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I. NOTĂ DE PREZENTARE
Rolul disciplinei în formarea specialistului.
Disciplina Ansamblu instrumental (pian) face parte din ciclul de
discipline obligatorii, care contribuie la formarea competenţelor
profesionale a studenţilor.
Scopul disciplinei.
Scopul disciplinei constă în formarea competenţelor de interpretare în
ansamblu ceea ce va contribui în mod substanţial la formarea competenţelor
profesionale ale viitoarelor cadre didactice pentru realizarea procesului
educaţional în instituţiile preuniversitare şi realizarea finalităţilor actuale
ale Educaţiei Muzicale în R. Moldova.
Forma de organizare/realizare a procesului instructiv.
Organizarea/realizarea procesului educativ se efectuează în baza orelor
individuale. Lucrul individual este condiţionat de caracterul practic al
activităţii Interpretarea instrumentală (ansamblu). Specificul disciplinei
prevede studiul repertoriului interpretativ-instrumental (ansamblu), care
cuprinde lucrări muzicale din diferite: epoci, stiluri, curente, genuri, forme
muzicale.

Cerinţe faţă de pregătirea anterioară a studenţilor
Gradul iniţial de pregătire a studenţilor este diferit:
Absolvenţi al colegiilor muzicale şi liceelor de artă;
Absolvenţi al şcolilor de muzică/studiourilor muzicale;
Fără pregătire muzicală;
Luînd în consideraţie acest fapt organizarea şi conţinutul procesului didactic
va fi conceput(ă) în corelaţie cu gradul iniţial de pregătire al studenţilor.
Studenţii vor continua studiile în concordanţă cu gradul anterior de
pregătire.
Competenţe.
1. Interpretarea creaţiilor muzicale de diferite genuri, forme, stiluri,
epoci etc., la un nivel artistic, fidel, creativ.
2. Interpretarea în ansamblu „a prima vista” a textului muzical al
lucrării.
3. Efectuarea analizei poliaspectuale a creaţiilor muzicale (din punct
de vedere estetic, muzicologic, metodic etc.).
4. Valorificarea funcţiei educative al artei instrumentale în procesul
Educaţiei muzicale.
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Finalităţi (subcompetenţe)
-

-

cunoaşterea noţiunilor de: gen, stil, curent muzical-pianistic;
cunoaşterea şi identificarea formelor muzicale;
cunoaşterea noţiunilor de sintaxă muzicală, limbaj muzical;
cunoaşterea (şi reproducerea în proces de lucru) principiilor
metodico-instructive, întru determinarea imaginii muzicale unei piese
interpretate;
demonstrarea deprinderilor interpretative în ansamblu;
capacitatea şi deprinderea de desluşire şi creare a imaginii muzicale;
realizarea artistică a laturii ritmice din creaţia muzicală.
analiza conţinutului mesajului muzical al lucrării interpretate;
interpretarea în faţa publicului a repertoriului studiat la un nivel
înalt, profesionist;
interpretarea în ansamblu a creaţiilor aranjate în 4 mîini,
interpretarea creaţiilor muzicale pentru două piane.

Conţinuturile disciplinei.
Conţinuturile disciplinei Ansamblu instrumental (pian) sunt realizate
în baza repertoriului elevat, selectat conform cerinţelor generale şi specifice
al studiului muzical-interpretativ.
Repertoriul este gradat după:
a) nivelul de complexitate tehnico-interpretativă;
b) evoluţia stilistică (cuprinde creaţiile diferitor compozitori, epoci,
stiluri, curente, genuri, forme muzicale);
Repertoriul interpretativ este evaluat în urma multiplelor forme de evaluare
curente şi finale: colocviu tehnic, lecţie de control, examen, concert
academic; activităţilor artistice de creaţie: concertul clasei, concurs de
interpretare instrumentală, concertul de dare de seamă a facultăţii etc.

5

V

15
(ans)

Evaluarea pe semestre

Forma

Verificare
tehnică

1.creaţie muzicală la 4
mîini (citirea partiturii)

Examen

l. Creaţie muzicală la 4
mîini (pe de rost)
2 Creaţie muzicală la două
piane (citirea partiturii)
Două creaţii muzicale pe
de rost

Examen
VI
Total

15
(ans)
30

Conţinutul

Credite

Semestrul

III

N. de ore Practice
(Indiv)

Anul predării

II. Administrarea disciplinei
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V

Formarea
deprinderii de
citire a prima
vista.

1 creaţie
muzicală la 4
mîini (citirea
partiturii)

Forme de
evaluare

Finalităţi

Programa
interpretativ
ă

Semestrul

Anul de
studii/grupa

III. Conţinuturile disciplinei

- calitatea executării
a diferitor tipuri de
tehnici în diferite
tempo.

Realizarea
imaginii
artistice a
creaţiilor
muzicale
Formarea
deprinderilor
tehnico-artistice
în baza
creaţiilor
studiate

Examen

III

Col. teh.

Valorificarea
diverselor tipuri
de tehnici
pianistice
Dezvoltarea
simţului ritmic

Criterii de
evaluare

- menţinerea
integralităţii a formei
cu respectarea
tempo-ului,
melismaticii,
articulării
calitatea emisiei
sonore, nivelului
tehnic,artistic
utilizarea artistică a
pedalei.
- executarea în
tempo, cu respectarea
digitaţiei şi
menţinerii dinamice.
Exactitatea textuală
în interpretare.
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VI
Valorificarea
diverselor tipuri
de tehnică
pianistică

Aprofundarea în
particularităţile
interpretativstilistice a
muzicii
Realizarea
simultaneităţii
tehnice şi
artistice: ritm,
expresie, formă

Creaţie
muzicală la
două piane
(citirea
partiturii)

Examen

Creaţie
muzicală la 4
mîini
(pe de rost)

- respectarea
caracteristicilor
timbrale, dinamice
etc.

calitatea desluşirii a
formei artistice în
baza
conştientizării/trăirii
a limbajului muzical

- expresivitatea şi

profunzimea
emoţională în
tratarea stilului
muzical.
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IV. Evaluarea finală
La examen se vor evalua: competenţa de interpretare instrumentală a
muzicii, măiestria de interpretare în ansamblu, interpretarea în stiluri
muzicale respective, gradul de dezvoltare tehnico-artistică a interpretării,
interpretarea pieselor de diferit caracter. Realizarea imaginii muzicale în
programul interpretat.
La examen studentul va prezenta două lucrări muzicale în diferite
tipuri de ansamblu: (la 4 mâini, la două piane).

Cerinţele pentru examen
Mostră de program pentru examen
Examen
sem V
1 Creaţie în ansamblu
pentru două piane
2. Creaţie în ansamblu
la 4 mâini

Examen
sem V
1 Creaţie în ansamblu
pentru două piane
2. Creaţie în ansamblu
la 4 mâini

Nivel mediu:
1. G.Verdi, Marş din Opera Aida, 4
mâini.
2. A.Bîzov, Plimbare în ploaie
Nivel avansat
1. W.Gillock, Champagne-toccata
2. P.Frossini, Caballero vesel, aranj pentru
4 mâini de L.Julieva
Mostră de program pentru examen

Nivel mediu:
1. L.van Beethoven, Hârciogul, 4
mîini;
2. M.Scmitz, Piesă pentru 2 piane
Nivel avansat
1. M.Tariverdiev, Intemezzo pentru 2
piane
2. A.Haciaturean, Goana, din baletul
„Cipolino”
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