotu improwizacja (profil solistyczny) na
studiach II stopnia studenci powinni:
w zakresie wiedzy
• posiadać podstawową znajomość form improwizacji historycznej K_W09
• posiadać umiejętność zastosowania wiedzy (także z zakresu historycznych praktyk
wykonawczych) dotyczącej elementów dzieła muzycznego i wzorców budowy
formalnej utworów do wyrażania własnych koncepcji artystycznych w realizacji
improwizacji
• posiadać wiedzę dotyczącą swobodnego korzystania z różnorodnych mediów
(książki, nagrania, materiały nutowe, Internet, nagrania archiwalne itp.) oraz

•
•
•

umiejętność samodzielnego poszerzania i rozwijania wiedzy dotyczącej realizacji
improwizacji K_W05
posiadać wiedzę na temat kontekstu historycznego muzyki i jej związków z innymi
dziedzinami życia K_W06
posiadać zrozumienie wzajemnych relacji pomiędzy teorią a praktyką i ich roli w
świadomej realizacji improwizacji K_W07
posiadać wiedzę umożliwiającą zastosowanie elementów improwizacji w
realizowaniu partii b.c.

w zakresie umiejętności
• posiadać rozwiniętą osobowość artystyczną umożliwiającą tworzenie, realizowanie i
wyrażanie własnych koncepcji artystycznych – improwizacji w zakresie
podstawowym, K_U01
• samodzielnie opracować, przygotować i zrealizować profesjonalnie, zgodnie z
wymaganiami stylistycznymi improwizację o podstawowym stopniu trudności K_U02
• wykazywać się umiejętnością poszerzania swojej techniki improwizatora,
• wykazywać się swobodą w interpretowaniu improwizacji w zależności od stylu,
formy czy gatunku
• być zdolnym do funkcjonowania w zespole, w którym wymagana jest obecność
improwizatora (np. formuły kadencyjne w koncertach) K_U06
• rozwijać nabyte umiejętności improwizatora
• posiadać umiejętność sprawnego przygotowania improwizacji o podstawowym
stopniu trudności, K_U14
• posiadać umiejętność nawiązania kontaktu z publicznością poprzez wierne, płynne i
przekonywujące oddanie idei dzieła muzycznego (jakim niewątpliwie jest
improwizacja)
• posiadać umiejętność swobodnego kształtowania improwizacji o podstawowym
stopniu trudności, z jednoczesnym zachowaniem idiomu właściwego dla tejże
improwizacji. K_U13
• posiadać umiejętność transponowania przebiegów melodyczno-harmonicznych
K_U15
w zakresie kompetencji społecznych
• być kompetentnym, zdolnym do świadomego integrowania zdobytej wiedzy w
obrębie specjalności
• rozumieć potrzebę nieustannego dokształcania się K_K07
• w sposób świadomy i odpowiedzialny przewodniczyć różnorodnym działaniom
artystycznym K_K03
• świadomie kontrolować swoje emocje i zachowania, posiadać umiejętność
przeciwdziałania lękom i stresom jak również sprostania warunkom związanym z
publicznymi prezentacjami

•
•
•

posiadać umiejętność adaptowania się do nowych, zmiennych okoliczności, które
mogą występować podczas wykonywania zadań improwizatora
posiadać umiejętność krytycznej oceny zarówno własnych jak i cudzych działań
artystycznych K_K04
inicjować i współdziałać z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań
kulturalnych

Metody nauczania
ćwiczenia indywidualne
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się
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Liczba godzin w tygodniu

1

1

Rodzaj zaliczenia

zal

egz

Legenda

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

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

