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Zleceniodawca recenzj i

Akademia Muzyczna im. Graz,vny i Kiejstuta Bacewicz6w w [-,odzi. pismo z dnia2gl9-06-05
roku, zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14.03 .2003 roku tekst jednolity o stopniach
i tyule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.IJ. Nr 65, poz. 595 zi zrrrianami
Dz. u . z dniaz7 .07 .2005 roku Nr I 64, poz. 1365, art.l4 ust.2 pkt. 2)

Dotvcry

Uchwaly Rady Wydzialu Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji ArtystycznejAkademii
Muzycznej im. GraZyny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi z dnia 10 lipca 2Ol2 roku w sprawie:

wszczgcia na wniosek Pani mgr Arury Kokociriskiej przewodu na stopieri doktora
w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie artystycznej rymika i taniec

Wznaczenia recenzenta

W Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukolvych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule wzakresie sztuki ((Dz.U. Nr 65, po2.595, zezmiarrarniDz.U.nr 164,po2.1365,
ust. 1 ,3) iZ Rada Wydzialu Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artysty"rn"iAkademii
Muzycznej im. GruZyny i Kiejstuta Bacewiczow w \-odzi posiada uprawnienia do prow idr" u
przewodu doktorskiego na stopierl doktoraw dziedzinie sztuk muzycznych.

Do przekazanego mi przez DziekanatWydzialu Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji
Artystycznej Akademii Muzycznej im. GruZyny i Kiejstuta Bacewiczow w tr-odzipisma Dziekana
dr hab. Prof. AM Ewy Kowalskiej-Zajqc, zostala dolqczona nastgpuj4ca dokumeniacja:

dzielo artystyczne mgr Anny Kokociriskiej Interpretacja ruchowa ARBOR COSMICA
Andr z ej a P anffiika zarejestrowane na noSniku elektronicznym

opis dziela stanowi4cy l4cznie rozprawg pod tytulem Interpretacja ruchowa ARBOR
COSMICA Andrzeja Panufniknw kontelacie cech jego jgzyka kompozytorskiego

dokumentacja do wniosku mgr Arury Kokociriskiej o wszczgcie przewodu doktorskiego
w dziedzinie sztuk muzyc znych

iaM
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Pani mgr Anna Kokociriska w latach 2003-2008 studiowala w Akademii Muzy cznej im. I. J.
Paderewskiego w Poznaniu na Wydziale Kompo zycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i nyt-iti .
Uczelnig tQ - vyskuj4c 27 czerwca 2008 roku dyplom -ugirtru rrt,.rti - ukoricz yNa z wyynikiem
bardzo dobrym z wyrohnieniem.
Ponadto w latach 2007-2010 swoje wyksztalcenie zawodowe uzupelniala w Kr6lewskiej Akademii
Muzycznej w sztokholmie (2007 r - stypendium naukowe).

4nnE. Kokocirisk4 cechuje nieustanne dqzenie do uzysknia pefekcji w obranej specjalnoSci
Swiadectwem tegozjest jej udzial w starannie v bieranych kuriach i warsztatach jak: Biennale
Tarica Wsp6lczesnego (P oznan,2}}2), M
2003), Og6lnopolskie Warsztaty Thric
Konferencja Tarica Wsp6lczesnego i
Migdzynarodowe Warsztaty Rytmiki HELL
Seminarium Rytmiki i Solfezu Emila Jaques-D
Szkoleniowe Klanza - " Muzy czna pedago g ika zabawy" (poznaf 2007)

Mgr Anna Kokociriska po uzyskaniu dyplomu - (od dnia 0l . I 0.2009) jak i obecnie jest
zatrudniona na stanowisku asystenta na Wyd ;iale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii ivtuzyli i
Rytmiki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu. NaUyte umiejgtnoSci
zawodowe pozwalajq jej na prowadzenie zajgd w zakresie rytmiki, choreografii, techniki ruchu,
tanca ludowego, tanca historycznego, improwizacji fortepianowej, fortepianu, historii muzyki,
kultury i sztuki, harmonii, ksztalcenia sluchu.
Mgr Anna Kokociriska legitymuje sig sporym dorobkiem artystycznym. Jest autorkE l g
choreografii prezentowanych podczas 16 koncert6w wtym 4 ,ugiuric4. ponadto - jako czlonek
zespolu wykonawc6w tnie w prezentaciactr solowych.
Autorskie dziela Ar-y ez krytykE! - Swiadczy to o jel
niecodziennym talenci y , ,"ipoi.-. Tymi zaletimr
Doktorantka wykazala zy tworzeniu I I prac dyilomowych w zakresie
choreografii muzyki.
Mgr Anna Kokociriska jest zainteresowana popularyzacj4 metody rytmiki. Swiadczy o tym
tematyka wyglaszanych ptzez ni? referat6w jak i prowadzonych ; r61nych Srodowiskach
warsztat6w.
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Praca doktorska mgr Anny Kokociriskiej zatytulowana t?Interpretacja ruchowa ARBOR COSMICA

Andrzeja Panufnika w kontekicie cech 'ego jgzyka kompozytorskiego" sklada sig z dziela
artystycznego zarejestrownego na no6niku elektronicznym oraz opisu, stanowi4cych lqcznie pracg

pod wspomnianym tytulem.

Ocena dziela artystycznego - spektaklu "ARBOR COSNIICA Andrzeja Panufnika"
"Arbor Cosmica" to interesuj4ce widowisko o czytelnej i dobrze zakomponowanej formie etiud
zbiorowych przedstawiaj4cy efekty wykonanej pracy przez dziesigcio-osobow4 grupg studenck4

specjalno5ci rytmika poznanskiej Akademii Mtzycznej im. I. J. Paderewskiego. Praca nad

przygotowywaniem spektaklu trwala zaledwie okolo 12 miesigcy w zakresie lat20l2-20l3.Dzielo
zaprezentowano w dniu 29 stycznia2}l4 roku w Sali Wielkiej Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Spektakl jest rezultatem precyzyjnie nakreslonego procesu poszukiwania mozliwoSci interpretacji
ruchem prawdy zawartej w kompozycji Andrzeja Panufnika. Bardzo precyzyjna analiza formalna i
rytmiczna szesciu wybranych Ewokacji (I-[-IIL oraz X-XI-XID Arbor Cosmica staly sig

podstaw4przelozenta mowy dzwigk6w na jE yk ruchu. W mojej ocenie w komponowaniu ruchu

inspiracj4 dla Autorki byly w pewnym stopniu zar6wno taniec wsp6lczesny jak i w6wczas

najczgsciej stosowany przezpedagog6w rytmiki rodzaj techniki zwanej demi-cla,sric.

Analizuj4c wartoS6 artystycznqpracy Pani Anny Kokociriskiej - jestem zobowi1zana do oceniania
j.j dziela z perspektynvy 6 minionych lat , a wigc okolicznoSci i specyfiki tworzenia tzw.

choreografii muzyki w okresie czasu do56 odleglym od obecnego i w oparciu o metodg, ktorej
ja nie akceptowalam!

Arbor cosmica (Drzewo kosmiczne)- 12 ewokaji na 12 instrument6w smyczkolvych wyrosla z

uwielbienia kompozytora do drzew, kt6rym przypisywal magiczne wlaSciwoSci. O genezie utworu

sam tak pisat:

" Po dzii dzien zachwyca mnie i polvzepia indywidualne piglvto kaZdego drzewo, nieskoitczona

mnogoi| lrsztaltow i barw. Zawsze rozkoszujg sig widokiem tariczqcych na wietrze galgzi,

wsluchiwoniem sig w Spiewne lkania i westchnienia albo szelestem liSci szepczqcych swoie

tajemnice. Pigkno, harmonia, sila i lad to wartoSci estetyczne, hore wedlug mnie biorq sig z
l<sztaltu i Zycia drzew. [...J Poza doznaniem estetycznym i zmyslowq rozkoszq, iakq wywoluie we

mnie ich widok, dotyk czy zopach, wydaje mi sig, 2e wyczuwom nastrhi i duszg, emanuiqce iakqf
nieodgadnionq silq."(Andrzej Panufnik "Panufnik o sobie," Warszawa 1990, s.356)

powy1sry tekst przytaczam dlatego, iz sluchaj4c omawianego wyZej utworu, w mojej wyobraZni budz4 sig podobne

refleksje, obrazy, skojarzenia. Ukazanie formy, rytmu ,dynamiki - to zaledwie wstgp do stworzenia obrazu adekwatnego

do dziela Andrzeja Panufuika...

Ewokacja I
Nie wid zg tu kosmicznego drzewa, ani tez potgznego pnia i tahcz4cych wok6l niego galEzl a
jedynie dramat przetrzebionego lasu i wij4cych sig pgd6w roSlin lesnego poszycia obok

tworzqcych jeden ruqd - kilku ocalalych drzew . Te dwie "postaci" uosabiaj4 dwa plany muzyczne

Ewokncji /: melodig i akompaniament. Realizacja dw6ch plan6w - jak zazrLacza Autorka - oparta

jest na zasadzie dialogu jak i Scislej relacji ruchowej migdzy planami. Istotnie - vkazano dwa

plany, ale istniej4ce obok siebie i jedynie sporadycznie sig spotykaj4ce. Dialog niezauwaZalnyl

bramaty czny charakter utworu ukazany perfekcyjnie . W ruchu interpretator6w widoczna jest

bole56 i zmaganie sig z przytlaczajqcym czlowieka nieszczqSciem.

Ewokacja II
Muzyka utrzymana w charakterze tanecznym, w miarg pogodnym) z nutk4 pewnej niepewnoSci. W

zamySle Doktoranki interpretacja Ewokacji II przebiega w formie zabawy cztercch dziewczqt z

pelni4cymi role quasi-skakanek taSmami elastycznymi. Pomysl trafiony. Pozwalanar62norakie



4
interakcj e. Zabawy kazdej postaci z osobna przeradzajq sig stopniowo we wsp6ln4 grg. Mimo iz

rekwizyt nie zostal w pelni wykorzystany, dynamika dziaNai nieco narasta. To co zaskakuje in
minus to "martwe" pauzy pomigdzy realizacj1 poszczegolnych segment6w utworu. Korlcz4ce
kuzdy segment dZwigki Ewokacji II wprowadzajq w stan duchowej "nieobecnoSci". Nastgpujqce po
nich pavzy powoduj4 wstrzymanie ruchu wykonawczyfr. Akcja kilkaktotnie zamiera. W oczach
artystek pustka !

Pauza to czas na zastanowienie sig nad tym co ma sig dzia(, dalej. Spojrzenia - wlaSnie dlatego, Ze
tak drobne sA nieslychanie waZne! Z pomocE wzroku komunikujemy sig z innymi - tworzymy
logiczny final budowanego zdaruenia. W omawianym przypadku wykonawczynie SwiadomoSci
takowej nie mialy!

Ewokacja III
Forma trzyczg1ciowa : 3 segmenty 22-taktowe plus 4-ro taktowa koda. Utw6r utrzymany w
charakterze smutku, niepokoju. Rolg formotworczEutworu spelniaj4 tu dwie r6wnorzgdne warstwy:
warstwa brzmieniowa akompaniamentu oraz ksztattowana i rozwijana w spos6b lagodny melodia.
W interptretacji ruchowej segmenty I i2 wykonuj4 2 solistki, w segmencie 3 dol4czado nich 6-
osobowy zesp6l .

W ru Ewokacji nastgpuj e v,ryrufune przenikanie sig warstw brzmieniowych. Roznorakie chwyty rqk,
okalanie ciala, wzajemne zalehnoici dotyczqce balansu , przekaz,ywanie cigzaru to niekt6re
aktywnoSci cial wykonawc6w. Duet solistek jest niezwykle plynny, nacechowany wyrazisto5ci4,
uosabia adekwatne do przebiegu muzyki stany emocjonalne.
PodkreSlenie gradacji dynamicznej i silnego dramatyzmt 3 segmentu omawianej ewokacji
zobrazow,ano zwigkszeniem iloSci wykonawc6w , zmianami w sposobie ksztaltowania ruchu, juk i
odmiennq organizacje grup wykonawc6w w przestrzeni scenicznej.
CaloSd zrealizowana idealnie wedle zaloilen Autorki i zgodnie z dokonan4 analiz1 dziela
muzyczrnego . Jednak zastosowany tu jEzyk ruchu nie jest w stanie przekaza6 pigkna i nieodkryych
treSci Arbor cosmica .

Ewokacja X
Dynamiczla, motoryczna. W moim odczuciu choreografia muzyki tejae ewokacji wprowadza w
stan przeczuwania niebezpieczeistwa. Szalone tempo dzialafi dw6ch niezalehnych , sporadycznie
zauwahaj4cych sig wzajem dw6ch grup m6wi o najwyhszym stopniu ich duchowego i frzycznego
zaangahowania. Przeciwstawianie sig temu co mohe nadejSi wprowadza wszystkich w stan
calkowiego wyczerpania. Ewokacj akonczy sig naglym upadkiem wszystkich postaci.
CaloSd zrealizowana jest zgodnie z analiz4 formaln4 ,rytmiczn4 i ekspresyjn4 utworu. Jgzykruchu,
chod identyczny - podobny jak * dot4d om6wionych ewokacjach - pozwolil na wyraaenie emocji
zapisanych w dZwigkach Ewokacji X.

Ewokacja XI
Tu Autorka "choreografii muzyki" odwazyla sig na wprowadzenie odmiennego niz w realizacji
poprzednich ewokacji jgzyka ruchu. Bardzo dobrze zakomponowany, ukazuj4c jednoczesnie
pigkno samego gestu, autorka choreografii wprowadza widza w wyplywajqcy z muzyki klimat
pelen melancholi i refleksji ,wzbudzaj4c nim ogromne poczucie przestrzeni i spokoju.

Ewokacja XII.
Dynamiczny, motoryczny - slowami Autorki interpretacji "logicznie zakomponowany krotki final
stanowi syntezg wszystkich czgSci tworzqcych architektonikg toku muzyczrrego Arbor Cosmica.
Faktura Tutii, stale rosn4cy wolumen brzmienia, gwaltowna narracja muzyczna pelna napigcia i
emocji, ksztattowana [...] przezpowtarzajqce sig formuly rytmiczne wykazuj4ce Scisl4 symetrycznE
budowg oraz regularnoS6 " w kompozycji ruchowej s4 ukazane z wielk4 starannoSci4. Prowadzg do
zrvycigskiego finalu .



Ocena rozprawy pisemnej

Rozprawa doktorska Pani Anny Kokociriskiej zat5rtulowana " Interpretacja rachowa ARBOR
COSMICA Andrzeja Panufnika w kontekicie cech jego jg4tka kompozytorskiego, jest zapisemjej drogi poszukiwari okreslonych w tytule. Zdrwiewajqcy jest efekt iOJetniego 

- 
okresu

zdobywania przez ru4 nowych doswiadczeri , wie&y i umiejgtnosci. Rozprawa dokiorska jest
ntezapt zeczalnym tego udokumentowaniem .

Praca jest bardzo obszema. ogrom poruszanych zagadniefi nakreslony jest w spos6b przejnysty i
sp6jny. Na ponad 170 stronach Autorka porusza szereg istotnych temat6w
Oto one: - Zycie tw6rcze Andrzej Panufnika , jego jgzyk kompozytorski

- Interpretacja ruchowa utwor6w muzyczrych w metodzie Emila Jaques-Dalcroze'a
/pojgcie interpretacji, istota interpretacji ruchowej muzykil

- Arbor Cosmica Andrzeja Panufnika w interpretacji ruchowej
/Zagadnienia wstgpne dotyczqce okoliczno5ci powstania utworu orazjego interpretacji
ruchowej. Opis realizacji ruchowej Arbor Cosmica/

- Uwagi koricowe . Bibliografia
Praca tworzona z pasjq, rzetelnosci4 zapisana bardzo dobrym jEzykiem . podziwiam precyzjg
Autorki w opisie nie tylko analizy formalnej i rytmicznej analizowanego utworu /tu zal4czenia
obszemego materialu m:uzycznegol,l , ale i slownych objaSnieri dotycz4cych interpretacji tegoz w
rcalizacji ruchowej.
Koniecznym jest zwr6cenie uwagi na fakt, i2 Doktorantka wersjg sceniczn4 Arbor cosmica
stworzyla gl6wnie w roku 2013, a wigc kr6tko po ukoriczeniu studi6w . Rozprawa pisemna
powstala niedawno...? Mamy juz rok 2019 ! ! !

od wspomniane go 29 stycznia 2014 roku obserwujg mgr Anny Kokocirisk4 . Spotkalam i4
zar6wno podczas warsztat6w w Hellerau (Drezno), konferencji w poznaniu jak i obecnie w
Katowicach. Anna Kokociriska skierowala swe kroki nie tylko w kierunku pedagogiki muzycznej ,
ale wielkim zainteresowanie m dxzy i poznaje techniki tarica wsp6lczesn"go. O=t;ri" z radoSci4
stwierdzam u niej bardzo wyrtiny - wprost niewiarygodny! - rozw6j pedagogiczno - artystyczny
oceny spektaklu z dnia 29 .01 roku 20 I 4 dokonalam z perspektywy czasu, w kt6rym powszechne
bylo odmienne od obecnego podejdcie pedagog6w ryhniki do interpretowania muzyki ruchem.
Bior4c to pod uwagg stwierdzam , i2 mimo niedoskonalo5ci wynikajqcych r6wnieZ z niewielkiego,
zaledwie 3Jefiriego stazu pedago giczno-arrystycznego Doktoranki, jest godzien uznania.

Konkluzja

Praca doktorska mgr Anny Kokociriskiej poprzez swq formg oraz tw6rczq tred6 artystycm4 i
edukacyjn4 stanowi sp6jn4 wypowiedi , iz jednym z rnjwetimiejszych element6w skladajqcych iig
na warsztat muzyka - pedagoga rytmiki jest umiejgtno66 wyrazania poptzqz cialo i ruch emocji
zawutych w muzyce. Wielod6 poruszanych 4lawisk jest nakredlony w spos6b prrejflysty i sp6jny.
Jej pasja i talent pedagogiczno-artystyczny sprawily, iz nadrzgdny cel - wypracowanie w prakgce
metody ulatt'Aqcej pedagogowi rytmiki zdobycie umiejgtnoici przekladania w iwiadomy spos b
jgzStka muzgki na jgzyk ciala i ruchu zostal osiagnigty!
Tym samym mgr Anna Kokociriska przyczynila sig do rozwoju dyscypliny artystycznej yzez nt4
reprezentowanej jak i calej dziedziny sztuk muzycznych.
Niniejszym stwierdzam, 2e Doktorantka wykazala sig glgbok4 wiedzg teoretyc zn4 , a takie
umiejgtnoSciami do prowadzenia samodzielnej pmcy artystycznej. W ten spos6b rozwi?"ala
zaloimne zagadnienie artystyczne i spelnila warunki okre6lone w art. 13 ust. I ustawy o stopniach i
t5rtule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Stawiam wniosek o jej przyjgcie.

Pro B arbara Grubern6 -Bernacka


