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RECENZJA PRACY DOKTORSKIEJ

MGR IWONY KMIECIK

Z L E C E N I ODAWCA triE C E NZ JI :

Akademia Muzyczna im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi, Wydzial Wokalno-

Aktorski, pismo z dntia 8 pu2dziemrka 2018 roku, zlecenie podjgte na podstawie ustawy z

dnia 14.03.2003 roku, lekst jednolity o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule

w zakresie sztuki (z p6:2niejszymizmianamr).

DOTYCZY

Uchwaly Rady WydziaLlu Wokalno-Aktorskiego z dnia 11.03.2015 roku ( art.14 ust. 2, pkt 2

ustawy) w sprawie:

oprzyjqcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej,

.wszczgcia, na rvniosek Pani mgr Iwony Kmiecik z dnia 5 stycznia 2015 roku,

przewodu na stopiefr doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej

wokalistyka,

. W znaczenia prr:motora i recenzent6w.

W Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tyule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z p6lniejszymi zmianami), Rada Wydzialu posiadata

uprawnienia do prowacLzenia przewodu na stopieri doktora w dziedzinie sztuk muzycznych,

w dyscyplinie artystycz,nej wokalistyka.

Do nadeslanego mi przez PrzewodniczEcERady Wydzialu prof. dr hab. Urszulg Kryger pisma

datowanego 15.04.2015 roku, informuj4cego o wszczgciu przewodu doktorskiego i
.ufilznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pani mgr Iwony Kmiecik pt.

,,Koncertowawizjapiosenki autorskiej oraz proces jej powstawania w aspekcie wybranych

element6w techniki wokalnej jako tworzywa arlystycznej ekspresji - na kanwie recitalu pt.

Kolory miloici", zostd'a dol4czona nastgpuj4ca dokumentacja z posiedzenia Rady Wydzialu

w dniu 11.03.2015 rokuL:



o uchwala o wszczgciu przewodu doktorskiego otaz Wznaczeniu promotora w

osobie prof. dr hab. Renaty Danel

t uchwala o \\T/znaczeniu recenzentem pracy doktorskiej dr. hab. Janusza Szroma z

Akademii Teatralnej w Warszawie

o uchwala o \ tyznaczeniu recenzentem pracy doktorskiej kandydata mojej osoby,

PODSTAII/OWE DANE O KANDYDATCE:

Mgr Iwona Kmiecih urodzila sig w Starachowicach. Ukoriczyla Paristwow4 Szkolg

Muzyczn4I i II stopnieL w Tomaszowie Mazowieckim. Dyplom w zakresie gry na fortepianie

uzyskala w 2003 roku. Studia odbywala w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach na wydziale Jazzl i Muzyki Rozrywkowej sekcja wokalna. rJkonczyla je z
wynikiem bardzo dobr5rm w roku 2011.

Nagrody i wyr62nienia:

Za swoje dokonania artystyczne otrzymywala i otrzymuje do chwili obecnej liczne nagrody i
wyr62nienie, kt6re godne s4 odnotowania (nota bene - wigkszoS6 znich,to I nagrody!):

1994 Czgstochowa - Og6lnopolski Festiwal Piosenki Majowa Llutka - Wyr6Znienie

1999 Tomasz6w Mazorviecki - Og6lnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki Tomaszowsko

Wosna - I Nagroda

1999 Radom - og6lnopolski Festiwal Piosenki polskiej GAMA- III Nagroda

1999 Program TVP Locl2 dla mlodych wokalist6w - I Nagroda (Jwaga Talent

2006 Krak6w CK Rotunda - Konkurs Wokalny Spiewat kazcty moze - i I Nagroda (frnal

rocznej edycji)

2008 kak6w - og6lnopolski Przegl4dMrzyczny on Music - I Nagroda

2010 Migdzynarodowe Spotkania wokalist6w Jazzovurych- II Nagroda

2010 Jelenia G6ra - MiEdzynarodowy Konkurs Jazz Feslival Grand prix

20l l Gdynia - Og6lnoirolski Przegl4d Zespot6w Jazzowych i Bluesowych - I Nagroda

2071tr omza - Novum ilazz Festiwal, III og6lnopolski przegl4d Nagr6d Mlodych

Wykonawc6w Muzyk i .l azzow ej

2018 Warszawa, Polskit: Radio/ZAiKS Nagroda za warstwg muzyczn4piosenki Ziemia

Ksig2yc Nagroda Gl6rvna - Piosenka na i00
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Praca dydaktyczna:
* od puldziernika 2015 r. - do chwili obecnej Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w

Katowicach wyktadowca na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu; przedmiot:

wokalistyka jazzowa

+ od wrzeSnia}}15 r do czerwca 2011 r. - Szkola MuzycznaAKOLADA w Pruszkowie - nauka

Spiewu.

2016.09 -2011.06 - pra,ra w Szkole Mtzycznej w Nadarzynie - nauka ripiewu.

OC ENA PRACY DOKTORSKIEJ :

Pracy doktorska mgr Ivrony Kmiecik pod tl,tutem ,,Koncertowa wizja piosenki autorskiej omz proces
jej powstawania w aspekcie rvybranych element6w techniki wokalnej jako tworzywa artyficmej
ekspresji - na kanwie recitalu pt. Kolory miloicr" sklada siE z dziela arlystycznego zapisanego na
noSniku CD orazjego opisu. Dzielo artystyczne stanowi rejestracja 10 utwor6w stworzonych
w warstwach muzycznej i tekstowej przez sam4 doktorantkg. Nagrane zostaly wedlug
nastgpuj 4cego porz4dku:

1. Breathin' -mtzyka i slowa Iwona Kmiecik
2.L1ke it - muzyka i slowa Iwona Kmiecik
3. RoSe - muzyka i stowa Iw.ona Kmiecik
4.If -muzykai slowa Iwona Kmiecik
5. Kr6lewiczem - muzyka i slowa Iwona Kmiecik
6. Na pewno - rnuzyka i slowa Iwona Kmiecik
7. Ready for love - muzyka i slowa Iwona Kmiecik
8. Your beautiful face - muzyka i slowa Iwona Kmiecik
9. Kremowe mgly - muzyka i slowa Iwona Kmiecik
10. Song for B. F. - muzyka i slowa Iwona Kmiecik

W wykonaniu dziela artystycznego wziql udziaL perkusista Sebastian Kuchczyriski. realizacja

nagrania spoczgla w rgl,lach Dominika Czwartka.

Plyta zostala nagrana w studiu Ale JazzwLodzi w 20i5 r.

ZapoznajTc sig z mal.erialem dziela artystycznego jfi od pierwszego momentu, kiedy

poplyngla muzyka doSrviadczylem szczeg6lnego wrazenia - oto pojawil sig obraz wokalistki

obdarzonej ciekawym glosem o przekonuj4cej formie przekazu. Fakt, iz Iwona Kmiecik

wystgpuje w roli tw6rcy materialu stanowi4cego dzielo aftystyczne, pianistki, i wreszcie

wokalistki, jest niezapureczalnym dowodem jej wielowymiarowoSci, jako artystki. .IeSli dodai

do tych przymiotow pialetg stylistyk (pop, funky, jazz, shuft1e, drum'n'bass), w kt6rych z

niezwykl4 swobod4 doktorantka porusza sig prezentuj4c swoje kompozycje, skonstatowac

trzeba, 2e zar6wno rviedza, jak i praktyczne jej zastosowanie w obszarze szeroko

rozumianej wokali styki estradowej s4 imponuj 4ce.
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Szczeg6lnie w kompozycjach funky, shuffle czy drum'n'bass, w kt6rych r)4m

(funkcjonuj4cy w naze,wnictwie wokalistr6w estradov\ych z jgzyka angielskiego jako: groove),

i artykulacj a muzyczn4 stanowi4 dla artysty nie lada wyzwanie. Doktorantka z wielk4

swobod4, brawurowo rr:alizuje wytyczone przez siebie wokalne cele.

Trzeba tak2e doceni6 kunszt technicznej strony glosu, 2e szczeg6lnym uwzglgdnieniem

bezblgdnego poruszania sig po dzwigkach przejSciowych, czyli rejestru przejSciowego (tzw.

miksu) migdzy rejestrami piersiowym, a glowowym, kt6ry w odr6znieniu od klasycznego

prowadzenia glosu - Stabilna, wyr6wnana barwa

glosu doktorantki, swobodnie realizowane dzwiEki w ambitusach wszystkich piosenek, daj4

obraz wokalistki porur;zaj4cej sig po skali glosu Swiadomie, zgodnie z regulami definicji

emisji glosu. JeSli doda.c do tego wrazliwoSc, kt6ra przejawia sig w ekspresji prezentowanego

materialu muzycznego, to jawi sig obraz artystki kompletnej.

Przedstawione do oceny dzielo artystyczne z peln4 satysfakcj4 zaliczam do wyj4tkov\ych

wSr6d innych, stworzonychprzez wokalist6w estradowych. Jest to znacz4ce w umacnianiu sig

coraz wigkszej liczby specjalist6w, zajmuj4cych sig tym wlaSnie kierunkiem wokalistyki.

Do dziela artystyczne go zalEczona zostala praca pisemna, w zamySle maj4ca by6 jego opisem.

Praca zbudowana jest poprawnie pod wzglgdem metodologicznym. Tworz4 j4 nastgpuj4ce

komponenty: wstgp, logicznie nastgpujEce po sobie cztery rozdzialy, zakonczeme-

bibliografia, netografia oraz aneks.

Rozdzial pierwszy autorka poSwigcila przyblileniu genezy tworzenia wlasnych piosenek.

kt6re nastgpnie zloZyty sig na wykonywany recital pt. Kolory miloici. W tym celu dokonala

zwrqzlej charakterystyrki gatunk6w muzycznych, kt6re jak sama okresla - staly sig

.,inspiracj4 dla powstanLia utwor6w slowno-muzycznych wykonanych w trakcie recitalu". Do

gatunk6w tych autorka zaliczyla: balladg, jazz, furky oraz rhythm'n'blues. W kolejnym

podrozdziale doktorantka opisala roilne techniki powstawania utwor6w i przykladowo

dokonala analizy,,wybranych przykladow ze wzglgdu na odmiennoSi, rdzenia oraz struktury

kompozycji".

W rozdziale drugim autorka przyblizyla proces powstawania piosenki w tw6rczo5ci

wybitnych wykonawc6w, do kt6rych zalicza Meshell'a Ndegeocello oraz Edytg

Bartosiewicz. Wyb6r akurat takich tw6rc6w autorka uzasadnia nastgpuj4co: ,,W muzyce

Edyty Barlosiewicz i Meshell Ndegeocello oprocz charakterystycznych glos6w.

interesuj4cych tekst6w i pigknych kompozycji slycha6 szczerol(,. Nie ma w niej miejsca na

vryrachowanie i dziala.lnie pod publikg. Obie artystki posiadaj4 niew4tpliwy dar. Dzigki

niemu, poprzez sw,6j glos, muzykg i teksty skladaj4cych sig na autentyczny przekaz,
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wzbudzaj4 najczulsze struny w licznych odbiorcach" (strona 25). Na podkreslenie zasluguje

fakt,2e w tej czgsci praLcy autorka zamiescila interesuj4ce i cenne w przekazie wywiady, jakie

przeprowad zlla z obierra artystkami.

Rozdzial trzeci to ,,Kluczowe elementy techniki wokalnej determinuj4ce ekspresjg

wykonawcz4 oraz istota pracy z mikrofonem", w kt6rej doktorantka opisuje nastgpuj4ce

zjawiska: rezonans, nastawienie glosowe, artykulacjg, dynamikQ oraz tytulow4 pracQ z

mikrofonem.

Ostatni, czwarty rozdzial to analiza formalna piosenek tworz4cych dzielo artystyczne

doktorantki. S4 to nastgpuj4ce utwory: Brealhin', Like it, Rose, If, Krdlewiczem, Na pewno,

Ready Jbr love, Your b,eautiful face, Kremowe mgly oraz Song for B.E Rozdzial ten posiada

precyzyjnq budowg. Zaku2dym razcm autorka w kr6tkich slowach opisuje historig powstania

tekstu slownego oraz rrLelodig. Nastgpnie wskazana jest tonacja, metrum, tempo, ambitus, styl

oraz om6wiona budowa formalna. Pracg zamyka zakonczenie, w kt6rym pomieszczono

najwaZniejsze wnioski., bibliograha, netografra oraz aneks, w kt6rym autorka zamieScila

teksty i nuty skomponowanych ptzez siebie i wykonywanych piosenek.

Praca stanowi niezwykle interesuj4ce studium dot:Jczqce procesu tw6rczego dziel zaliczanych

do szeroko rozumianej muzyki estradowej. Wskazuje takile na wybrane elementy techniki

wokalnej, kt6re iak zauwaZa doktorantka maj4 istotny wplyw na ,,ksztaltowanie tego

procesu".

Zadantem jednak recenzenta jest r6wnie2 zwroci(, uwagg na pewne zauwaZone drobne

niedoci4gnigcia. Oto one:

1. Spis treSci. Dlaczego caly jest napisany wielkimi literami i w dodatku pogrubion4

czcionk4 @oldem)? czyni to go nieczytelnym, awrQczwyzywaj4cym. wszak np. w

mediach spolecznoSciowych pisanie wiadomoSci wielkimi literami traktowane jest

jako krzyk!

2. W spisie treSci brakuje tytulu rozdzialudrugiego.

3. W spisie treSci w rozdziale trzecim znajduje sig tylko jeden podrozdzial: brakuje

pozostalych czterech.

4. W spisie treSci nale2a\o unikad tworzenia podrozdzialt2.T.l. czy 2.2.1. gdy po nich

nie nastgpuj4 kolejne.

5. W nazwiskach dwuczlonowych i WraZeniach typu ,,slowno-muzyczny" doktorantka

nie odr62nia mySlnika od dywizu, w wyniku czego nagminnie pojawia sig taki

niewlaSciwy zapis:,,slowno - mrtzyczny" .
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Doktorantka nie jest konsekwencja w prowadzeniu narracji. We wstgpie i w kolejnych

czgSciach pracy (np. ,.Tak jest i w przypadku autorki, kt6ra prezentuje koncertow4

wizjg dziela eLutorskiego w postaci utwor6w slowno-muzycznych z wlasnym

akompaniamentem, i autobiografrczn4 warstw4 lirycznE", strona 10) pisze

bezosobowo, zati omawiaj4c sw4 tw6rczoS6 - co ztozsmiaie - juz nie (,.W Bridge'u

podkreSlam w l.ekScie ponownie, ze jestem szczgsliwa maj4c przy sobie kogoS, kto

szczerze mnie kocha, i jest mi oddany", pisownia i interpunkcja oryginalne, strona

67).

Zdarzajy sig braki interpunkcyj ne.

warto pamigtair, ze skr6t stowa ,,doktor" to dr. Jesli dotyczy ofi osoby rodzaju

mgskiego w dopelniaczu, to zawsze po skr6cie musi pojawi6 sig kropka - lub moZna

zastosowad streLsz4 wersjg: ,,dra". w tym kontekscie w przypisie 21 wyrazenie

powinno wygl4dad nastgpuj4co: ,,w klasie dr. hab. Szymona Bywalca" (strona22\.

KONKLUZIA

Praca doktorska mgr Iwony Kmiecik posiada oryginalny, tw6rczy i edukacyjny charakter.

Wnosi ona bardzo wartoSciowy i znacz4cy wklad w rozw6j reprezentowanej dyscypliny

aftystycznej. Poziom muzyczno-artystyczny Kandydatki jest w pelni satysfakcjonuj4cy.

W opisie dziela Doktorantka Wkazala sig godn4 wysokiej oceny wiedzq teoretyczn4 i

meryroryczn4 Pomimo wskazanych uwag, opis dziela aftystycznego daje Swiadectwo dobrej

wiedzy fachowej, kt6ra w pol4czeniu zro2norodnym doSwiadczeniem artystycznym, stanowi

sum9 ciekawych wart,oSci zasluguj4cych na wysok4 oceng. Pani mgr Iwona Kmiecik

rozwi4zalazalozone zaS1adnienie artystyczne i spelnilatym samym wymagania Ustawy.

Stawiam wniosek o jej przyjgcie.

6.

7.

8.

prof. dr hab. Piotr Kusiewicz

Strona 6


