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RECENZJA

dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz dzieła artystycznego

Pana dra Karola Nepelskiego W postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne,

przygotowana na podstawie Autoreferatu, dokumentacji dorobku artystycznego

oraz dzieła artystycznego, jakim jest Psychoacoustic Models na orkiestrę,

przedstawionego w postaci partytury i nagrania.

Zleceniodawca recenzji

Rada do Spraw Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademia Muzyczna im. Krzysztofa

Pendereckiego W Krakowie, postanowienie nr 3/ŻozŻ z dnia 28 marca Ż0ŻŻ roku.

Podstawowe dane o Kandydacie

Pan dr Karol Nepelski uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej

Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Kompozycja 28 marca 20]-1 roku nadany uchwałą

Rady Wydziału Twórczości, lnterpretacji i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej

w Krakowie. Promotorem W przewodzie doktorskim był Prof. dr h'c. Krzysztof Penderecki.

Kandydat nie ubiegał się wcześniej o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Od roku 2010 do chwili obecnej Kandydat jest zatrudniony w Katedrze Kompozycji Akademii

Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na stanowisku asystenta.

obowiązujące przepisy prawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. Ż19 ust. 1 pkt 2.



Dorobek artystyczny

Pan dr Karol Nepelski po uzyskaniu stopnia doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie

artystycznej Kompozycja i Teoria Muzyki, specja|ność Kompozycja w roku 20i.1, prowadzi

ożywioną i bogatą działalność artystyczną. ogólnie jest to działalność, która dzieli się na dwa

nurty: muzyka autonomiczna oraz muzyka dla teatru, filmu, performance'u, elektroniczna czy

instalacyjna. Pisze o tym Habilitant na stronach L i 2 Autoreferatu. W swoich kompozycjach

z pierwszego nurtu Pan dr Karol Nepelski inspiruje się naukami takimi jak medycyna,

psychoakustyka czy filozofia sztuki (Autoreferat str. 2). Jako przykład Habilitant podaje utwór

Psychoacoustic Models na orkiestrę, który jest swego rodzaju artystycznym poszukiwaniem

z dziedziny neuroestetyki. Podobny krąg zainteresowań reprezentuje kompozyĄa Aisthetic

Symphony z roku 2013. Jednak już wcześniej ten krąg zainteresowań pojawiał się w twórczości

Habilitanta. Utwory Pana dra Karola Nepelskiego były wielokrotnie wykonywane w Polsce i za

granicą przez wybitnych artystów. W wykazie osiągnięć artystycznych znajdujemy na przykład:

prawykonanie podczas Kiev lnternational Masterclass for New Music w Kijowie, prawykonanie

podczas Festiwalu Ars Elettronica we Lwowie, prawykonanie w ramach Światowego Kongresu

Estetycznego w Krakowie, prawykonanie na Festiwalu Kontrasty we Lwowie, prawykonanie na

Festiwalu November Music w Amsterdamie, prawykonanie podczas Festiwalu Prawykonań

w Katowicach, prawykonanie na Festiwalu Musica Polonica Nova we Wrocławiu i na innych

prestiżowych i interesujących koncertach i festiwalach. Artyści, którzy wykonywali kompozycje

Habilitanta to między innymi: Ensemble Musikfabrik, orkiestra Akademii Beethovenowskiej

pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, Kwartludium, London Philharmonic orchestra pod dyrekcją

SirJamesa MacMillana, Gośka lsphording, NostriTemporis Ensemble, orkiestra Muzyki Nowej

pod dyrekcją Szymona Bywalca, Kwartet Śląski, Defunensemble, orkiestra FilharmoniiŁódzkiej

pod dyrekcją Grzegorza Wierusa. W ostatnim czasie (ŻoLo/ŻozL) z pewnością istotnym

i prestiżowym osiągnięciem Habilitanta było stypendium kompozytorskie Composer's Hub w

Royal Scottish National orchestra, na które składały się warsztaty i wykonanie kompozycji.

lstotny obszar działalności artystycznej Habilitanta stanowi również muzyka do spektakli

teatralnych. Współpraca z rezyserami oraz teatramijest tutaj również bardzo szeroka i bogata.

Reżyserzy to między innymi Małgorzata Warsicka, Jakub Skrzywanek, Luka Perceval,

Waldemar Raźniak, Lena Frankiewicz, Paweł Wodziński oraz teatry to na przykład Teatr

im' Juliusza Słowackiego w Krakowie, Teatr Powszechny w Warszawie, Narodowy Teatr Stary

w Krakowie, TR Warszawa, Teatr Nowy w Warszawie, Teatr Powszechny w Łodzi, Teatr Miejski



im. Witolda Gombrowicza w Gdyni, Teatr Polski w Bydgoszczy, WrocławskiTeatr Współczesny,

to tylko wybrane nazwiska i instytucje, z którymi Habilitant współpracował przez ostatnie

jedenaście lat.Za muzykę do spektakli Pan dr Karol Nepelskiotrzymał nagrody, między innymi

Grand Prix na Festiwalu Muzyki W Teatrze ,,Rezonans" w Wałbrzychu za muzykę do spektaklu

,,Beniowski. Ballada bez bohatera" W roku 2019 (pozostałe Habilitant wymienia na stronach

5 i 6 Autoreferatu).

Działa lność dydaktyczna

Pan dr Karol Nepelski jest asystentem w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej im.

Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie (brak informacji o prowadzonych przedmiotach),

a także jest aktywny na polu edukacji młodszych odbiorców sztuki. Habilitant prowadził

warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz współpracuje z Akademią Sztuk Teatralnych im.

L. Solskiego w Krakowie i Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie, ucząc

przedmiotów związanych z muzyką i pracy z kompozytorem (str' 5 Autoreferatu). Habilitant

wygłosił także wykłady i referaty na przykład w Hoogeschool voor de Kunste w Rotterdamie,

Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej im. M. Łysenki, Akademii Muzycznej im' F. Liszta

w Budapeszcie, Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Uniwersytecie

Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie (szczegółowe informacje zawarte zostały

w wykazie osiągnięć). W obszarze działalności dydaktycznej i naukowej znaczące było także

Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca przyznane przez Ministerstwo Nauki

i Szkolnictwa Wyższego na lata Ż01'1-20L3.

Działa lność organizacyj na

W obszarze działań organizacyjnych na szczególną uwagę i uznanie zasługuje realizacja

czterech edycji międzynarodowego wydarzenia aXes Triduum Muzyki Nowej, którego

Habilitant był pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym. Jako cykl koncertów, warsztatów

i wykładów z pewnością była to cenna inicjatywa, która wzbogacała obraz wydarzeń

poświęconych nowej muzyce.

Dzieło artystyczne

Kompozycja Psychoacoustic Models na orkiestrę powstała w roku 2018. Prawykonanie utworu

miało miejsce w Londynie w Queen Elizabeth Hall 9 lipca 20].8 roku. Wykonawcą była London



Philharmonic orchestra dyrygował Sir James MacMillan. Czas trwania utworu wynosi około

7 minut. Utwór został skomponowany W ramach projektu Young Composers Programme _

Debut Sounds' Partytura zawiera zestawienie instrumentów, komentarz oraz zapis samego

utworu na 28 stronach. Utwór jest jednoczęściowy, ale dosyć wyraźnie zbudowany jest z kilku

mniejszych ogniw. Krótki, intensywny Wstęp wprowadza nas w pierwszy fragment kompozycji,

gdzie na tle długich dźwięków instrumentów smyczkowych słyszymy ,,rozproszkowane"

brzmienia instrumentów dętych' W takcie 1-6 dotychczasowa idea brzmieniowa zmienia się

nieco w szczegółach - na tle ostinatowych figur harfy, wibrafonu i marimby,,rozproszkowaniu"

ulegają instrumenty smyczkowe, zaś instrumenty dęte na chwilę ,,podejmują" dłuższe dźwięki.

Sytuacja jednak Wraca do początkowego pomysłu już w taktach 24-27 _ statyczność

w instrumentach smyczkowych, atomizacja w instrumentach dętych. Po krótkim ,,łączniku"

następuje kolejne, trzecie ogniwo, którego charakterystycznym interwałem jest septyma mała

- instrumenty dęte blaszane, harfa. Litera C przynosi chwilowe wzmożenie napięcia i dynamiki

(być może jest to nawiązanie do początku), aby już po chwili ukazać dosyć łagodny, ale

o wyraźnych konturach motyw klarnetu i harfy. Ten fragment płynnie przeobraża się

w odcinek podobny do pierwszego ogniwa - instrumenty dęte drewniane, harfa, czelesta,

marimba na tle statycznych instrumentów smyczkowych. Takt 61to wyraźna zmiana (ogniwo

czwarte), która przynosiostinatowe struktury instrumentów dętych blaszanych i do pewnego

stopnia smyczkowych, ale pomyślane zostały w ten sposób, że wzmożenia szybko się

rozpadają, wprowadzane na chwilę napięcia ulegają rozbiciu, następuje rezygnacja z dalszego

ich prowadzenia, zagęszczania, rozwijania czy kumulacji. Zatem znów następuje ,,rozbicie"

faktury na pojedyncze struktury brzmieniowe (mniej więcej od taktu 75). Piąte wyraźne

ogniwo można wskazać od taktu 90 lub 91, gdzie jeden plan stanowią harfa, czelesta i długie

dźwięki instrumentów smyczkowych, zaś drugi instrumenty dęte, wibrafon, marimba

i kontrabasy. Kolejne takty przynoszą rozmaite brzmieniowe przekształcenia tej idei aż do

litery l, która może stanowić ostatnie, szóste ogniwo kompozycji. Następuje tutaj szereg

krótkich epizodów o bardzo różnym zagęszczeniu faktury, o rozmaitym nasyceniu i odmiennej

barwie, a epizody te przedzielane są krótkimi fragmentami, redukującymi gęstość (na przykład

takty 119, L27-L28, 134, L36, 143). lstotę tego ostatniego ogniwa stanowi budowanie

krótkich, lokalnych napięć czy nawet kulminacji, które jednak nigdy nie wybrzmiewają w pełni

(w pozytywnym sensie), są szybko ,'porzucane", następuje napięcie i rezygnacja. Takie

momenty to w moim przekonaniu takty 129-t3o, L46 czy samo zakończenie utworu, choć



zapewne mozna też wskazać inne miejsca. Utwór kończy się krótkim motywem harfy solo ad

libitum. W partyturze pojawiło się drobne przeoczenie: w kontrabasie (R) w takcie ]-5 nie

wiemy czego dotyczy dynamika f, następnie brakuje powrotu do gry arco w takcie ]_6,

podobnie wcześniej w takcie 1-0. Nie jest to jednak znaczącY szczegół przy W całości bardzo

sta ran nie i precyzyjnie zapisanej pa rtyturze.

Kompozycja Psychoacoustic Models to dzieło niezwykle interesujące, napisane z perfekcyjną

znajomością instrumentacji. Posiada czytelną, choć nieoczywistą formę, którą można odczytać

i interpretować na kilka sposobów. Przedstawiona wyżej propozycja podziału kompozycji na

kilka ogniw, jest z pewnością tylko jedną z możliwych. lntrygującą dramaturgię utworu

pomagają uzyskać kunsztownie zbudowane struktury brzmieniowe i ich przemyślany układ'

Utwór posiada dość szybką narrację, która zbudowana jest z krótkich epizodów i wywołuje

u słuchacza dużą ciekawość co do dalszego toku kompozycji. Szereg ,,niedokończonych,

niedopowiedzianych" (znów w jak najbardziej pozytywnym sensie), ale jednak spójnych

fragmentów, bud uje bardzo oryginalną kompozycję.

Konkluzja

Pan dr Karol Nepelskijest twórcą, który posiada imponujący dorobek artystyczny, doskonały

warsztat kompozytorski, z dużą uwagą i dokładnością planuje wszelkie szczegoły techniczne

i wyrazowe swoich utworów. Muzyka Pana dra Karola Nepelskiego odznacza się przemyślaną

koncepcją, logiczną konstrukcją, bardzo interesującą ,,szatą" brzmieniową oraz niezwykłą

ekspresją.

Niniejszym stwierdzam, na podstawie przedstawionego Autoreferatu, dorobku artystycznego,

dydaktycznego, organizacyjnego oraz przedstawionego dzieła artystycznego, jakim jest

Psychoacoustic Models na orkiestrę, że osiągnięcia Pana dra Karola Nepelskiego stanowią

znacznY wkład w rozwój dyscypliny Sztuki muzyczne i tym samym spełniają wymagania Ustawy

z dnia 20lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art.2L9 ust. 1pkt 2.
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