Kod przedmiotu I2-11
Realizacja basso continuo
2-letnie studia II stopnia niestacjonarne
Kierunek
Instrumentalistyka
Specjalność
Organy, klawesyn
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 basso continuo w stopniu zaawansowanym w utworach o średnim stopniu trudności.
Treści programowe nauczania
Istotne aspekty realizacji basso continuo w oparciu o:
- źródła historyczne (traktaty)
- instrumenty przeznaczone do realizacji basso continuo,
- uwzględnienie różnych stylów.
Elementy improwizacji w realizacji basso continuo.
Realizacja założeń programowych w oparciu o przykłady z literatury przedmiotu:
L.Viadana – Sto koncertów kościelnych
G. Frescobaldi – Canzony
A. Corelli – sonaty, części concerto grosso
G. Pergolesi – Stabat Mater dolorosa
A. Vivaldi – wybrane kantaty, koncerty
H. Schutz – Kleine geistchlische Konzerte
D. Buxtehude – wybrane kantaty, suity,
J. S. Bach – Fragmenty Pasji wg św. Jana i wg św. Mateusza (recytatywy, arie), fragmenty
kantat, oratoriów, suit, sonat.
G. Fr. Telemann – wybrane utwory (suity fletowe, kantaty).
G. Fr. Haendel – fragm. z oratorium „Mesjasz”, wybrane części z sonat
G.G.Gorczycki – Completorium
J. M. Leclair, Fr. Couperin, J. Ph. Rameau, M. A. Charpentier – wybrane fragm. z koncertów,
suit, sonat
C. Ph. E. Bach - sonaty
W.A. Mozart - motety

Zamierzone efekty kształcenia
Po ukończeniu rocznego cyklu nauczania przedmiotu realizacja basso continuo na studiach
II stopnia studenci powinni:
w zakresie wiedzy
- posiadać znajomość podstawowych aspektów związanych z realizacją bc. – zapis lub
jego brak, prowadzenie głosów, gatunki, formy, instrumenty realizujące b.c., posiadać
znajomość i zrozumienie powstania i rozwoju b.c K_W06

-

orientować się w piśmiennictwie dotyczącym realizacji b.c. zarówno od strony
historycznej (traktaty) jak i jej obecnej kondycji (nowe publikacje/odkrycia) K_W05
posiadać wiedzę umożliwiającą docieranie do niezbędnych informacji dotyczących
realizacji b.c. (książki, nagrania, materiały nutowe, Internet), ich analizowanie
i interpretowanie we właściwy sposób K_W04
posiadać znajomość stylów muzycznych i związanych z nimi tradycji wykonawczych
K_W08
posiadać znajomość podstawowych wzorców improwizacji wykorzystywanych
w realizacji b.c. K_W15

w zakresie umiejętności
- dysponować umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia, realizowania i wyrażania
własnych koncepcji artystycznych K_U01
być świadomym sposobów wykorzystywania swej intuicji, emocjonalności i wyobraźni w
obszarze ekspresji artystycznej K_U02
posiadać umiejętność wykorzystywania wiedzy dotyczącej podstawowych kryteriów
stylistycznych wykonywanych utworów K_U03
posiadać podstawowe umiejętności w zakresie interpretacji utworów reprezentujących
różne style, gatunki i formy muzyczne K_U05
posiadać umiejętność właściwego odczytania zapisu b.c. w oparciu o uzyskaną wiedzę
K_U06
przyswoić sobie dobre nawyki dotyczące techniki gry i postawy przy instrumencie,
umożliwiające operowanie ciałem w sposób (z punktu widzenia fizjologii) najbardziej wydajny
i bezpieczny K_U11
wykazywać umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu technicznego
potrzebnego do prawidłowej realizacji b.c. K_U10, K_U12
opanować czytanie zapisu b.c. w stopniu wystarczającym zarówno dla zrozumienia
muzyki, jak i dla umiarkowanego czytania a Vista K_U09
posiadać umiejętność ustnej wypowiedzi na temat interpretowania, tworzenia i
odtwarzania muzyki wykorzystującej bc. K_U15
posiadać podstawowe umiejętności kształtowania i tworzenia muzyki w sposób
umożliwiający indywidualną realizację zapisu b.c. K_U16
w zakresie kompetencji społecznych
posiadać umiejętność organizacji własnej i zespołowej pracy K_K03
realizować własne koncepcje i działania artystyczne oparte na zróżnicowanej stylistyce,
wynikającej z wykorzystania wyobraźni, ekspresji i intuicji K_K02
być zdolnym do efektywnego wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocjonalności,
twórczej postawy i samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów związanych z
realizacją b.c. K_K11
posiadać umiejętność samooceny, jak też być zdolnym do budowania konstruktywnej
krytyki w obrębie realizacji b.c. K_K04, K_K05

Metody nauczania
ćwiczenia indywidualne
Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów uczenia się
Rok
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1
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Punkty ECTS

2

2

Liczba godzin w tygodniu

1

1

Rodzaj zaliczenia

zst

egz

Legenda

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

Kryteria oceny
Opanowanie i zrozumienie zapisu b.c.
Warsztat wykonawczy – umiejętności techniczne
Logika narracji muzycznej, frazowanie i kształtowanie dźwięku,,
Umiejętność wypowiedzi w poznanych stylach, gatunkach i formach muzycznych,
Literatura
Fr. Wesołowski – Basso continuo – Teoria i Praktyka.
A. Szweykowska (przekład) – Jak realizować basso continuo.
G. Nuti – The Performance of Italian Basso Continuo. Style in Keyboard Accompaniment in
the XVII & XVIII Centuries.
J. L. Krebs – Klavierubung.
G. Fr. Haendel – Exercises in figured bass.
J. B. Christensen – Die Grundlage des Generalbassspiels im 18.Jahrhundert.
L. Bourmayan & J. Frisch – Methode pour apprende la pratique de la Basse Continue Au
Clavecin.
Język wykładowy
polski, angielski,
Imię i nazwisko wykładowcy
dr Tomasz Głuchowski

