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Zleceniodawca opinii

Rada Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i JazzuAkademii Muzycznej
im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi

Dotyczy

Uchwaly Rady Wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jazzu

Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w N-odzi z dnia24 kwietnia 2019 roku,
w trybie przewidzianym ustaw4 z dnia 14 marca2003 r. o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst
jednolity - Dz. U. 2ol7 poz. 1789 ), $ I ust.l Rozporzqdzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnosci w przewodzie doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu

o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2018 r., poz.26l), o wszczgciu przewodu doktorskiego dla mgr.

Pawla Puszczaly na stopieri doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej
instrumentalistyka.

Rada Wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i Jaznt Akademii
Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w N,odzi w dniu 24 kwietnia 2019 roku podjgla

uchwalg o wznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy doktorskiej Pana mgr. pawla puszczaly,

o czym zostalem poinformowany pismem od Dziekana Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu,

Muzyki Dawnej i Jazzu, Pani prof. dr hab. Ireny Wiselki-Cie6lar z dnia6 maja 2019 roku.

Podstawowe informacje o Doktorancie

Pan Pawel Puszczalo urodzil sig 16 sierpnia 1983 roku w Olsztynie. Ukoriczyl pafrstwow4

Szkolg Mttzyczn4l i II stopnia w olsztynie. Ksztalcil sig tak2e w Zespole pafstwowych Szk6l
Mvycznych im. F. Chopina w Warszawie. W roku 2009 uzyskal tytut magistra sztuki w Akademii
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Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Pan Pawel Ptszczalo pracowal w latach

2013-2018 jako nauczyciel kontrabasu i gitary basowej w Zespole Szk6l Muzycznych im.
S' Moniuszki w tr-odzi. od 2015 roku jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki w Akademii

Muzycnrej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w w tr odzi.

Pan Pawel Puszczalo jako kontrabasista i gitarzysta basowy koncertowal z wieloma

artystami sceny iazzowej. S4 wSr6d nich migdzy innymi: Lora Szafran, Izabela Zaj4c, Dorota

Curyllo, Tomasz Szukalski, Zbigniew Namyslowski, Piotr Cieslikowski, Andrzej D4browski, Marc
Bernstein, Waldemar Kurpifski, Ronnie Cuber, Maciej Strzelczyk, Artur Dutkiewicz, Janusz

Skowron, Rafal Stgpieri, Dino Massa, Wojciech Gogolewski, Grzegorz Grzyb,Krzysztof Gradziuk,

Sebastian Frankiewicz,Kazimierzlonkisz, Janusz Szrom i Krzysztof Wolifiski. Towaruyszyttak1e

na estradzie: Krystynie Pro6ko, Monice Borzym, Magdzie Umer, Antoninie Ktzysztoi, piotrowi

Polkowi czy Markowi Dyjakowi. Doktorant ma tak2e na swoim koncie wsp6lpraca z Teatrem

Ateneum, Teatrem Rampa, Teatrem Polskim, Teatrem Sabat, Ale! Teatr i Och-Teatr.

Pan Pawel Puszczalo zdobyl w 2001 roku z zespolem Maciej Afanasiew euartet
wyr62nienie w Og6lnopolskim Konkursie Jazzowym w Elbl4gu. w 2004 roku, tak2e w elbl4skim
konkursie, zdobyl II nagrodg w kategorii zespol6w jazzowychz zespolem Rafal Sarnecki Trio. pan

Pawel Ptszczalo jest dwukrotnym laureatem Grand Prix Og6lnopolskiego przegl4du Mlodych
Zespol6w Jazzowych i Bluesowych w Gdyni. Nagrody te otrzymal w 2008 roku z zespolem

Tomasz DEbrowski Quartet, a w 2010 roku z zespolem Biotone. Z zespolem Tomasz D4browski

Quartet zdobyl tak2e w 2008 roku nagrodg Nadzieja warszawy - najlepszy zespol jazzowy na

organizowanym przez Jazz Club Tygmont Festiwalu Mlodych Talent6w, zal z zespolem Biotone

otrtymal XXXI/ Klucz do kariery - nagrodg Jazz Club Pod Filarami. Dwa wydawnictwa

fonograficzne - Albo inaczej oraz Metamorphosis - nagrane z udzialem pana pawla ptszczaly

otrrymaly status Zlotej Ph/ty.

W dorobku Pana Pawla Puszczaly majdujE sig ptyty nagrane zar6wno z wykonawcami

z krggu muzyki jazzowejjak i popularnej. W dokumentacji wyszczeg6lnione zostaly nastgpuj4ce

wydawnictwa:

. Michal Polcyn - Cuiaviana (2010 r.);

. Shannon - Celtification (2010 r.);

. Marek Dyjak - Teraz (2010 r.);

. Marek SoSnicki - Tamerlane - Litle Things (2011 r.);

. Przemyslaw Florczak - Image of My personality (2013 r.);

. Jazz City Choir - Jazz City Choir (2012 r.);
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. Marcin Skrzypczak - Zmyilonv (2013 r.);

. Wieslaw Szymafiski - Wieslaw Szymariski euartet (2013 r.);

. Pozytywka-Kolysanki iwiata (2013 r.);

. Wawrzyniec Prasek - Sensual Moruents (2014 r.);

. Alkopoligamia - Albo Inaczej (2015 r.);

. Zbigniew Namyslowski euintet - polish Jazz _ yes (2016 r.):

. Marcin Styczefi - Zbieg (2016 r.);

. Maciej Tubis - The Truth (2017 r.);

. Slawek Uniatowski - Metamorphosis (201g r.);

. Tubis Trio - Flashback (2018 r.).

w przeslanej dokumentacji znajduj4 sig liczne recenzje oraz informacje prasowe dotyczqce plyt
i koncert6w zudzialempana pawla puszcza\y.

Ocena pracy doktorskiej

Praca Pana Pawla Puszczaly pt. Nowoczesne oblicze kontrabasu jazzowego w autorskich
kompozyciach i aran2aciach sklada sig z dw6ch scisle koreluj4cych ze sob4 element6w: dziela
artystycznego zarejestrowanego na noSniku CD oraz jego opisu.

Dzielo artystyczne obejmuje szes6 utwor6w skomponowanych i zaaranLowanych przezDoktoranta:
. Could I Have A Silence?:

. Fleeing Notes;

. Searching Divine Light;

. Dancing Baby;

. Queen Trial;

. Brazilian Corps.

Wykonawcami sq:

. Pawel Puszczalo - kontrabas;

. Rafal Stgpieri - fortepian;

. Rafal Sarnecki - gitara;

. Krzysztof Gradziuk - perkusja;

. tr ukasz Poprawski - saksofon altowy;

. Michal Polcyn - puzon;

. Dorota Wo2niak-Mocarska - wiolonczela;
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. Michal Jurkiewicz - skrzypce.

W opisie dzielanie znalazlem informacji o dacie i miejscu nagrania.

Przedstawione dzielo artystyczne jest dowodem umiejgtnoSci kompozytorskich

i profesjonalnego warsztatu wykonawczego Doktoranta. Nagrane utwory s4 r62norodne

stylistycznie i brzmieniowo, dostrzec w nich mohna inspiracje, kt6re Autor omawia w opisie dziela,

l}czy je z pewnoSci4 idiom wsp6tczesnej muzyki jazzowej. CzgS( kompozycji zachowuje typow4

dla tradycyjnej stylistyki jazzowej budowg: temat - improwizacja - temat. Na ptycie zarejestrowane

zostaly takie utwory o bardziej rozbudowanej i zloilonej formie. W zaprezentowanych

kompozycjach szczeg6lnie trudna pod wzglgdem wykonawczym jest warstwa metrorytmiczna.

Pierwszy z utwor6w pt. Could I Have A Silence? napisany zostal na kwartet w skladzie:

gitara elektryczna, fortepian, kontrabas i perkusja. Stychad w nim wyraLnie inspiracje muzyk4

latynoamerykariskq. Takie skojarzenie narzvcaju2 wstgp, w kt6rym fortepian wykonuje swoiste

clave. Metrum i kolejne czgsci kompozycji przywotuj4 z kolei nvi4zki z balkafsk4 muzyk4 ludow4.

Faktura i forma utworu jest typowa dla klasycznych nagrari jazzowych, melodig prowadzi gitara,

zaS fortepian, kontrabas i perkusja petni4 rolg instrument6w akompaniujqcych. Tematy zagrane na

pocz4tku i koricu utworu rozdzielaj1 partie solowe fortepianu i gitary. Rola kontrabasu w utworze

Cottld I Have A Silence? sprowadza sig do zapewnienia stabilnej podstawy harmoniczno-rytmicznej

w temacie i partiach solowych. Z funkcji tej Doktorant wywi4zuje sig znakomicie, daj4c solidne

wsparcie improwizuj4cym muzykom. Imponuje jego rytmiczna punktualnoSd i umiejgtnoS6

tworzenia prostych, ale precyzyjnie skonstruowanych figur basowych opartych na harmonii partii

improwizowanej.

W drugim z przedstawionych utwor6w pt. Fleeing Notes, podobnie jak w poprzednim,

kompozytor zastosowal zmienne nieregulame metrum i ggst4 fakturg r5imicznq. Szczeg6lnej

precyzji wymagalo wykonanie czgsci A tematu, w kt6rej kaLdy takt partii kontrabasu rozpoczynajq

dwie, zagrane staccato szesnastki, daj4ce przy zmiennym metrum oparcie rytmiczne dla solisty.

Doktorant bezblgdnie realizuje tg czgS6 utworu. Osmiotaktowa fraza, stanowiqca podstawg dla

partii solowych, jest napisana w metrum 414 i ma doS6 prost4 budowg harmonicznq, co po

skomplikowanym, wrQcz ,,matematycznym" temacie wydaje mi sig niekonsekwentne. Samo

natomiast wykonanie partii solowej przez Doktoranta i pozostalych muzyk6w jest bardzo dobre.

Pan Pawel Ptszczalo prezentuje Swietne opanowanie instrumentu, wyczucie frazy i kontekstu

harmonicznego.

Kompozycja Searching Divine Light zostala nagrana w odmiennej od dw6ch poprzednich

utwor6w obsadzie instrumentalnej. Gitarg elektryczn4 zastqpily tutaj instrumenty dgte: saksofon
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altowy i puzon' Byl to ze wszech miar uzasadniony zabieg kompozytorski - ten rodzaj
instrumentacji jest zgodny z nastrojem utworu. Napisany dla kontrabasu, z pozoru prosty.
ostinatowy akompaniament wymaga od basisty duzej dyscypliny rytmicznej. Doktorant wypelnil
swietnie zalo2enia kompozytorskie, cho6 ?aluig, 2e w tym utworze, daj4cym sporo przes trzeni
i mozliwosci do zaprezentowania stricte melodycznych walor6w improwizujacemu muzykowi, nie
znalazlo sig solo kontrabasu.

utw6r Dancing Baby zostal nagrany z udzialem kwartetu smyczkowego, kt6ry wykonal
wraz z kontrabasist4 skrajne czgsci kompozycj i. czgsc srodkow4 zajmuje rozbudowana
improwizacja pianisty z towarzyszeniem kontrabasu i perkusji. Rola kontrabasisty nie ogranicza sig
w tym utworze tylko do akompaniamenfu, realizuje on tak2e temat zagrany pizzicato i interludium,
zrealizowane technikq arco. utw6r ten z wyruhnymi cechami programowosci wymagal od
Doktoranta wykorzystania palety Srodk6w technicznych, kt6re pozwolily odda6 zamysl
kompozytorski' Podkreslic nalehy takie umiejgtne wyeksponowanie kontrastow dynamicznych
i kolorystyc zny ch w p o szcze g6lnych czgsciach utworu.

Queen Trial to kolejny utw6r wykonany w skladzie: puzon, saksofon altowy, fortepian,
kontrabas i perkusja. Z opisu wynika, 2e zostalon zarejestrowany technik4 overdubbingu zuiryciem
metronomu' Zastosowanie tej metody nagrywania nie wplynglo negatywnie na efekt koflcowy
i utworu tego slucha sig z du24 przyjemnoSci4. Jednak trudno zgodzi( sig ze stwierdzeniem
Doktoranta zawattym w opisie dziela, 2e ,,L...]eksperyment, w kt6rym kontrabas naprzemiennie
rotuje materialem dzwigkowym wraz z solistami, odkrywa nowe aspekty postrzegania
i rejestrowania muzyki" (str. 98). Taki spos6b nagrywania jest czgsto stosowany w roznych
gatunkach muzyczrrych. Nie jest takze, moim zdaniem, nowatorskim pomyslem ,,podarowanie
lprzez kompozytora-wykonaw caf przestrzeni solistom przy r6wnoczesnym ograniczeniu ekspozycji
wlasnego instrumentu" (str. 99). Tg formg samoograni czenia sig we wlasnych kompozycjach
znalelc moima w nagraniach wielu artyst6w.

ostatni z utwor6w to inspirowany muzyk4 latynoamerykariskq Brozilian corps. precyzyjny

akompaniament kontrabasu daje w tej kompozycji solidne oparcie dialoguj4cym ze sob4 solistom.
wymagalo to od Doktoranta realizuj4cego tg partig nie tylko utrzymaniametronomic znegopulsu,
ale tak2e umiejgtnego poruszania sig w stylistyce bliskiej muzyce brazylijskiej.

PodsumowujQc ocenq przedstawionego dziela artystycznego, nalezy podkreSli6 podw6jn4
rolg Autora jako kompozytora i wykonawcy. Utwory skladajEce sig na dzielo artysryczne pozwolpy
Doktorantowi zaprezentowai swoje wszechstronne umiejgtnosci. pan pawel ptszczalo dysponuje
znakomitym wyczuciem pulsu rytmicznego, dobrym brzmieniem i wyrazist4 artykulacj4. Jego
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spos6b gry kompozycje i aranzacje sQ zgodne z duchem wsp6lczesnej muzyki jazzowej.

Szczeg6lnie imponuje Swietna interakcja ztowarzysz4cymi mu w nagraniu artystami oraz swoboda
w budowaniu partii basu w utworach o zlo2onej strukturze metrorytmi cznej. Bardzo wysoko
oceniam tak2e grg pozostatych muzyk6w bior4cych tdzialw nagraniu.

CzgS(' opisowa jest SciSle powi}zana z zaprezentowanym nagraniem dziela artystycznego.

Sklada sig ze wstgpu, czterech rozdzial6w, podsumowania, bibliografii, streszczenia w jgzykach:

polskim i angielskim oraz zal4cznik6w w postaci material6w nutowych.

Rozdzial pierwszy pracy poSwigcony zostal historii kontrabasu jazzowego, znaczeniu

techniki slap oraz wplywie technologii na ewolucjg roli tego instrumentu w muzyce jazzowej.

Historia kontrabasu zostala opisana w spos6b mocno skondensowany, ale znalazty sig tutaj istotne
informacje, szczegolnie w podrozdziale traktujacym o wptywie technologii na rozw;j roli
instrumentu.

W tozdziale drugim Doktorant prezentuje sylwetki i charakteryzuje spos6b gry czterech

kontrabasist6w jazzowych: R. M. Browna, N. H. O. Pedersena, D. Hollanda oraz J. paffituciego.

Wyb6r tych akurat czterech artyst6w Doktorant uzasadnia ich znaczemem i wptywem na kreowanie

nowoczesnego oblicza kontrabasu. W istocie, czterej wymienieni muzycy nale21 do grona

najwybitniejszych kontrabasistlw jazzowych i ich wskazanie jest adekwatne do materiatu

muzyczne9o zarejestrowanego przezDoktoranta na ptycie. Jednak uwa?am, ze skoro Autor pisze

o kontrabasistach, ,,kt6rzy stopniowo wytyczali ewolucyjnq Sciezkg emancypacji tego instrumentu

w r6znorakich formacjach zespolowych" (str. 21), nale2alo wspomnied o jeszcze kilku niezwykle
wa2nych dla tego procesu artystach, na przyklad S. LaFaro czy ch. Mingusie.

W rozdziale trzecim Doktorant przedstawia inspiracje dla zaloaert kompozytorskich

i atan2acyjnych utwor6w bgdqcych tematem pracy. Stuchaj4c nagraf pana pawla puszczaiy, nie
ulega wqtpliwoSci, ze powolywanie sig na wptylvy neoklasycyzmu, folkloryzm\,minimalizm\ czy
Afro-Cuban w jego kompozycjach jest w petni uzasadnione.

Rozdzial czwarty to analiza zarejestrowanych na plycie CD utwor6w ze szczeg6lnym

uwzglgdnieniem funkcji kontrabasu. Doktorant uzupelnia opis stosownymi przykladami nutowymi
i znajduj4cymi sig w zal4cznikts partyturami utwor6w. znajduj1ca sig w tej czgsci pracy
charakterystykaposzczeg6lnych utwor6w daje dobry obraz koncepcji calego dziela.

Praca zostala napisana w spos6b komunikatywny, poprawnym i precyzyjnym jgzykiem.

Nieliczne, drobne nie6cisloSci nie zmieniaj qpozytrynego obrazu calej dysertacji.
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Konkluzja

W oparciu o dokonanq oceng przedstawionej do recenzji pracy doktorskiej pana pawla

Puszczaly stwierdzam, 2e dzielo artystyczne w postaci zarejestrowanych na plycie autorskich

utwor6w wraz zjego opisem stanowi oryginalny material zarowno w aspekcie wykonawczym jak

i teoretycznym. Doktorant wykazal sig takze umiejgtnoSciami i wiedz4 sluLqc1 do realizacji

zamierzeh tw6rczych. Pan Pawel Puszczalo rczwiqzal zalo2one zagadnienie artystyczne i spelnil

wymagania art. 13 ust. I ustawy z dnia 14.03.2003 roku.

Praca doktorsk4 mgr' Pawla Puszczaly przyjmujg i wnioskujg o dopuszczenie do publicznej

obrony.
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