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Cele przedmiotu 
Poznanie  wybranych dzieł wokalno-instrumentalnych Lutosławskiego i Pendereckiego   

rozpoznawanie  cech  stylu utworów z różnych okresów twórczości kompozytorów 

 

 

 

Wymagania wstępne Zainteresowanie muzyką polską II połowy XX wieku i sferą przekazów multimedialnych 

 
Kod 

efektu 
EFEKTY KSZTAŁCENIA 

Efekt kształcenia 
w obszarze kształcenia 

Wiedza (W) 

 

W02 

 

 

 

 

 

znajomość twórczości kompozytorskiej, życia muzycznego i kontekstu 

twórczości światowej w II poł. XX w. 

 

W02 

 

 

 

Umiejętności (U) 

 

U02 

 

 

 

 

 

 

 

trafne rozpoznawanie i adekwatne charakteryzowanie stylu, estetyki i 

technik kompozytorskich w polskiej muzyce przełomu XX i XXI w. 

 

 

 

 

 

 

 

U03 

 

 

Kompetencje 

społeczne (K) 

 

K01 

 

 

 

 

 

umiejętność przekazywania w atrakcyjny i twórczy sposób 

problematyki estetycznej i technicznej polskiej twórczości muzycznej 

przełomu XX i XXI w. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K02 

 

 

TREŚCI PROGRAMOWE 

Semestr I 

 

TWÓRCZOŚĆ WOKALNO-INSTRUMENTALNA  KOMPOZYTORÓW POLSKICH 

II POŁOWA XX I POCZĄTEK XXI. WIEKU 

 

WITOLD LUTOSŁAWSKI -   pieśni z orkiestrą, estetyka i główne cechystylu - przemiany technik kompozytorskich w 

kontekście twórczości instrumentalnej 

Teksty pieśni – od poezji Iłłakowiczównej  do kręgu surrealistycznej  poezji francuskiej   Chabrun, Michaut. Desnos. – 

specyfika relacji słowa i dźwięku.  

 

KRZYSZTOF PENDERECKI –główne  cechy indywidualnego idiomu kompozytorskiego. 

 Fazy twórczości związane z przemianami stylu i  technik kompozytorskich. 

Twórczość kantatowo-oratoryjna, operowa i pieśni – stosunek do tradycji. 

Tematy i teksty muzyki  –od tekstów antycznych  i europejskiej tradycji judeochrześcijańskiej  do poezji polskiej XIX i 

XX wieku.  

 

TEATR PENDERECKIEGO –  temat śmierci   

Teksty- wybitne dzieła literackie  J.Whiting, J.Milton, G. Hauptmann, A.Jarry 

Opery: 

Diably z Loudun dramat współczesny, Raj utracony  sacra rappresentazione (w kręgu neoromantyzmu) 

Czarna Maska - scena dramatyczna (w kręgu ekspresjonizmu) Król Ubu opera buffa ( w kręgu postomernizmu)  



 

 

Semestr II 

Uwarunkowania polityczne po II wojnie; socrealizm, muzyka po 1956, Warszawska Jesień, Polska Szkoła 

Kompozytorska.  Sylwetki wybranych twórców (Szalonek, Szymański, Sikorski, Mykietyn, Kulenty i in.). Awangardowe 

nurty sonoryzmu, serializmu, aleatoryzmu, muzyki alektroakustycznej.  Zwrot postmodernistyczny; tradycjonalizm, 

transawangarda, unizm, surkonwencjonalizm, nowy romantyzm, pokolenie Stalowej Woli, dekonstrukcjonizm, nowe 

media. Kontekst twórczości światowej: chronologiczne asynchronie i zbieżności. 

 

Metody kształcenia 

Syntetyczne graficzne  prezentacje formy i dramaturgii  dzieł teatru muzycznego , 

Analiza i interpretacja przebiegu, wyróżnianie dominant różnych systemów znakowych  i ich 

hierarchizacja  w określonej realizacji scenicznej.  

Analiza realizacji scenicznych oper jako przekazu multimedialnego 

Analiza porównawcza  wybranych scen   realizacji scenicznych  

 

Metody weryfikacji 

efektów kształcenia 

wymagania końcowe – zaliczenie roku, forma oceny 
 Kod efektu 

kształcenia 

 

I semestr 

Syntetyczne  hasła  i  refleksje pisemne studentów składane na końcu każdego 

wykładu  

 

II semestr 
 

Analityczna prezentacja wybranego utworu, krytyczne omówienie powiązanej 

tematycznie lektury. 

 

W02 

 

U02 

 

K01 

 

Forma i warunki 

zaliczenia 
 kolokwium pisemne zaliczeniowe  na ocenę: rozpoznanie i opis przykładów audiowizualnych i  

krótka  praca  na wybrany temat i problem 
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NAKŁAD PRACY STUDENTA 

 Liczba godzin 

Zajęcia dydaktyczne 60 

Przygotowywanie się do zajęć 0 

Konsultacje 0 

Przygotowywanie się do prezentacji/koncertu 0 

Przygotowywanie się do egzaminu, zaliczenia 40 

Łączny nakład pracy studenta w godz. 100 

Liczba punktów ECTS 4 



MOŻLIWOŚCI KARIERY ZAWODOWEJ 

Zdobyta wiedza przydatna będzie na stanowiskach kierownika programowego  teatrów muzycznych i 

instytucji koncertowych, festiwali, także w pracy redaktorskiej, dziennikarskiej, w działaniach 

interdyscyplinarnych.  

 


