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OPIS PRZEDMIOTU 

Wymagania wstępne 

Zdanie egzaminu wstępnego na studia II stopnia w Akademii Muzycznej w Krakowie 
 

Treści kształcenia i tematyka zajęć 

Zespół kameralny wedłóg preferencji studenta spośród form i składów wyszczególnionych w SYLABUSIE 
dla studiów licencjackich dla tego przedmiotu. 

Student może doskonalić swe umiejętności we współpracy ze śpiewakiem (śpiewakami) w repertuarze 
renesansowym, barokowym lub późniejszym, wnikając głębiej w relację tekstu i muzyki, uwypuklając 
różnice wynikające ze stylów narodowych (n.p. styl włoski w opozycji do stylu francuskiego), jak też 
doskonaląc specyficzną relację partnerów "śpiewak – instrumentalista" w tego rodzaju muzyce kameralnej. 

Student lutnista może też wybrać zespół o składzie czysto instrumentalnym, w którym jego podstawową 
rolą będzie realizacja "basso continuo". W grę może wchodzić zróżnicowane instrumentarium: teorba, 
arcylutnia, gitara barokowa, mandora, czy też lutnia w stroju "d-moll", gdzie swoją partię może realizować 
rozmaicie: • tylko samodzielnie, • wraz z instrumentem basowym melodycznym (wiolonczela, viola da 
gamba, dulcjan, itp.), • wspólnie z instrumentem klawiszowym (klawesyn, pozytyw) lub w dowolnych innych 
kombinacjach. Student powinien poznać rozmaite sposoby obsady i realizacji tej partii w zależności od 
form, okresu i geografii uprawiania wybranych kompozycji. 

Opracowywanie większych, cyklicznych form powinno nauczyć studenta jak przygotować wielostronicowy 
materiał, z którego będzie grał: pełna partutura, tylko swój głos (n.p. ocyfrowany bas), czy też samemu 
przygotowany wyciąg. Należy oczekiwać krytycznego podejścia do źródła utworu (rękopis, stare bądź 
nowe wydanie) i twórczych interwencji w uzasadnionych przypadkach. Młody kameralista powinien też być 
świadom, że w przyszłości może pełnić w zespole rolę szeregowego/równoprawnego członka, bądź też 
lidera grupy. Zespół akademicki powinien dać mu możliwość sprawdzenia się w obu tych funkcjach. 
 

Metody nauczania (sposób prowadzenia/odbywania zajęć, używane środki) 

2-godzinne zajęcia grupowe raz w tygodniu. Należy oczekiwać, że zespół ćwiczy również wspólnie 
niezależnie od spotkań z pedagogiem. Prezentowanie swoich dokonań na koncertach szkolnych i 
podobnych. 
 

Cele nauczania i efekty kształcenia (oczekiwane rezultaty nauczania, nabyte przez studentów 
umiejętności i wiedza) 

W pełni zadowalająca produkcja kompozycji kameralnej. Znaczna orientacja i skuteczność w różnorodnych 
formach, w jakich student-lutnista może wykorzystać swoje instrumentarium. Umiejętność radzenia sobie z 
głosem w pełni zapisanym przez kompozytora, jak i w takim, gdzie trzeba wykazać się kreatywnością lub 
umiejętnością grania (przygotowanej) improwizacji. 



Możliwe języki nauczania 

 

 
ZALICZENIE PRZEDMIOTU 

Terminy, forma i zakres sprawdzianu umiejętności/wiedzy studenta 

2 egzaminy semestralne przed komisją w formie minikoncertu; prezentowany jest program przygotowany 
na ćwiczeniach pod kierunkiem pedagoga. 
 

Sposoby oceny pracy studenta Udział procentowy w ocenie końcowej 

ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)  

śródsemestralne kolokwia pisemne/ustne  

końcowe zaliczenie pisemne/ustne/praktyczne  

egzamin pisemny  

egzamin ustny  

egzamin praktyczny 100,00% 

kontrola obecności  

praca końcowa semestralna/roczna  

Inne: autoprezentacje/autoreferaty  

Ogółem 100 % 

 
Literatura obowiązkowa 
H.M. BROWN, Sixteenth-Century Instrumentation: the Music for the Florentine Intermedii, 1973; 
W.S. NEWMAN, The sonata in the Baroque Era, 1966; 
J.R. ANTHONY, French Baroque Music From Beaujoyeulx To Rameau,1997; 

i wiele innych monografii wybranych zjawisk lub gatunków; 
 

 
Literatura uzupełniająca 
N. NORTH, Continuo playing on the Lute, Archlute and Theorbo, Faber Music (London)/ Indiana University Press 
(Bloomington) 1987; 

artykuły w różnych periodykach i drukach konferencyjnych dotyczących muzyki dawnej i dawnych praktyk 
wykonawczych. 

 
 


