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Recenzja w postqpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego
w dyscyplinie sztuki muzyczne dr Michalowi Rotowi

Zleceniodawca

Rada DoskonaloSci Naukowej dziatajqc na podstawie art. 221 ust. 4 Ustawy z dnia 20 lipca
2019 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. z2o2o r. poz.85 z pozri. zm.l,
na posiedzeniu w dniu 29 wrzeinia 2O2O r. wyznaczyta mnie jako recenzenta w postqpowaniu
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Michalowi Rotowi.
Ponadto otrzymatam pismo od przewodniczqcej Komisji do spraw nadawania stopni doktora
i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w
todzi prof. dr hab. Agaty Jareckiej sygnowane datq 20 listopada 2020 roku w sprawie sktadu
komisji habilitacyjnej oraz dokumentacjq Kandydata w formie elektronicznej i papierowej.

Podstawowe dane o Kandydacie

. rok2Ot2 -Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi, ukofczenie studi6w
muzycznych w specjalno6ci gra na fortepianie - magister sztuki

o rok 2OL2- Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi, Studium
Pedagogiczne, uzyskanie petnych kwalifi kacji pedagogicznych

o rok 2OL6- Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi, uzyskanie stopnia
doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie instrumentalistyka na podstawie

nagrania w postaci plyty CD i dysertacji zatytutowanej ,,Max Reger -
wybrane duety kameralne na instrumenty smyczkowe i fortepian.
lnspiracja tw6rczoSciq innych kompozytor6w ijej wptyw na ewolucjq
jqzyka muzycznego".

Od momentu ukofczenia studi6w dr Michat Rot zwiqzany jest z macierzystq uczelniq pracujqc

najpierw na stanowisku asystenta, a p62niej adiunkta w lnstytucie Kameralistyki, Wydzial

Wykonawstwa I nstru mental nego.

Jest r6wnie2 od 2013 roku nauczycielem (od 2OL7 nauczycielem dyplomowanym) gry na

fortepianie w Pafstwowej Szkole Muzycznej ll stopnia im. R. Bukowskiego we Wroctawiu.

Dziala lno66 a rtystyczna

Dr Michal Rot rozpoczql dzialalno6i artystycznq ju2 w czasie studi6w.



Rozwijat sw6j warsztat jako solista i kameralista w uczelniach muzycznych l-odzi,stuttgartu
i Mannheim, gdzie przebywat w ramach programu stypendialnego Erasmus. wspolpraca
ze znakomitymi artystami - pedagogami m.in. Andrzejem Ratusiiskim czy Michaelem
Fla ksma nem zaowocowata przygotowa niem obszernego progra m u ka mera I nego, udzialem w
konkursach i sukcesami.

W latach 2ot6-2020, a wiqcwokresie po uzyskaniu stopnia doktora pan Michal Rot wziql
udziat w osiemdziesigciu dw6ch udokumentowanych wydarzeniach artystycznych w kraju i za
granicq wystqpujqc m.in. we : Francji, Belgii, Wloszech i Slowacji. W polsce najwazniejszymi
miejscami koncert6w byly sale: Filharmonii Narodowej, NOSPR w Katowicach, sala kameralna
NFM we Wroclawiu, Filharmonii w todzi i Kaliszu. Muzeum F. Chopina w Zelazowej Woli
i Muzeum K. Szymanowskiego w Zakopanem.
W tym okresie dr Michat Rot wsp6tpracowata z wieloma znakomitymi instrumentalistami
m' in' z Agatq Szymczewskq, Michaelem Fkaksmanem, Justusem Grimmem oraz dyrygentami
Jerzym Salwarowskim, Jerzym Swobodq. Do grona jego muzycznych przyjaci6l naleiE te2
5piewacy: Szymon Komasa, Stanistaw Kierner i Joanna Rot.
Btyskotliwa dzialalnoii artystyczna zawiera r6wnie2 nagrania ptytowe. sq to:

1. F. Schubert - Winterreise, Dux 2015 r. (niestety nie podano nazwiska Spiewaka)
2. M. Reger - ptyta cD bqdqca zatqcznikiem do monografii,,Dziela kameralna

M. Regera, inspiracja tw6rczosciq wierkich kompozyto row, Lodi 2or7 r.

3. Pie66 o ziemi, wyd. polskie Radio Warszawa 201g
4. Reger Duo plays Yagling, world premiere recording, Dux 20i.g
5. M. Weinberg - Sonatas for cello and piano, Dux 2019

Dziatalno66 pedagogiczna

Dzialalno5i pedagogiczna dr Michala Rota rozpoczqla siq w macierzystej uczelni we wrze6niu
2012 roku za sprawE wygranego konkursu na stanowisko asystenta.
Prowadzit zajqcia z zespotami kameralnymi oraz akompaniowal w klasie skrzypiec i :ipiewu
solowego.

W 2013 roku zostal nauczycielem gry na fortepianie w Paistwowej Szkole Muzycznej ll
stopnia im. R. Bukowskiego we Wroctawiu i pracuje tam do chwili obecnej. Jego u uczniowie
sq laureatami konkurs6w kameralnych i pianistycznych w Atenach, Wroctawiu, poznaniu

iJaworze.

Dr Michat Rot bral udzial w pracach jury Szkolnego Konkursu Pianistycznego w Zespole Szk6t
Muzycznych w Czqstochowie w roku 2078, a tak2e w Vl Miqdzyuczelnianym Konkursie
Kameralnym w Katowicach w 2019 roku.



Nagrody

Dr' Michat Rot zostat trzykrotnie nagrodzony nagrodq Dyrektora szkoty Muzycznej 1 st.
im' R' Buczkowskiego we wroclawiu , za wyroiniajqce siq osiqgniqcia pedagogiczne w latach
20L5,20L6,2019.

Dzielo artystyczne

Na dzielo artystyczne sktadajq siq dwie plyty CD:
L' Reger Duo plays Yagling, wiolonczelista Krzysztof Karpeta (3 sonaty i 3 miniatury) oraz2' Mieczyslaw Weinberg, Sonatas for cello and piano, wiolonczelista wojciech Fudala.

3 sonaty ( w tym jedna na wioronczerq soro ) i Berceuse na
fortepian solo

Repertuar obu plyt zawiera dziela nie bqdqce w powszechnym obiegu koncertowym oraz
plytowym, a nagranie utwor6w Viktorii Yagling stanowi 6wiatowq premierq na rynku
fonograficznym. Jest faktem niezwykle cennym, 2e mlodzi muzycy siqgnqli po ten repertuar
i moim zdaniem odnie6lisukces.
Dr Michat Rot w swoim autoreferacie opisuje nagrane pozycje niezwykle szczeg6lowo
zwracajqc uwagq na ich uwarunkowania historyczne, powiqzanie z czasami, w kt6rych
powstawaly, a tak2e wskazujqc na wplyw indywidualnych los6w ich tw6rcdw na ksztalt
i zawartoSi emocjonalnq tych kompozycji. Dr Michat Rot jawisiq poprzez swoje spostrzezenia
jako czlowiek o du2ej wiedzy muzycznei, a ponadto wra2liwy i subtelny artysta.
To wra2enie mialam r6wnie2 stuchajqc w jego wykonaniu partii fortepianowych kompozycji
v' Yagling i M. Weinberga. To co prawda dwa Swiaty muzyczne, ale w ka2dym z nich Kandydat
wykazal siq znakomicie opanowanQ technikq pianistycznq. Zwraca uwagQ piqkne brzmienie
fortepianu, wielokolorowe, pelne i dramatyczne lub subtelne, niemal impresjonistyczne.
Artykulacja i pedalizacja sq nienaganne, zawsze odpowiednio dobrane do wykonywanego
fragmentu utworu. Te Srodki pozwalajq na osiqgniqcie niebywalej ekspresji zar6wno
w momentach dramatycznych, jak i lirycznych.Zar6wno w cyklicznej formie sonat%
jak i w niewielkich miniaturach (V. Yagling, Larghetto, Siciliana, Vocalise). Zamykajqce
nagrania kompozycji M. Weinberga Berceuse jest kapitalnym dowodem na niebagatelne
u miejqtnoSci wyrazowe pia nisty.
Nie spos6b nie wspomniei i nie docenii znakomitej wsp6lpracy pianisty dr M. Rota
z wiolonczelistami. lch wzajemne zrozumienie sensu muzycznego wykonywanych utworow
pozwala stuchaczowi 6ledzii strukturq kompozycji, a jednocze6nie poddai siq
jej artystycznemu urokowi. Nale2y nadmienii, 2e plyta Reger Duo plays yagling otrzymala
nominacje do nagrody Fryderyk 2OZO.



Konkluzja

Dzialalnoii artystyczna i pedagogiczna Kandydata jest wysoce satysfakcjonujqca. W kr6tkim,
bo zaledwie czteroletnim okresie po uzyskaniu stopnia doktora sztuk muzycznych wykazal siq
bardzo kreatywnq postawq zar6wno jako koncertujqcy pianista, jak r6wnie2 pedagog.
Nagranie prezentowane na obu ptytach przyjmujq jako oryginalne dzielo artystyczne
na bardzo wysokim poziomie wykonawstwa.
Niniejszym stwierdzam, 2e dr Michal Rot spelnit wymogi art. 279 Ustawy prawo o

szkolnictwie wy2szym i nauce ( Dz. U. 2O2O poz.85 )i wnioskujq o nadanie mu stopnia dr
habilitowanego.
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