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OBIECTIVELE DISCIPLINEI
 OBIECTIVE GENERALE:
Obiectivul principal al disciplinei este definirea conceptului de Retorică ( discurs muzical ) și de
dramaturgie muzicală în context istoric de-a lungul timpului.Transformarea acestor două concepte
în relație cu toate tipologiile de creație, de spații socio-culturale,contextualitatea finnd o traiectorie
definitorie a evoluției gândului muzical.
B. OBIECTIVE SPECIFICE:


definirea domeniului retoricii și dramaturgiei muzicale


particularitatile generale si specifice ale retoricii și ale dramaturgue muzicale
în context socio-cultural și istoric

semnificația istorică și estetică a celor două concepte și relaționarea lor.
COMPETENŢELE
Cursul dezvoltă următoarele aptitudini, competenţe:
1 Dezvoltarea capacităţilor de analiză a partiturilor muzicale complexe în relație temporală
2. Deprinderea de a descoperii trasăturile generale și specifice ale unui curent muzical dintr-o
anume perioadă istorică
3. Capacitatea de sinteză și analiză comparată a unui text muzical sau a unei interpretări.
CONŢINUTUL TEMATIC DE BAZĂ
1.Semnificația conceptului de retorică muzicală
1.1 Palierele detaliate ale acestui subiect
1.2Tipologiile de retorică muzicală in context istoric
2. Semnificația concetului de dramturgie muzicală
2.1 Palierele detaliate ale acestui subiect
2.2.Tipologiile de dramaturgie muzicală in context istoric
3.Analiza unor partituri (Baroc, Clasicism, Romantism,Modern ) semnificative din istoria muzicii
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢILOR DE SEMINAR
A. Obiective:
Activitatea de seminar va contribui la formarea următoarelor abilităţi şi competenţe:

Auditia unor partituri importante din istoria muzicii

Analiza comparată a unor tipologii de discurs muzical

Eficiența utilizătii unor mijloace tehnice de compoziție

Dezvoltarea creativităţii în analiza unor opusuri definitorii ale istoriei
muzicii
B. Tematica seminariilor:
-obiectivarea unor principii de analiza muzicală a unor partituri prin auditie și lectură
 descoperirea unor trasături comune între diferite tipologii discursive
 periodizarea istorie3i muzici prin intermediul unor partitutri de fiinitorii
BIBLIOGRAFIE
A. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE/MINIMALĂ:
 -A.Golea -Muzica din noaptea timpurilor până în zori -Ed.Muzicală 1987
-J.Chailley -40.000 de ani de muzică – Ed.Muzicala 1967
- orice trat de istoria muzicii
- auditii muzicale propuse de profesor în colaborare cu studenții, realizarea unui protifoliu
obligatoriu ce diferă de la an la an .

METODE DIDACTICE UTLIZATE (clasice/moderne)
În scopul atingerii obiectivelor cursului se vor utiliza metode didactice specifice: teme
pentru studiu individual, documentare, studii de partitură, referate, dezbateri. Prezentarea temelor se
va putea realiza cu ajutorul mijloacelor multimedia (computer – limbaje digitale de generare a unor
sunete cu timbruri specifice orchestrei tradiţionale, dar şi a unor instrumente nespecifice – şi video-

proiector).

MODALITĂŢI DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR
1. Lucrări şi activităţi evaluate: protofoliu de lucrări practice-programe diverse
2.Modul de evaluare: Examen – bilet cu un subiect si un referat din temele de seminar
3.Modalitatea de stabilire a punctajului final:
-5 puncte pentru răspunsul corect și complet la subiectul de pe bilet si 5 puncte pentru referat
Modul de valorificare a rezultatelor cercetării: prezentare în sesiuni ştiinţifice, includere în
capitolele disertaţiei, publicare în resurse auxiliare pentru educaţia muzicală, serbări şcolare,
manuale cu scop didactic.
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