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Sztuki muzyczne, dyscyplina artystyczna wokalistyka

Akademia Muzyczna w Łodzi

Łódź, dnia 5.05.2018 r.

zleceniodawca recenzii

Akademia Muzyczna w Krakowie, pismo z dnia 29.03.2018 r.

DotYczv

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 2a paŹdziernika 2015 roku w sPrawie

r wszczęcia, na wniosek pani Jolanty Pawlikowskiej, 10 października 2015 roku Przewodu

na stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 23 paŹdziernika 2017 roku w sPrawie

l wyznaczeniarecenzenta

Do nadesłanego mi przez przewodniczącego rady pisma sygnowanego datą 29,03,20],8 roku,

informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej osoby recenzentem

pracy doktorskiej pani Jolanty pawlikowskiej pt. Kolorystyka angielskiei lirYki wokalnej XX

wieku na podstawie wybranych rykli pieśni Benjamina Brittena oraz williama waltona

została dołączona pełna dokumentacja doktorantki,

podstawowe dane o kandydatce

Pani Jolanta Kowalska ukończyła z wyróżnieniem zarówno Akademię Muzyczną w Krakowie,

w klasie śpiewu prof. Agnieszki Monasterskiej, jak również studia podyplomowe w Guildhall

School of Music&Drama w Londynie. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich m.in.: HelenY

Łazarskiej, Teresy żylis_Gara, paula Esswooda, Barbary Schlick.

Jest laureatką pierwszej nagrody Międzynarodowych konkursów: Bach singer,s prize

w Londynie (2008) oraz The Thelma King (2009), taureatką lll Nagrody na Międzynarodowym

Konkursie im. Ady Sariw Nowym Sączu (201-1),

otrzymała Nagrodę Fundacji Bach_Marschall na Międzynarodowym Konkursie im, J, S, Bacha

w Lipsku (2008), Nagrodę ,,Jurica Murai Prize" za najlepszą interpretację na 39th Festiwalu

,,Varażdin Baroque Evenings" (Chorwacja ,20ag|, a także wyróżnienia m.in, na Mozartowskim

Konkursie Wokalnym w Londynie {2008).

współpracowała z krakowską operą kameralną, a od 2003 r. jest cztonkiem zespołu capella

cracoviensis.

Występowała z dyrygentami t.j.: Andrew Parrott, Ralf Sochaczevsky, Anthony Ford, Paul

Esswood, Andreas Spering, David Shemer,



W październiku 2013. wystąpiła na festiwalu Opera Rara w,,Alcinie" G.F. Haendla, Pod

dyrekcją Marca Minkowskiego, z towarzyszeniem orkiestry Les Musiciens du Louvre-

Grenob]e.

Jest trzykrotną Stypendystką Ministra Kultury |2OO4|O5,20a5la6,2006/07), Miasta Krakowa

(Stypendiu m,,Twórcze", 2009) oraz programu,, Młoda Polska" (2009).

OCENA PRACY DOKTOR§K|EJ

Praca doktorska PaniJolanty Pawlikowskiej pod tytułem:

KolorysĘka angielskiej lirykiwokalnej XX wieku na podstawie wybranych cykli PieŚni
Benjamina Brittena oraz Williama Waltona składa się z dzieła artystyczne§o

zarejestrowanego na nośniku elektronicznym oraz opisu, stanowiących łącznie Pracę Pod

wspomnianym tytułem.

Dzielo artystyczne obejmuje nagranie 6 pieśni składających się na cykl pieŚni Williama

Waltona p.t. A Song for the Lord Mayo/s Table oraz 6 pieśni z cyklu The Poe(s Echo oP.76

Benjamina Brittena.

pani Jolanta pawlikowska jest młodą, utalentowaną Śpiewaczką, dysponującą PięknYm,

szlachetnym w brzmieniu głosem, idealnym do interpretacji nagranych pieśni.

Jej swoboda techniczna i ogromna muzykalność sprawiają, że jest doskonałą wykonawczynią

liryki wokalnej. Do twórczości kompozytorów angielskich ma niezwykle osobisty stosunek,

zarówno dzieło, jak i jego opis, świadczą o fascynacji tą muzyką, ale również o jej dogłębnej

znajomości.

Ciekawy jest dobór i zestawienie cykli Waltona i Brittena. Obaj kompozytorzy znakomicie

operowali warsztatem kompozytorskim, mieli niezwykłe wyczucie frazy, a nade wszYstko

uwydatniatiw swych utworach barwę, ciekawą harmonię i niezwykłą ekspresję.

Cykl Williama Waltona A Song for the Lord Mayor's Table nie jest szeroko znany w Polsce.

W ogóle twórczość angielskich kompozytorów nie pojawia się na polskich estradach zbYt

często. Tym bardziej zachwyca muzyka Waltona, pełna energii, inwencji melodYcznej i

harmonicznej, kolorowa i zróżnicowana.

Doskonale interpretują tę muzykę Pani Jolanta Pawlikowska wraz z pianistą lreneuszem

Boczkiem. Kolejne pieśni, wymagające operowania szeroką frazą, zmysłowym, aksamitnYm

tonem, śpiewaniem bez wibracji, czy wręcz technikami musicalowymi, podawane są przez

wykonawców z lekkością, niekiedy wręcz z wirtuozerią,

śpiewaczka z dużą swobodą operuje dynamiką, artykulacją, jej interpretacja jest ŻYwa,

interesująca, zaskakująca fantazją. Doskonale towarzyszy jej pianista, wydobywając z Partii

fortepianu wszystkie szczegóty brzmienia i harmonii.

Zwraca uwagę doskonałe podanie angielskiego tekstu.



Cykl Britten a The Poet's Echo op.76 jest nieco inny w wyrazie, ale też Śpiewaczka stosuje w

jego interpretacji inne środki wyrazu. 7wraca tu szczegÓlną uwagę na frazowanie, na

uwydatnienie melodyki niektórych pieśni, melizmatów jakie w nich występują.

Jest to zupełnie odmienna muzyka od pieśni Waltona...

Zestawienie tych dwóch cykli daje nam obraz, jakimi drogami szła wyobraŹnia obu

kompozytorów, jak wpływał na ich muzykę język poezji do której pisali, w jaki sposób

traktowali głos, jak budowali formę swoich matych arcydzieł.

opis dzieła jest niezwykle szczegółowy, dogtębny i wyczerpujący. Zajmując się kolorystyką i

charakterystyką muzyki angielskiej, autorka wnikliwie zbadała pieśni obu kompozytorów pod

kątem brzmienia, budowy, struktury wiersza, zastosowanych środków, a przede wszystkim

zajęła się stroną wykonawczą tych utworów.

Doktorantka porusza w swej pracy temat arcyciekawy - kolorystyka w muzyce jest często

głównym elementem, który kompozytorów ciekawi, inspiruje, stwarza niezwykłe moŻliwoŚci

interpretacyjne. Walton tworzył w swoich utworach określony świat dŹwięków, Britten -
komponując utwór, planował go pod względem akustycznym i kolorystycznym.

lmponująca jest w opisie dzieła pieczołowitość z jaką doktorantka bada nagrane pieŚni.

Cykl Williama Waltona do tekstów poetów angielskich, które mówią o ,,Życiu, zwyczajach i

miejscach związanych z Londynem" jest studium miejsc, charakterów i historii miasta.

Autorka pracy opisuje wszystkie odniesienia - do historii, osób, budynków, czY miejsc

występujących w poezji. Jednocześnie dokładnie opisuje podstawy swojej interpretacji,

wyjaśnia użycie określonych środków muzycznych, a także tłumaczy czemu wybrała taką

właśnie drogę interpretacji.

W cyklu Brittena jest podobnie - poezja Puszkina odnosi się do mitologii, przyrody, a takŹe

do konkretnych osób, o których Puszkin pisze w zawoalowany sposób. RÓwnieŻ i tutaj,

autorka pracy wyjaśnia wszystkie zawiłościtekstu, odniesienia i podteksty.

Tę dokładną analizę tekstu, przekuwa Pani Jolanta Pawlikowska w niezwykle ciekawą,

barwną interpretację.

praca pani Jolanty Pawlikowskiej może nie jest nowatorska, ale jej wartoŚĆ polega na

odkrywaniu mało w Polsce znanych kompozycji, które ze względu na swą niezwykłą wartoŚĆ

muzyczną powinny wejść na stałe do repertuaru poIskich artystów. Można powiedzieĆ, Że

muzyka obydwu kompozytorów zachwyca zarówno zmysły jak i intelekt. Pani Jolanta

pawlikowska wykazując dużą wiedzę i zamiłowanie do tego repertuaru, odkrywa Przed

słuchaczem i czytelnikiem pełen niezwyktych brzmień świat muzyki, ale również inwencję,

humor, słębię itragizm umuzycznionej poezji.



KONKLUZJA

praca doktorska pani mgr Jolanty pawlikowskiej porusza niezwykły i ciągle nieco pomijany w

analizach element w muzyce, jakim jest kolorystyka. Zestawiając i analizując cYkle PieŚni

waltona i Brittena, autorka odkrywa ogromne możliwości wykonawcze kryjące się w tych

dziełach, a także ukazuje drogę muzyka_ba dacza, którą ten musi przebyć by móc wykonywać

tę fascynującą muzykę. Na tym polega jej wkład w rozwój dyscypliny artystycznej

reprezentowanej przez doktorantkę.

Niniejszym stwierdzam, że doktorantka wykazała się wiedzą teoretyczną, a także

u miejętnościami do prowadzenia sa modzielnej pracy a rtystycznej.

w ten sposób rozwiązała założone zagadnienie artystyczne i spełniła wymagania art, 13 ust, 1

Ustawy z dnia 14.03.2003 roku.

Stawiam wniosek o iei przyięcie.
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