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Recenzja zawierajqca ocene pracy doktorskiej w dziedzinie sztuk muzycznych

w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec mgr Anny Kokoci6skiej,

w ramach przewodu doktorskiego wszczqtego przez Radq Wydziatu Kompozycji, Teorii Muzyki,

Rytmiki i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Graiyny i Kiejstuta Bacewicz6w w todzi

w dniu 10.07.2012 roku.

Przeslane do recenzji materiaty to phfta DVD zawierajqca interpretacje ruchowe sze6ciu czq6ci

(1, ll, lll, X, Xl, Xll) kompozycji Andrzeja Panufnika Arbor Cosmica wraz z opisem dziela zatytulowanym

lnterpretacja ruchowo Arbor Cosmico Andrzeja Ponufniko w kontekicie cech jego jqzyko

kompozytorskiego oraz dokumentacja informujqca o wyksztalceniu, przebiegu zatrudnienia

i osiqgniqciach Doktorantki do 2OL2 roku.

Podstawowe dane o kandvdatce

Pani Anna Kokocifiska jest absolwentkq Akademii Muzycznej im. lgnacego Jana

Paderewskiego w Poznaniu, gdzie uzyskala dyplom w zakresie rytmiki (2008). W czasie studi6w, w

ramach stypendium naukowego, studiowala w Kr6lewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie

(2007). Ksztalcila siQ dodatkowo w zakresie tarica wsp6lczesnego, biorqc udzial w

migdzynarodowych warsztatach i konferencjach z tej dziedziny: w Poznaniu (2002, 2003) i Bytomiu

(L9-21.02.2010, 27.0&-10.07. 2010, 26.06-09.07.2011). Uczestniczyla tak2e w Miqdzynarodowych

Warsztatach Rytmiki w Hellerau (.2004,2005, 2011), w lll Miqdzynarodowych Warsztatach Rytmiki w

Akademii .Muzycznej w todzi (2004), w Og6lnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej w

Akademii Muzycznej w Poznaniu (2009), w Og6lnopolskim Seminarium Rytmiki i Solfeiu E. Jaques-

Dalcroze'a w Katowicach (2010). Ponadto byla czlonkiem Francuskiej Kompanii Tanecznej

,,Compagnie Trajectoire" (2008), kt6ra przygotowala spektakl muzyczno-ruchowo-filmowy

prezentowany wielokrotnie we Francji iw Polsce.

Mgr Anna Kokocifska jest zatrudniona w Akademii Murycznej im. l. J. Paderewskiego w Poznaniu na

stanowisku asystenta od paidziernika 2009 roku. Jest autorkq 18 kompozycji ruchowych powstatych

w latach 2OO5-20L2, prezentowanych miqdzy innymi w Akademii Muzycznej w Poznaniu, w



Kr6lewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie, w Hochshule frir Musik Carl Maria Weber w Dreinie,

czy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Doktorantka wystqpowala takie w licznych koncertach
jako wykonawca kompozycji ruchowych, zar6wno wtasnych, jak i innych autor6w.

W przedlo2onej dokumentacji czyt?ffiy, ie mgr Anna Kokocifiska przeprowadzila sze5i warsztat6w i

wyglosila cztery referaty, jednak nie wszystkie potwierdzone sq stosownym dokumentem (brak

potwierdzenia przeprowadzenia warsztat6w dla Polskiego Stowarzyszenia Pedagog6w Rytmiki i w
ramach XV Festiwalu Nauki isztuki oraz dw6ch wygtoszonych referat6w).

Ocena dziela arWstvcznego

Do realizacji ruchowej Doktorantka wybrala szeSi Ewokacji: l, ll, lll, X, Xl, Xll.

Ewokacja I utrzymana jest w tempie andante moderato. Silne gesty korespondujq z mocnym,

nasyconym brzmieniem. Dwie grupy wykonawc6w odzwierciedlajq dwie warstwy brzmieniowe

kompozycji muzycznej. Symetryczne ustawienia par wykonawc6w rozmieszczonych na caiej

przestrzeni sceny, przemieszczajqcych sie na niewielkich odcinkach dobrze ilustrujq materiq

muzycznE - jednolitQ w swoim brzmieniu. Na podkre6lenie zasluguje technika ruchu, nawiqzujqca do

taica wsp6lczesnego, z charakterystycznymi fazami napiqcia i rozluinienia, nazwanymi przez

Doktorantkq aktywno6ciq i pasywnoSciq, a przejawiajqca siq w trudnych ewolucjach widocznych

zwtaszcza w niskich pozycjach, oraz dobra praca rqk.

Ewokacja ll w tempie allegretto ma pogodny i taneczny charakter. W realizacji ruchowej Autorka

zastosowala rekwizyt - elastyczne taSmy trzymane przez. wykonawc6w. Rozciqgane, zaplatane,

przenoszone na glowq pomagajq zilustrowai r62norodno6i artykulacyjnq i brzmieniowQ omawianej

czq$ci, tworzqc interesujqce graficznie obrazy.

Ewokacjq lll (andante con moto) rozpoczvna duet o6wietlony punktowym Swiattem. Wykonawcy nie

pokonujq przestrzeni, realizacja ruchowa ogranicza siq do ruchu rqk i zmian w ustawieniach ciala, co

w zupelno6ci oddaje charakter muzyki. W dalszej czq6ci zwiqksza siq liczba wykonawc6w, co wiqie siq

ze wzmoionym napiqciem w muzyce. W catej kompozycji ruchowej dobrze podkreSlone sq

kulminacje w muzyce.

Ewokacja X w tempie molto vivace realizowana jest przez dziesiqcioosobowq grupe. Zamaszyste

gesty, energiczne podskoki, przebiegniqcia dobrze oddajq 2ywiotowy charakter kompozycji

muzycznej. Wyrainie zarysowane sQ w ruchu plaszczyzny brzmieniowe i charakterystyczne motywy.

Ewokacjall (adagietto) to delikatna w ruchu itrochq nierealna, tajemniczaza sprawE o5wietlenia i

spowijajqcej wykonawc6w mgty, interpretacja Doktorantki. Ciekawe uksztattowania grup,

interesujqce gesty, wciqi zmienne, niespokojne stanowiq atut tej kompozycji ruchowej.

W Ewokacji Xll (presto) rytmika wysuwa sie na plan pierwszy. Kr6tkie repetowane motywy,

przerywane pauzami oddane sE w ruchu za pomoca wyskok6w, obrot6w z wykorzystaniem

zmiennych poziom6w, co stanowi o 2ywiolowo5ci interpretacji, ale te2 o jej technicznej trudnoSci.



We wszystkich opracowanych przez Doktorantkq czqSciach zastosowano ruch autoteliczny,

wywodzqcy siq z techniki tafca wsp6lczesnego. W Ewokacji ll zastosowano rekwizyt, tym samym

wylamuje siq ona z caloSci dzieta. Na podkreilenie zastuguje fakt, i2 Doktorantce udato siq uzyskai

wla5ciwq energiq i ptynno6i ruch6w w wielu trudnych ewolucjach, w kt6rych wykonawcy nie

,,zmagajq siq z materiq" - wlasnym cialem. I chod zbli2enia obna2ajq pewne mankamenty, szczegolnie

w wyraianiu emocji mimikq, to w wiqkszo6ci radzq sobie oni dobrze z zadaniami postawionymi przed

nimi przez Autorkq kompozycji ruchowych. Bardzo dobra te2 jest praca rqk, zar6wno z uwagi na

interesujqce kombinacje ruch6w, zwlaszcza w wolnych tempach, ale takie z uwagi na technikq ruchu.

Wszystkie zrealizowane czq5ci utworu Arbor Cosmica spaja jednakowy pod wzglqdem kroju kostium.

Kolorystyka odnosi siq do idei drzewa kosmicznego, gdzie szary kolor kombinezonu stanowiqcego

bazq stroju nawiqzuje do pnia drzewa, natomiast nakladane tuniki maja kolor niebieski,

symbolizujEcy koronq drzewa, i czerwony obrazujEcy korzenie. Symbolikq kolor6w Doktorantka

om6wila w opisie dziela na podstawie Slowniko symboli Wladystawa Kopaliriskiego. Dopasowanie

kolorystyki tunik do poszczeg6lnych Ewokacji uzasadnia w kolejnych akapitach pracy i nie budzi to
zastrzeiefi, natomiast sama ich forma tak. Kr6tkie dziewczece sukienki, kt6rymi w istocie sq, nie do

ko6ca przekonujq, zwlaszcza w zestawieniu z mocnymi, energicznymi czq6ciami kompozycji

Panufnika. Tuniki w czerwonym kolorze szczeg6lnie odcinajq siQ od szarego kombinezonu

uwypuklajqc kobiecy charakter stroju.

W opisie dzieta, poza om6wionym wy2ej strojem, Autorka przybliila koncepcjq artystycznq

zrealizowanej kompozycji ruchowej. Szczeg6towa analiza partytury i element6w ruchu odnoszonych

stale do koncepcji utworu Arbor Cosmico stanowi gl6wny rozdzial pracy pisemnej i obejmuje, wraz z

przyktadami muzycznymi i zdjqciami, ponad 140 stron. We wstqpnych dw6ch rozdzialach

Doktorantka przybli2a posta6 Andrzeja Panufnika i interpretacjq ruchowq kompozycji muzycznych w

metodzie Emila Jaques-Dalcroze'a. Drobne mankamenty pracy stanowiq niezbyt czytelne opisy

realizacji ruchowych, blqdy w przypisach odsylajEcych do niewla5ciwych stron (przypis L42 i L43

odsyla do strony 40 zamiast 42), skr6ty my5lowe takie jak: niskie instrumentarium (na przyklad na

stronie 49, 821, niejasne sformulowania w stylu: ,,Traktowanie melodii wprowadza nastr6j

zwiqkszonej przestrzeni muzycznej", czy ,,...wzmo2enie napiqcia poprzez coraz wyisze traktowanie

melodii".

Konkluzia

Po zapoznaniu siq z przedstawionq dokumentacjq, dzietem, na kt6re skladajq siq interpretacje

ruchowe sze5ciu Ewokacji z Arbor Cosmica Andrzeja Panufnika i opisem dziela stwierdzam, 2e Pani

Anna Kokociriska wykazala siq zar6wno wiedzq teoretycznq, jak i umiejqtno6ciami praktycznymi

niezbqdnymi do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. Przedstawiona praca doktorska

spelnia wymogi art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia t4.03.2003 roku

oraz uzasadnia dopuszczenie do dalszego etapu postqpowania w ramach przewodu doktorskiego.
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