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Recenzia w przewodzie doktorskim mgra Macieja Tubisa w dziedzinie sztuk

muzycznych, w dyscyplinie artystycznej - instrumentalistyka, sporzqdzona

na zlecenie wydzialu Fortepianu, organ6w, Klawesynu i lnstrument6w

Dawnych Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi, na podstawie

uchwaly nr tTlnl20t1l20.t6 z dnia 20 kwietnia 2016 roku

Podstawowe dane o kandvdacie

Pan mgr Maciej rubis ukoriczyl z wyr6inieniem Akademiq Muzycznq im. G. i K.

Bacewicz6w w todzi w klasie fortepianu prof. Beat Cywidskiej. Od 2oog roku pracuje jako

wykladowca fortepianu jazzowego w rodzimej Akademii oraz jako nauczyciel w sekcji jazzu

Zespolu Szk6l Muzycznych im.s.Moniuszki wtodzi. Od wielu lat prowadzi aktywnq

dzialalnoii koncertowq, wsp6lpracujqc z czol6wkq artyst6w jazzu i muzykiestradowej. W jego

dorobku znajduje siq kilkaset koncert6w solowych, kameralnych, wykonyatanych zar6wno na

estradach filharmonii, klub6w jazzowych, szk6l, koiciol6w oraz w rozgloSniach radiowych

(m'in. w studio im. A. Osieckiej w radiowej Tr6jce) oraz w programach telewizyjnych.

Wystqpowal podczas licznych konkurs6w i festiwali jazzowych, m.in.: Jazz Nad Odrq, Jazz

Jantar, Festiwal Pianist6w Jazzowych w Kaliszu, Bielska Zadymka Jazzowa i inne. Na swoim

koncie posiada ptyty zespolowe i solowe:

o Bolewski & Tubis - Bez korica - wydana 18 wrze6nia 2020 nakladem wytw6rni Audio

Cave na ptycie CD iwinylu



o Tubis Trio - So Us - wydana 5 grudnia 2019 roku nakiadem wytw6rni Audio Cave

na ptycie CD iwinylu

o Tubis Trio - Sygnowano Bajgelman - wydana 25 sierpnia 2019 roku na CD

o Tubis Trio - Flashback - wydana t2 paidziernika 2018 roku nakladem wytw6rni Audio

Cave na ptycie CD iwinylu

o Bolewski & Tubis - Lunatyk - wydana 9 marca 2018 roku - duet perkusja/wokal,

fortepian/analog basowy

o Tubis Trio -The Truth -wydana 8 wrzeSnia 2Ot7 roku na catym Swiecie przez Challenge

Records lnternational

o Tubis Trio - Live in Luxembourg - zarejestrowana 28 wrzeSnia 2008 roku w sali

koncertowej Robert Kriesp Hall w stolicy Luksemburga

o Maciej Tubis & Polish String Orchestra - zarejestrowana 10 maja 2008 roku w Sali

koncertowej Fi lha rmonii t 6dzkiej im. Artura Rubinsteina.

o Maciej Tubis - Spelnienie - zarejestrowana 21 kwietnia 2007 roku w sali koncertowej

Filharmonii t6dzkiej im. Artura Rubinsteina.

Za swoje najwa2niejsze osiqgniqcia Doktorant uznaje uwaia wyr62nienie przez Stuarta

Nicholsona dla brytyjskiego magazynu Jozzwise oraz nowojorskiego Villoge Voice p|fiy Live ln

Luxembourg na najlepszq ptytq jazzowa (2009) na Swiecie.

Doktorant zajmuje siq tak2e dzialalno6ciq kompozytorskq, aran2acyjnq, popularyzatorskq

i organizacyjnq, co zostalo uhonorowane licznymi nagrodami iwyr6inieniami. Z du2q swobodq

porusza siq w rozmaitych gatunkach muzycznych. W 6rodowisku uwa2any jest za osobq

skrom nq, 2yczl iwq, chqtnie podej mujqcq r62norodne wyzwan ia artystyczne.

Ocena pracv doktorskiei

Na pracq doktorskq mgra Macieja Tubisa pt. Wptyw pianistyki klasycznej no estetykq

improwizacji na przykladzie interpretocjitw6rczoici Krzysztofo Komedy oroz impresji no temot

pieini Fryderyka Chopino skladajq siq: dzielo artystyczne zarejestrowane na no$niku

elektronicznym oraz jego opis. Zarejestrowany na plycie CD material obejmuje osiem utwor6w

wykonanych na fortepianie solo:



1. K. Komeda - Moja Balloda

2. K. Komeda - Ballada z filmu Prowo i pieii

3. K. Komeda - Kolysanka z filmu Dziecko Rosemory

4. K. Komeda - Kolysanka z filmu Chaque heure est un depart

5. K. Komed a - Bollad For Bernt

7. F. Chopin - pie56 Dwojoki koniec op.74 nr 11

8. F. Chopin - pie56 Nie ma czego trzeba op.74 nr L3

Utwory wchodzqce w sklad dziela artystycznego zostaly zarejestrowane w Sali Kameralnej oraz

w Studiu Nagraniowym Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w todzi.

o Ocena dziela artysWczneto

Wybrany przez Doktoranta material wyj6ciowy uzyskal w solowej, pianistycznej

fakturze zupelnie nowy kontekst, a intencj:ljego dzialar'{r artystycznych bylo nie tylko zbliienie

obu gatunk6w muzycznych, ale i znalezienie nowych wartoici brzmieniowych w osobliwym

procesie improwizacji. Zbiegaja sie tutaj elementy tw6rcze, estetyczne o indywidualnych

i autonomicznych cechach. Wszystkie utwory skladajqce siq na dzielo artystyczne zostaly

poddane przez Doktoranta skrupulatnej analizie pisemnej pod kqtem formy, zaloiefi

araniacyjnych oraz poszczeg6lnych element6w. W swojej opinii ograniczq siq zatem do

o96lnych spostrze2e6, kt6rych liczba jest i tak niemala.

Dzielo artystyczne zawierajqce interpretacje utwor6w Krzysztofa Komedy i Fryderyka

Chopina stanowi bogaty arsenal 6rodk6w pianistycznych, harmonicznych, rytmicznych

i fakturalnych. Na szczeg6lnq uwage zasluguje dbalo6d o detale natury brzmieniowej,

selektywno6i $ry, r6inorodno6i odcieni dynamicznych, wydobywanie walor6w ze wszystkich

rejestr6w instrumentu. Doktorant z ogromnE rzetelnoSciq i staranno6ciq przeprowadza

sluchacza przez caty wachlarz proponowanych przez siebie pomysl6w aran2acyjnych, stosujqc

ka2dorazowo w du2q SwiadomoSciq odmienne rozwigzania natury pianistycznej. Jego gra

dowod.zi bogatego do6wiadczenia na gruncie muzyki klasycznej; utwory kierujq uwage

sluchacza na inne, nii to zwykle bywa w improwizacji jazzowej tory: 6wiadomie stosowanq

pedalizacjq, prowadzenie dwugiosu w jednej rqce, krzy2owy uklad rqk, prowadzenie glosu

melodycznego w r6inych rejestrach, czy charakterystyczne dla tw6rczoici Fr. Chopina rubata

i styl brillant. I chod takie elementy pianistykijak: polirytmia, r6wnolegte prowadzenie gtos6w,

repetycja, skoki w lewej rqce (charakterystyczne dla wybranych styl6w), pulsacja, znajduja



swoje odzwierciedlenie w grze jazzman6w, to jednak w muzyce prezentowanej przez

Doktoranta uzyskujq one zupelnie inne znaczenie, 6wiadomie umieszczajqc dzielo artystyczne

w bardzo szerokiej perspektywie. Osobi5cie jestem niezwykle ciekawa, w jakim stopniu byloby

mo2liwe zrealizowanie proponowanych rozwiqzari na gruncie tria, czy kwartetu jazzowego?

Z pewno6ciq przyniosioby to zupetnie nowq jako56 w relacjach miqdzy poszczeg6lnymi

instrumentami. Mo2e bqdzie to kolejnym wyzwaniem artystycznym Doktoranta w przyszloici?

R6wnie interesujEcym zjawiskiem dziela sE odniesienia do wsp6tczesnej muzyki

komponowanej wieku XX i XXl, przez co utwory nacechowanq sq nie tylko,,nutq chopinowskq",

czy ,,komedowskq, ale stwarzajq wraienie wqdr6wki w czasie i przestrzeni - a wszystko to

z wielkq dbalo6ciq o walory estetyczne. Owo zatarcie siq granic stylistycznych, o kt6rych

wspomina Doktorant w czq5ci pisemnej, jest bez watpienia wartoSciq dodanq oparta na

elementach r52nych kultur muzycznych.

Utwory K. Komedy i Fr. Chopina na przestrzeni dziesiqcioleci doczekaty siq setek

wykonari i interpretacji przez najr62niejszych muzyk6w jazzowych, a jednak p. Maciej Tubis

postawil sobie za cel - i jak siq okazalo byl to cel bardzo ambitny - ukazanie tych kompozycji

w nowej szacie aran2acyjno - jqzykowej. W zasadzie ekploruje w nim ju2 nie tylko obszary

klasyki, czy jazzu, ale i szeroko pojqtej wsp6lczesnej muzyki improwizowanej z szerokim

arsenatem jej Srodk6w artykulacyjnych i kolorystycznych. Spos6b, w jaki te dziela zostaty

wykorzystane i przetworzone przez Doktoranta, Swiadczq o jego ogromnej iwiadomo5ci

w postugiwaniu siq muzycznymi elementami oraz umiejqtno5ci wplatania ich w tkankq

wtasnych koncepcji brzmieniowych, a on sam jawi siq jako muzyk dojrzaly, samodzielny

w swych wyborach idecyzjach artystycznych. Sq przykladem muzycznej interpretacji, bqdqcej

rodzajem relacji pomiqdzy dzielem wyj6ciowym, jego wykonaniem, a ostatecznym rezultatem

brzmieniowym. Wszystkie utwory zarejestrowane na no6niku elektronicznym harmonijnie

korespondujq z ich opisem zawartym w czq6ci pisemnej pracy, tworzqc sp6jnq calo5i.

Ocena pracv pisemnei

Praca pisemna mgra Macieja Tubisa stanowi bardzo interesujqce i obszerne ir6dlo wiedzy

dotyczqce badanej problematyki. Wnikliwo5i, z jakq Autor podjql siq analizy utwor6w

wchodzqcych w sklad dziela, jest godna uwagi i dowodzi Swietnej znajomoSci muzycznej

materii. Swiadomo6i szeregu zjawisk pozwolila nie tylko na dogtqbne poznanie materialu

wyj6ciowego, jakimi byty kompozycje K. Komedy i Fr. Chopina, ale tak2e wnikniqcie w samE



istotq wykonawstwa. Doktorant jest Swiadomy tego, w jaki spos6b interpretuje utwory

irodlowe pod wzglqdem formalnym, fakturalnym, harmonicznym, a nade wszystko w aspekcie

pianistycznym. Zas6b narzqdzi badawczych, stosowanej terminologii oraz spos6b

formulowania wniosk6w przedstawia Doktoranta nie tylko jako doSwiadczonego pianistg, ale

i bardzo kompetentnego muzyka.

Praca pisemna przygotowana jest nienagannie pod wzglqdem jqzykowym, formalnym

i edytorskim. Uktad pracy jest przejrzysty, tok logiczny, a poszczeg6lne jej czqSci charakteryzujq

siq odpowiednimi proporcjami. Rozdzial I wprowadza czytelnika z pojqcie improwizacji ijej
aspekt6w poprzez pr6bq zdefiniowania muzyki jazzowej, koriczqc na zestawieniu jej cech

muzykq klasycznq. Mnogoii cytat6w oraz bogata bibliografia wykorzystana w pracy se

dowodem duiej wnikliwoSci Autora orcz rzetelno6ci w docieraniu do ir6del. Wszyscy, kt6rzy

zetknQli siq ze specyfikq jazzu, wiedzq, jak wiele trudno6ci przysparza definiowanie pojqi

zachodzqcych na tym gruncie. Wynika to gl6wnie z faktu, i2 kryteria, kt6rymi poslugujemy siq

w muzyce europejskiej pozostajq niewystarczajqce w odniesieniu do jazzu. Dlatego te2

najbardziej wiarygodnymi sq sformutowania pochodzqce od samych wykonawc6w tego

gatunku - co Doktorant nale2ycie zaakcentowaf.

Rozdziat ll stanowi charakterystykg sylwetek siedmiu pianistdw jazzowych, kt6rzy

wywarli istotny wpiyw na rozw6j artystyczny Doktoranta, i u kt6rych wyrainie zauwa2alne sg

wplywy klasycznego warsztatu pianistycznego. Znajdujemy tu szereg przyklad6w na to, i2

klasyczne przygotowanie w karierze muzyka jazzowego stanowi bez wqtpienia wa2ne ogniowo

w jego rozwoju, ksztattuje jego poczucie estetyki i kultury diwiqku, wzbogaca technikq

pianistycznq, doskonali umiejqtno6ci w zakresie faktury, artykulacji i interpretacji dziela

muzycznego. Autor podkreSla r6wniei istotnq rolq, jakq pelniq inspiracje r6inorodnymi

stylami muzycznymi w ksztaltowaniu tw6rczych postaw u muzyk6w improwizujqcych, w tym
jego samego.

Rozdziat lll stanowi analizq utwor6w wchodzqcych w sktad dziela artystycznego. Na

uwage zaslugujq tu: wnikliwo6i opisywanych zjawisk, ich mnogo3i i r6inorodno6i. Autor
z dokladnoSciq i skrupulatnoSciq godnQ teoretyka prezentuje poszczeg6lne zaloienia

araniacyjne oraz przy5wiecajqce mu idee estetyczne. Czyni to za pomocE bardzo bogatego

arsenalu pojqciowego, nie stroniEc od nadania poszczeg6lnym utworom rysu osobistego.

obok pojq6 typowych dla sztuki pianistycznej znajdziemy tak2e te, odnoszqce siq do sfery

uczui, a nawet nauk 6cistych. RozpiqtoSi jaka towarzyszy Autorowi w analizie utwor6w dotyka



momentami takich pojq6, jak widmo i czqstotliwoSi fal diwiqkowych. Na uwagq zasluguje tei

zamieszczona na kodcu pracy tabela zawierajqca podsumowanie aspekt6w pianistycznych

dzieta. Spos6b przedstawienia informacji wskazuje na rzetelny i dobrze ugruntowany warsztat

teoretyczno-badawczy Autora, a takie na precyzyjne wyobra2enie wtasnej, indywidualnej

koncepcji i nterpretacyjnej.

W podsumowaniu Doktorant stawia tezq, ii granica pomiqdzy og6lnie rozumianq

improwizacjq, a improwizaqq jazzowq - zaciera siq. Zar6wno praca pisemna mgra Macieja

Tubisa, jak i samo dzielo artystyczne 6mialo dowodzq tej tezy - trudno bowiem uzna6, gdzie

kor{czy siq jazz, a zaczyna ,,improwizowana klasyka" lub odwrotnie.

Kodczqc tq czq6i recenzji poslu2q sie cytatem Leopolda Tyrmanda, kt6ry w swojej

ksiq2ce U brzeg6w jozzu podaje takq oto refleksjq: Jozz stonowi produkt nie tego czy innego

wklodu, nie wielu wkloddw noroz - lecz styku tych wklod6w i ich wzojemnego stosunku.

Wzajemno relocjo rdinorakich elementdw, calkowita plynnoii proporcji, nieustojqco gra

wsp6lzoleinoici, ruchliwa i zmienna mozoiko obop6lnych oddziolywart - ob istota jozzu.

Sqdzq, 2e powy2szy cytat znalazl swoje odzwierciedlenie w calej pracy doktorskiej mgra

Macieja Tubisa.

Konkluzia

Na podstawie analizy dokument6w dotyczqcych dorobku mgra Macieja Tubisa,

przedstawionego dziela artystycznego oraz jego opisu stwierdzam, i2 wszystkie sktadowe

zastugujq na wysokq ocenQ. Przedstawiona ptyta jest wartoSciowA pozycjq fonograficznq,

a dysertacja stanowi bogate lr6dlo wiedzy na temat relacji miqdzy dwoma pianistycznymi

obszarami - klasykq i jazzem. Biorqc pod uwagq powy2sze argumenty stwierdzam, i2

praca doktorska mgra Macieia Tubisa stanowi orytinalne rozwiqzanie problemu

artystycznego i spelnia warunki okre5lone w art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 14.03.2003 roku

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Pracq doktorskq magistra Macieja Tubisa pt. Wptyw pianistyki klasycznej no estetykq

improwizacji na przyklodzie interpretacji twdrczoici Krzysztofa Komedy oroz impresji na temot

pieSni Fryderyko Chopina z satysfakcjq przyjmujq i wnioskujq o dopuszczenie jej do publicznej

obrony.
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