
Informacja o wyniku konkursu 

 

                                                                             Rektor  
Akademii Muzycznej w Krakowie 

informuje o wyniku konkursu na stanowisko adiunkta 
w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego na Wydziale Twórczości, Interpretacji  

i Edukacji Muzycznej, ogłoszonego w dniu 10 czerwca 2019 r 
 

Działając na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.), informuję, że konkurs na ww. 

stanowisko  wygrała:  

            dr Ilona Iwańska.  

Uzasadnienie: 

 Dr Ilona Iwańska  rozwija badania naukowe w kierunku poszukiwania odpowiedzi na 
pytania związane z kondycją i statusem tonalności, porządku dźwiękowego i szeroko pojętą 
harmonią czy harmoniką dzieła muzycznego, zwłaszcza w muzyce przełomu XIX i XX wieku, a 
także tej tworzonej tu i teraz. Czyni to z perspektywy teoretyka muzyki – humanisty, uczennicy 
prof. dra hab. Mieczysława Tomaszewskiego, twórcy „Krakowskiej Szkoły Teoretycznej”, 
zorientowanej właśnie humanistycznie, na analizę i interpretację dzieła muzycznego w jego 
pełni ontologicznej, zgodnie z regułami interpretacji integralnej: od genezy do recepcji i 
rezonansu.  
W wybranym przez komisję konkursową wykładzie Wokół zjawiska synestezji muzyczno-
malarskiej w pierwszej połowie XX wieku: Kandinsky a Skriabin i Schönberg dr Iwańska znacząco 
zauważyła, że problematyka relacji między malarstwem a muzyką obejmuje szerokie spektrum 
zjawisk, które czasami dość trudno jest rozgraniczyć. A należą do nich: synteza, czyli 
przekraczanie granic gatunkowych jednej sztuki; transpozycja, czyli przeniesienie, przełożenie 
tego, co zostało wyrażone językiem jednej sztuki (tematu lub nastroju) – na język innej sztuki; 
ekphrasis, czyli przekraczanie granic sztuki własnej, korzystanie ze znaków sztuki cudzej; 
specyficzna odpowiedź na malarstwo lub rzeźbę (przykładem może tu być twórczość Zbigniewa 
Bujarskiego, u którego związki malarstwa z muzyką przejawiają się w zakresie inspiracji czy 
podobieństw strukturalnych); asocjacja; korespondencja. W rzeczonym wykładzie dr Ilona 
Iwańska wykazała się nie tylko wspaniałą wiedzą i umiejętnością jej syntetycznego 
przedstawienia oraz strukturalnego uporządkowania, ale także piękną polszczyzną                                   
i precyzyjnym posługiwaniem się pojęciami teoretyczno-muzycznymi.  
Członkowie komisji konkursowej podkreślili znaczący dorobek naukowy dr Ilony Iwańskiej – 
niedługo ukaże się jej książka, będącą pokłosiem rozprawy doktorskiej, wyróżnionej I Nagrodą                        
w Konkursie im. Księdza Prof. Hieronima Feichta – w roku 2017. Zwrócili również uwagę na już 
mocno ukształtowaną – w przypadku dr Iwańskiej – osobowość teoretyka muzyki, 
zainspirowaną postawą Mistrza – Profesora Mieczysława Tomaszewskiego i jego postulatem 
wznoszenia się na poziom problematyki dzieła muzycznego, zarówno w aspekcie języka 
dźwiękowego, jak i poetyki.   
         Rektor 
 
        prof. dr hab. Stanisław Krawczyński 


