Kod przedmiotu/modułu

I2-60

Nazwa przedmiotu/modułu

Styl galant w muzyce instrumentalnej

Kierunek

Instrumentalistyka II st.

Specjalność

fortepian, organy, klawesyn, akordeon, altówka, fagot, flet, flet
prosty, flet traverso, gitara, harfa, klarnet, obój, kontrabas,
perkusja, puzon, róg , saksofon , skrzypce , skrzypce barokowe,
trąbka, tuba, wiolonczela, wiolonczela barokowa, viola da gamba

Typ studiów

II stopnia, stacjonarne

Wymagania wstępne

ukończone studia I stopnia

Wymagania końcowe

Umiejętność analizowania dzieł kompozytorów z okresu przejściowego
między barokiem a klasycyzmem w oparciu o przekazy teoretyczne i
metody gry na instrumentach; prezentacja referatu

Cele przedmiotu/modułu

Treści kształcenia

 zainteresowanie studentów twórczością kompozytorów z okresu
przełomu baroku i klasycyzmu
 umiejętność analizowania muzyka XVIII w. z określeniem cech
charakterystycznych technik wykonawczych i kompozytorskich
 zapoznanie się z podręcznikami gry na różnych instrumentach oraz
specyfiką funkcjonowania muzyki w kulturze w okresie stylu galant

 Styl galant, rokoko, okres przedklasyczny: periodyzacja i
terminologia
 Clavierübung Johanna Sebastiana Bacha: koncert włoski
BWV 971. Porównanie kompozycji A. Vivaldiego RV 522 z
J. S. Bachem BWV 593
 Clavierübung Johanna Sebastiana Bacha: uwertura francuska
BWV 831. Porównanie wstępnej „Fantasii” do BWV 1025 i
przekazu lutniowego z PL-WRu 60019 Muz.
 Instrukcje gry jako element mody okresu przejściowego: C.
Ph. E. Bach, J. J. Quantz, Ph. F. Le Sage de Richée
 Problematyka poruszana w Versuch einer Anweisung die
Flöte traversiere zu spielen (Berlin 1752) J. J. Quantza;
Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen (Berlin
1753) C. Ph. E. Bacha; Versuch einer gründlichen
Violinschule (1756) L. Mozarta
 Rozwijanie mody gry na instrumentach wśród muzykówamatorów „Liebhaber”
 Kompozycje wybrane do muzycznego periodyku Der getreue
Music-Meister G. Ph. Telemanna
 Znaczenie folkloru w twórczości okresu stylu galant na
przykładzie kompozycji G. Ph. Telemanna
 Styl polski w twórczości kompozytorów XVIII w. na
przykładzie Polonaise – analiza kompozycji G. Ph.
Telemanna, J. S. Bacha i S. L. Weissa
 Muzyka solowa i kameralna w lutniowych sonatach i
koncertach
 Koncerty i partity Telemanna
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 Partity i sonaty Leopolda Mozarta w kontekście jego szkoły
gry na skrzypcach
 Fantazje i fugi klawesynowe i organowe G. Ph. Telemanna
 Zbiór Sonaten für Kenner und Liebhaber C. Ph. E. Bacha –
analiza wybranych kompozycji
 Kapela elektora palatynatu i wątek muzyków na Śląsku
 „Bas Albertiego” na przykładzie sonat klawesynowych
Domenica Albertiego
 Celebrowani kompozytorzy włoscy według Raccolta
musicale Haffnera (Nürnberg 1756) – analiza wybranych
sonat Domenica Scarlattiego
 Na madryckim dworze: kwartety Luigiego Boccheriniego
 O krok za Vivaldim: koncerty i sonaty Antonia Vivaldiego i
Giuseppe Sammartiniego
 Między Vivaldim a Mozartem: sonaty i kwartety Baldassare
Galuppiego
 Sonaty skrzypcowe „pro Processione” Marcina Józefa
Żebrowskiego
 Londyńskie koncerty Bach-Abel: repertuar i styl w
wybranych kompozycjach
 Operowe intawolacje na lutnię solo utworów Johanna
Adolpha Hassego
 Kobiety przy instrumentach czyli muzyczny Frauzimmer: L.
A. V. Gottsched i Maria Antonia Walpurgis
Zamierzone efekty
kształcenia

w zakresie wiedzy:
 pogłębianie wiedzy z zakresu stylów muzycznych XVIII w.
(K_W01)
 porównywanie wybranych kompozycji i wyciąganie wniosków
podpartych przekazami teoretycznymi z epoki (K_W06)
 orientacja w literaturze przedmiotu (K_W05)
w zakresie umiejętności:
 potrafi odczytać zapis bezpośrednio z rękopisu bądź druku z XVIII
w.
 potrafi rozpoznawać techniki wykonawcze charakterystyczne dla
okresu stylu galant w muzyce
 potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w grze na instrumencie
(K_U08)

Formy kształcenia
(np.wykład/ćwiczenia/inne)
Punkty ECTS (nakład

w zakresie kompetencji społecznych:
 potrafi w świadomy sposób wykorzystywać wyniki analiz
muzycznych do celów współpracy na gruncie kulturotwórczym
(K_K01)
 potrafi efektywnie wykorzystywać wyobraźnię i wiedzę w celu
rozwiązywania problemów wykonawczych danej kompozycji
 potrafi posługiwać się fachową terminologią muzyczną
ćwiczenia z elementami wykładu
Rok

I

II
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pracy studenta niezbędny
do osiągnięcia
zamierzonych efektów
kształcenia)

Semestr

I

Punkty ECTS

zgodnie z wymaganiami przedmiotu

Ilość godzin w
tygodniu

2 w każdym semestrze

Rodzaj zaliczenia
Legenda

Kryteria oceny
Literatura

II

III

IV

zgodnie z wymaganiami przedmiotu
zal – zaliczenie; zst – zaliczenie ze stopniem; egz –
egzamin; ekm – egzamin komisyjny

Frekwencja (do 2 absencji w ciągu semestru), aktywność na zajęciach,
prezentacja referatu

 Heartz Daniel, Music in European Capitals: The Galant Style,
1720-1780, New York-London 2003.
 Jaenecke Joachim, Georg Philipp Telemann. Autographe und
Abschriften. Katalog, München 1993.
 Koch Klaus-Peter, Telemann Tätigkeit in Sorau und die
Folgen. Begegnung mit polnischer und „hanakischer” Musik,
1994.
 Mądry Alina, Carl Philipp Emanuel Bach: estetyka –
stylistyka – dzieło, Poznań 2003.
 Sheldon David A., The Galant Style Revisted and ReEvaluated, „Acta Musicologica” 47 (1975) s. 240-270.
oraz artykuły przekazywane na bieżąco w odniesieniu do
poruszanej problematyki.

Język wykładowy

polski

Prowadzący

Grzegorz Joachimiak, wykładowca
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