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Zleceniodawca recenzii:

Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie sztuki Akademii

Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w w I,odzi, uchwala z dnial8.ll.2020 roku. Zlecenie

podjgte w zwiqzku z decyzj4 Rady DoskonaloSci Naukowej na podstawie art. 221 ust. 5 z dnia20.

lipca 2019 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz. U. 22020 r. poz.85 ze zm.)

Dotvczv:

Wyznaczenia czgSci skladu komisji habilitacyjnej w postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego dr. Rafalowi Sarneckiemu w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki mtrzyczne,

wszczgtym w dniu 22 czerwca2020 r..

Do nadeslanego mi przez Przewodni czqcqKomisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora

habilitowanego w zakresie sztuki pisma sygnowanego datq 20.11.2020 roku, informuj4cego

o powierzeniu mi funkcji recenzenta w postgpowaniu habilitacyjnym Pana dra Rafala Sarneckiego

zostala dol4czona nastgpujEca dokumentacja:

Praca habilitacyjna (dzielo artystyczne oraz dokumentacj a)

Uchwala Komisji ds. stopni Nr ll/202012021zdnia 18.11.2020

Umowa o dzielo Nr 80/2020
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Podstawowe dane o Kandydacie

Rafal Samecki rozpocz4l swojE edukacjg muzycznE w Prywatnej Szkole Muzyki

Rozrywkowej I i II stopnia w Warszawie, kontynuujqc jq na Wydzial e Jazzuw Zespole paristwowych

Szk6l Mtzycznych im. F. Chopina w klasie gitary jazzowej mgra Piotra Lemariskiego, kt6rE ukoriczyl

w 2005 r. W tym samym roku przeprowadzil sig do Nowego Jorku, gdzierozpocz4l studia na wydziale

Jazz and Contemporary Music, uniwersytetu - The New School. Po uzyskaniu stopnia Bacheler of
Fine Arts w 2008 kontynuowal edukacjg na Wydziale Jazzu Aaron Copland School of Music

w Queens College The City of New York, zwieficzeniem kt6rej byl stopieri Master ofArts otrzymany

w 2010 r. Doktor Rafal Sarnecki ma na swoim koncie nastgpujEce nagrody i wyr6Znienia: nominacja

do nagrody FRYDERYK 2009 dla plyty Song From a New Place w kategorii Jazzowy Debiut

Fonograficzny Roku, wymienienie ptyty The Madman Rambles Again, wSr6d najlepszych plyt
jazzovtych wydanych w 201 I r. przez amerykafski portal internetowy - All About Jazz, wyr6znienie

roku 20ll dla plyty The Madman Rambles Again w czasopiSmie ,,Hi-Fi
i Muzyka", nominacja do nagrody Fryderyk 2015 dla plyty Cat b Dreqm w kategorii ,,Album Roku

(Jazz)", wyr62nienie - ,,Plyta Roku 2016" dla plyty Cat's Dream przyznane przezportal longplav.pl.

W 2015 roku obronil pracA doktorsk4 na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina

w Warszawie i uzyskal stopieri doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej kompozycja

i teoria muzyki . W 2018 roku podjql pracA na Akademii Muzycznej im. Gralyny i Kiejstuta

Bacewicz6w na stanowisku adiunkta, prowadz4c zajgcia w klasie gitary jazzowej, kompozycji

i aranZacji oraz zespoly instrumentalne.

Warto nadmienii, 2e obok muzyki jego pasjq jest fizyka. W 2000 roku zostal laureatem I miejsca

Og6lnopolskiej Olimpiady Fizycznej i reprezentowal Polskg na XXXI Olimpiadzie Fizycznej

w Leicester w Wielkiej Brytanii. W roku 2000 rozpocz4l studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu

Warszawskiego, kt6re ukoriczyl zryrolnieniem, otrzymujqc tytul magistra w 2005 r..
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Autoreferat

Po przedstawieniu w porz4dku chronologicznym informacji dotyczqcych posiadanych dyplom6w,

stopni oraz zatrudnieniu, habilitant szeroko prezentuje osi4gnigcie artystyczne - plytE ,,Climbing
Trees"' Opisuje okolicznoSci powstania albumu oraz koncepcje kompozytorsko-wykonawcze.

Odnosi sig do faktu ze komponuj4c material, wsp6lpracowal jl|wczeSniej ze skladem sekstetu (plyta

,,Cat's Dream") i indywidualne walory artyst6w wykorzystal pisz4c ten material. M6wi o swoich

inspiracjach, nawiqzaniu do tradycji jazzowej, akcentuj4c jednoczeSnie ,,oryginalne podej6cie do

kompozycji na zesp6l jazzowy z wykorzystaniem gitary". Omawia rolg gitary jako instrumentu

wiodqcego i opisuje instrumentarium oraz efekty uZyte w realizacjinagrania. Nastgpnie przedstawia

kolejne kompozycje pod kqtem uzytych technik gitarowych oraz problem6w wykonawczych.

W dalszej czESci autoreferatu przybliza swoj4 drogg artystycznq, od jej pocz4tk6w, poprzez czas

spgdzony w Stanach Ziednoczonych, kolejne zespoly, nagrania oraz festiwale na kt6rych wystqpil.

Wymienia autorskie plyty i dzialalnoS6 koncertow4. Obok sceny nowojorskiej i polskiej wspomina

chirisk?, z kt6rq byl zwi4zany za spraw4 wielu tras koncertowych. W ostatniej czgsci autoreferatu

wymienia osi4gnigcia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujqce sztukg.

Recenzja pracy habilitacyjnej oraz dorobku artystycznego i pedagogicznego dra Rafala

Sarneckiego w zwiqzku z postgpowaniem habilitacyjnym w dziedzinie sztuki muzycznej,

dyscyplinie artystycznej - instrumentalistka, wszczgtym w dn. 22.06.2020 r. przez Radg

Wydzialu Instrumentalnego Akademii Muzycznej im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6u,

w Lodzi.

OCENA DZIELA ARTYSTYCZNEGO

Jako swoje osi4gnigcie artystyczne habilitant przedstawil plytE CD zrealizowanq

przez zesp6l dra Rafala Sarneckiego pod tytulem ,,Climbing Trees". Plyta ukazala sig na rynku

w 2018 r. nakladem wytw6mi Outside in Music. CaloS6 zrealizowana zostala w sekstecie,

kt6rego obsadg tworz4: gitara, saksofon (ze zmian1na klarnet basowy), kontrabas, fortepian, perkusja

i glos.



Climbine tho Trees

Na plytg ,,Climbing Trees" sklada sig dziesigd kompozycji, autorstwa habilitanta. Zostaly one

zestawione w nastgpuj4cej kolejnoSci:

1. Solar Eclipse - 8:35

2. Dadaism - 9:05

3. Little Dolphin Port - 1:24

4. Little Dolphin Part 2 - 3:50

5. Littlr Dolphin Part 3 - 4:01

6. Zhongguo - 6:05

7. Write a Letter to Yourself - 7:31

8. Disappointing Fresh Peach - 3;36

9. Hydrodynamics - 6:48

10. Homo Sapiens - 7:41

Nagranie plyty zostalo zrealizowane w kwietniu 2017 r. w Big Orange Sheep studio w Nowym Jorku.

Miksowania oraz masteringu materialu dokonal Dave Darlington w Bass Hit Recording

w Nowym Jorku.

Na plycie wyst4pil zesp6l w skladzie:

Rafal Sarnecki gitara

Lukas Pino saksofon tenorowy, klarnet basowy

Bogna Kiciriska glos

Glen Zaleski fortepian

Rick Rosato kontrabas

Colin Stranahan perkusja



I . Utw6r ,,Solar Eclipse" otwiera selekcjg kompozycj i zawartych na plycie. Introdukcja oraz czgsc A
oparta zostala na metrum 9/8 i pulsacji r6wno 6semkowej. Po 16 - taktowym wstgpie (8 takt6w

fortepianu, kolejnych 8 dodatkowo zgitarq,,kontrabasem i perkusjq,iulzwyrafunqpulsacjE) pojawia

sig czgSc A z tematem w partii gitary i kontrapunktem saksofonu, glosu i fortepianu. Pierwszy

przebiegliczy 2l a drugi l7 takt6w. W trwaj4cej 2l takt6w, z dodatkowym 8 - taktowym l4cznikiem,

czgSci B pojawia sig metrum 3/4 ( 6wierdnuta z kropk4 w 9/8 r6wna jest dwierdnucie w 314),a melodia

realizowana jest przez gitarg i saksofon, p62niej dodatkowo z glosem. CzgS6 A prowadzi do

improwizacji gitary, i naprzemiennej saksofonu oraz fortepianu opartych na powtarzanej czgsci A.

Ostatni temat (AAB) pojawia sig juz w trakcie kolektywnego sola saksofonu i fortepianu i stanowi

rodzal podkladu, dodatkowo podnosz4c napigcie tej czgsci utworu, prowadz4c do rozwiqzania w

czgSci B. Konkluzj4 kompozycji jest coda wypelniona solem perkusji opartym na 4 - taktowej

strukturze zaczerpniEtej z introdukcj i komp ozy cji

2. Utw6r ,,Dadaism" utrzymany jest w metrum 3/4, tempie Srednim, gdzie J : 90 bpm i jednym

centrum tonalnym oscylujqcym wok6l akordu Em. Rozpoczyna go l6 - taktowa introdukcja oparta

na 2 - taktowym ostinacie granym w pierwszym 8 - takcie przez gitarg, w drugim dodatkowo

z kontrabasem i perkusjq. 18 - taktowy temat pojawia sig dwukrotnie w interpretacji saksofonu

tenorowego i glosu, w repetycji grany oktawg wyzej. Melodig uzupelnia ostinato w partii kontrabasu

otaz precyzvjnie zapisane bloki akordowe w partiach obu instrument6w harmonicznych. Na uwagg

zasluguje zestawienie swingowego pulsu w partii kontrabasu i perkusji z r6wnymi 6semkami

i szesnastkami w melodii oraz akompaniamentem gitary i fortepianu.

Sola, podobnie jak temat, oparte zostaly na ostinacie tym razem realizowanym swobodniej.

Konkluzj4 kompozycji jest temat przedstawiony w identycznej formie jak na pocz4tku, z tQ sam4

figurq rytmicznq, tym razem konczqcEutw6r i stanowiqce jego klamrg.

Na kompozycjg ,,Little Dolphin" skladajq sig ztrzy kolejne czgsci.

Pierwsza, trwa minutg i 24 sekundy wykonana zostala w kwartecie (gitara, fortepian, glos, klarnet

basowy), oparta zostala na metrum 4/4 i utrzymana w tempie gdzie ): 90 bpm. Bazg kompozycji

stanowi ostinato gitarowe, oparte na 6semkach z u?yciem flazolet6w, oraz (po trzech taktach)

kolejne, fortepianowe, zbudowane na triolach 6semkowych. Dopelnieniem tej miniatury jest

pojawiaj4cy sig w 6smym takcie temat, realizowany przezklamet basowy i glos.



Druga, trwaj4ca 3 minuty i 49 sekund oparta zostala na metrum tr6jdzielnym l2l8 (J = 130 bmp) -

wst9p, 314 Q : 233 bmp) do korica formy. Po szesnastotaktowej introdukcji, oznaczonej jako B

i zbudowanej na akordach granych przez fortepian i gitarg ( po o5miu taktach z perkusj4), pojawia

sig wlaSciwy puls. Po szesnastu taktach (astinato w partii fortepianu, figura melodyczno-rytmiczna

w kontrabasie, groove perkusji) rozpoczynasig temat wykonywany przezgitarg, saksofon i glos. Solo

gitary oparte na l6-taktownej formie i harmonii opartej o akord Dm wiericzy omawianq czgSt,.

Trzecia odslona kompozycji ,,Little Dolphin" utrzymana jest w tym samym tempie co poprzednia

i zaczynajq jq r6wniez akordy (tylko gitara) stanowi4ce tym razem pocz4tek sola saksofonu

tenorowego. Dolqczajqce nastgpnie, perkusja, kontrabas i w koricowym jej punkcie linia

prezentowana przez fortepian i glos, wprowadzaj4 solo saksofonu na kolejny poziom. Koricowy

temat, podobnie jak za pierwszymrazem w drugiej czgsci ,,Little Dolphin", poprzedzawstgp a caloSc

kompozycji wiericzy coda.

6. Kompozycja,,Zhongguo" zostala osadzona na powtarzajqcej sig figurze rytmiczno-melodycznej,

kt6ra mimo tytulu (w tlumaczeniu ,,Chiny") przywo dzi na mySl brazylijskie choro. Oparta zostala na

metrum dwudzielnym, gdzie obok podstawowego 414 pojawiasig r6wnie2 214 i 614,w tempie Srednim

gdzie ): I l0 bpm. Temat realizowany jest na pocz4tkuprzezgitarg, w dolnym rejestrze instrumentu,

a pod koniec jego trwania z glosem. Solo fortepianu wykorzystuje formg i harmonig tematu. Kr6tki

special chorus, oparty o szesnastkow4 linig melodycznq granq przez gitarg i saksofon tenorowy,

prowadzi do ekspozycji tematu, wzbogaconego o figury zbudowane na triolach 6semkowych w partii

fortepianu. W codzie, wienczqcej caloSi kompozycji, pojawia sig linia melodyczna zbudowana na

arpeggiach definiujqcych harmonig (powtarzana 2 - taktowa struktura zaczerpnigta z poczqtku

tematu) i realizowana przez saksofon i kontrabas. Wykorzystane tu struktury rytmiczne (6semki,

triole 6semkowe i dwierdnutowe orzv kwintole) pojawiajq sig pod koniec, r6wnie2 w partii fortepianu

i perkusji.

7. Kompozycja ,,Write a Letter to Yourself' utrzymana jest w tempie szybkim gdzie ) : 210 bpm

i podstawowym metrum 414, z dodatkowym 614 (introdukcja i interludium) oraz 514. Po wstgpie,

granym pocz4tkowo przez perkusjg a nastgpnie w calej obsadzie sekcji rytmicznej, pojawia sig temat

oparty na formie AABA. Na pocz4tku prezentowany jest przezgitarg i fonepian, w repetycji miejsce

fortepianu zajmuje saksofon tenorowy a w czgsci B i w ostatniej A melodig dopelnia glos. Partie

solowe gitary i fortepianu maj4 tak4 sam4 formg ,roilniqcqsig jednak od konstrukcji tematu. Koricowe

przeprowadzenie melodii ma fo.-g ABA, co oznacza, 2e jest pozbawione jednej czgsci A.

Dodatkowo pierwsze A wykonane zostalo tym razem tylko przez gitarg z akompaniamentem

fortepianu. Dopelnieniem kompozycji jest coda oparta o ostinato pojawiaj4ce sig wczeSniej we
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wstgpie i interludium.

8. ,,Disappointing Fresh Peach" to kompozycja oparta na 38 - taktowej formie zaprezentowanej

czterokrotnie w r6znorodnym skladzie instrumentalnym. za pierwszym razem wykonana jest przez

saksofon tenorowy unisono z fortepianem, kontrabasem i gitar4, drugim dodatkowo z glosem,

trzecim w pelnym skladzie a na poczqtku czwartego przebiegu bez kontrabasu i gitary. Calos6

dopelnia dwutaktowa introdukcja gitary, dodatkowy takt pomigdzy drug4itrzeci4ekspozycj4 tematu

oraz siedmiotaktowa coda czerpi4cq z pierwszego motywu melodii. Elementem l4czEcym

kompozycjg jest figura melodyczno - rytmiczna grana przez gitarg, oparta na metrum 714

i powtarzajqca siQ w niezmienionym ksztalcie mimo pojawiajqcych sig r62nych oznaczert

metrycznych (414,314,214,5/4). W metrum 714 pojawia sig dwukrotnie, tylko na poczqtku utworu.

9. ,,Hydrodynamics" oparty zostal na r6wno 6semkowej pulsacji, gdzie dominuj4ce wartoSci

(6semki) obecne sE przez caly czas trwania kompozycji. Na formg utworu skladaj4 sig nastgpuj4ce

czESci: A, pelni4ca rolg introdukcji, interludium i cody, powt6rzona trzy razy czgl(, B, oraz

szeSciokrotnie czgS6 C ( l, 2,6 temat,3-5 solo saksofonu tenorowego). Po interludium rozpo czynajq,

sig sola na formie kompozycji. Na wykonanej cztery razy czgsci B solo gitary z kontrabasem

i perkusj4 a na czgsci C (powt6rzona siedem razy) solo kontrabasu (l- 5) oraz melodia (6,7)
prowadz4ca do cody.

10. Ostatnim utworem na plycie jest ,,Homo Sapiens". Utrzymany w Srednim tempie Q : l2O)

i metrum 414 utwor,zawiera sig w powt6rzonej dziewigi razy (A,B, C, D, E, F, G, H,I)24-taktowej

strukturze harmonicznej. Trudno m6wi6 tutaj o gl6wnej melodii, a kompozycjg tworzE pojawiajqce

sig partie kolejnych instrument6w oraz glosu. Metrum 4/4 definiowane jest dlugimi wartoSciami

rytmicznymi w gitarze, fortepianie i glosie (cale i p6lnuty) w czgsciach A, B, C, E, F, G, H, I. Na ich

bazie pojawiaj4 sig r6znorodne figury rytmiczno-melodyczne (6semki, triole 6wiercnutowe

i 6semkowe, kwintole) w partii saksofonu tenorowego, kontrabasie i fortepianie. CzgS(, D

realizowana jest rubato przez klarnet basowy solo z uzyciem arpeggio w oparciu o triole

cwierinutowe.

Plfia Climbing Trees jest drug4, po Cat's Dream, nagrang w tym samym skladzie sekstetu. Istotnym

jest fakt, 2etworzq go czolowi muzycy nowojorskiej sceny jazzowej,ktlrzy wsp6lpracowali ze sob4

od kilku lat. Bez w4tpienia wplynglo to na uzyskanie przezzesp6l wlaSciwej ,,chemii", co powoduje,

2e niezwykle wymagajEca propozycja artystyczna lidera brzmi swobodnie i intryguj4co. Dr Rafal

Sarnecki jest nie tylko gitarzystE, kompozytorem wszystkich utwor6w ale r6wnie2 aranzerem.

Habilitant, obok klasycznego instrumentarium (fortepian, kontrabas, perkusja, saksofon tenorowy

i klarnet basowy) wykorzystal w swojej muzyce instrumentalnie traktowany glos w osobie niezwykle



sprawnej polskiej wokalistki - Bogny Kiciriskiej. Wszystkim artystom nalelq sig slowa uznania nie

tylko za kreatywnoSc czy poziom instrumentalny kazdego z nich ale r6wniez za spos6b w jaki

realizujq, koncepcje artystyczne lidera. Sfera brzmienia formacji na plycie jest niezwykle bogata

a skladaj4 sig na ni4 r6znorodne konfiguracje pojawiajqce sig w ramach sekstetu (solo, duet, trio,

kwartet, kwintet, sekstet). Forma kazdego utworu zostalastarannie przemySlana i dopracowana, a do

charakterystycznych cech stylu kompozytorsko - aranzacyjnego habilitanta zaliczy(, nalezy:

rozpoczynanie wigkszoSci utworow przez gitarg solo, budowanie napig6 w tematach poprzez

stopniowe dodawanie kolejnych partii, lEczenie partii glosu z fortepianem, saksofonem czy gitar4

(najczgSciej unisono) tak w tematach jak i kontrapunktach towarzyszqcych melodii, operowanie

ostinatami w partii kontrabasu (z lew4 rgk4 fortepianu) oraz r6znorodnoS6 metryczna, czgsto

w obrEbie jednej kompozycji. Rafal Sarnecki wywiqzal sig z roli lidera - w spos6b wzorcowy. Jego

kompozycje sq przejrzyste i bardzo klarownie zapisane, a balans pomigdzy partiami zapisanymi

i improwizowanymi pozostaje utrzymany we wlaSciwych proporcjach. Mimo precyzyjnych

informacji dotycz4cych sfery realizacji melodii i rytmu, sekcja rytmiczna imponuje swobod4

i kreatywnoSci4 tak w tematach jak i sekcjach improwizowanych, stanowi4c bazg dla prezentacji

tematow i kolejnych improwizacji. Nale2y r6wnie2 zwr6cit, uwagE na szerokie spektrum dynamiczne

obecne w kilku kompozycjach. Brzmienie gitary nie zmienia sig znacznie na przestrzeni calej plyty,

a dodatkowe kolory zostalo osi4gnigte poprzez wykorzystywanie repetycji d2wigk6w, arpeggia

w ambitusie do ponad trzech oktaw orazu|ycie flazolet6w i pustych strun. Improwizacje habilitanta

brzmiq niezwykle tw6rczo a spos6b prowadzenia narracji Swiadczy o olbrzymiej wiedzy,

doSwiadczeniu i znajomoSci jgzyka jazzu. Imponuje r6wnie2 swoboda z jakq realizuje wszystkie

partie solowe bez wzglgdu na zlo2onoS6 harmonii, zmieniajqce sig metrum czy tempo kompozycji.

NaleZy podkreSlii r6wnie2 jego nienagamQ, selektywn4 artykulacjg, Swietny timing oraz doskonaly

warsztat. Ptyta zrealizowana zostala na bardzo wysokim poziomie, tak jeSli chodzi

o zarejestrowanie materialu, jak i miksowanie Slad6w i finalny mastering. Na uwagg zasluguje

doskonaly balans wszystkich instrument6w i glosu. Realizacja nagrania pozwala jeszcze lepiej

docenic wszystkie niuanse zawarte na plycie. KonkludujEc, habilitant na kazdym etapie powstawania

,,Climbing Trees", od pisania i aranzowania materialu poczEwszy, poprzez pr6by, nagranie aZ po

zgtanie i mastering, potwierdzil sw6j profesjonalizm, a muzyka, kt6ra jest tego dzialania efektem

tylko to potwierdza.



l)orobek artysfyczny ka ndydata.

Dr Rafal Sarnecki jest bardzo aktywnym muzykiem koncertuj4cym z wlasnymi formacjari oraz

wystgpujqcym jako sideman. WigkszoS6 z jego dokonari artystycznych zwiqzana jest z Nowym

Jorkiem, w kt6rym spgdzil trzynaScie lat swojego Zycia (2005 - 2018). Pobyt w Stanach

Zjednoczonych zwiqzany byt z edukacj4 i niezwykle intensywnym zyciem artystycznym. NaleZy on

do grona artyst6w dla kt6rych kluczowE jest oryginalna tw6rczoS6 a obecnoS6 w innych zespolach

w roli sidemana stanowi raczej dopelnienie jego aktywnoSci jako muzyka. Niezwykle istotnym

aspektem jego tw6rczoSci jest kompozycja i wlaSnie autorskie utwory stanowi4 material czterech plyt

gitarzysty wydanych pod wlasnym nazwiskiem. Prezentowal swojq muzykg w Chinach, Korei

Poludniowej, Malezji, Chile, Izraelu, w wielu krajach Europy oraz kilkunastu stanach USA. Wyst4pil

wielokrotnie w renomowanych klubach Nowego Jorku jak: Dizzy's Club, Kitano, Smalls czy Smoke

and Sweet Rhythm, oraz na tak prestiZowych festiwalach jak: Blue Note Jazz Festival w Nowym

Jorku, Brubeck Jqzz Festival w Stocton, All Souls Jazz Festival w Chicago, South by South West

Festival w Austin, Ninegates Jazz Festival w Pekinie, Penang Jazz Festiwal w Malezji, Seoul Forest

Jazz Festival w Korei Pld., Festival Cultural Zacalecas w Meksyku, Trieste Loves Jazz Festival we

Wloszech czy Internal Compass Jozz Festival w lzraelu.

Na poka2n4 juZ dyskografig artysty sklada sig 26 plytzkt6rych przedrokiem 2015 (uzyskanie stopnia

doktora) zrealizowane zostaly (wybrane pozycje): Rafal Samecki Quartet - Songs From a New place,

Arms Records (2008 r.), KaczmarczykAudiofeeling band - Complexity in Simplicity, Act (2009 r.),

Rafal Sarnecki - The Madman Rambles Again, Fresh Sound New Talent (2}ll r.), Rafal Sarnecki -

Cat's Drean, Brooklyn Jazz Underground Records (2014 r.), Lucas Pino - No Net Nonet, Origin

Records (2014 r.), Annie Chen - Pisces the Dreamer, Annie Chen (2014 r.). Pozycje zrealizowane po

2015 t. to: Shota Lee Big Band - Kibo-Ho, Shota Lee (2017 r.), Lukas Pino -The Answer Is No,

Outside in Music (2017 r.), David Bertrand - Palmyra & Other Places,Blujazz(2017 r.), Annie Chen

Octet - Secret Treetop, Annie Chen (2018 r.),Rafal Sarnecki - Climbing Trees, Outside in Music

(2018 r.),, Lucas Pino - That's a Computer, Outside in Music (2018 r.), Babooshki- Bgdziemy sig

Krg2yli, Multikulti (2020 r.). W czasie swojej dotychczasowej kariery wystQpil u boku takich artyst6w

jak: Gary Thomas, Lukas Pino, Michael ,,Patches" Stuart, Alex Sipiagin, Ingrid Jensen, Ben Wendel,

Joel Frahm, Annie Chen, Janusz Muniak, Wojciech Karolak, Zbigniew Wegehaupt czy Adam



Pieroriczyk.

Dorobek pcdagogicznv i popularvzatorski

DzialalnoS6 pedagogiczn4 doktor Rafal Sarnecki rozpoczqlw 2006 jako teaching assistant,

w czasie studi6w w The New School w Nowym Jorku. W latach 2012 - 2016 wykladal w Joe's Music

Academy w Nowym Jorku. W 2018 r. roku podjEl pracA na Wydziale Fortepianu, Organ6w,

Klawesynu, muzyki Dawnej i Jazzu Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w

w Lodzi jako asystent. Od 2019 r. do chwili obecnej jest adiunktem na Wydziale Jazzu i Muzyki

Estradowej, Instytutu Instrumentalistyki Jazzowej w wyZej wymienionej uczelni. Prowadzi tam

zaigcia w klasie gitary jazzowej, elektrycznej, kompozycji i aranZacji oraz zespoly instrumentalne.

Byl promotorem dw6ch prac dyplomowych i pracy magisterskiej (w trakcie). k6tki okres pracy

w tej instytucji nie pozwala je szcze w pelni ocenii jego dokonari dydaktycznych na tym polu. Maj4c

jednak SwiadomoS6 posiadan ej przez habilitanta wiedzy i oddania muzyce jestem przeko nany, 2e juz

wkr6tce bgdzie odnosil sukcesy jako wykladowca. Poza prac4 w Akademii Muzycznej w tr odzi

prowadzi oZywionq aktywnoSd edukacyjn4 w postaci warsztat6w i wyklad6w w kraju i za granicq na

kt6r4 skladaj4 sig: Migdzynarodowe Chodzieskie Warsztaty Jazzowe - Ho-Jazz (20'16 - 2Ol9),

Migdzynarodowe Warsztaty Jazzowe w Pulawach (2016), Migdzynarodowe Leszczyriskie Warsztaty

Jazzowe (2016), Warsztaty Jazzowe w ramach festiwalu WAB to the Max - Pekin, Chiny (2016),

wyklad w ramach Penang Jazz Festival - Malezj a(2016), wyklad w Midi School of Music w Pekinie

(2017), wyklad w Centre de Estudios de Jazz - Xalapa, Meksyk (2018), wyklad w Centro National

de las Artes Cenart - Mexico City, Meksyk (2018), wyklad w Moser Cultur - Queretaro, Maksyk

(2018), CEEC Summer Jazz Camp - Jilin University of Arts, Changchun, Chiny (2018), warsztaty

iazzowe w ramach Saulkrasti Jazz Festival - Saulkrasti, Lotwa (2019), Migdzynarodowe Warsztaty

Jazzowe Internal Compasc Summer Jazz Seminar - Mitzpe Ramon, lzrael (2019), warsztaty jazzowe

w ramach festiwalu WAB to the Max - Pekin, Chiny (2019). Prowadzi r6wniez szeroko zakrojon4

dzialalnoSc popularyzatorsk4, a jego artykuly, i recenzje pojawily sig w magazynach Top Gitar, oraz

Jazz Forum a wywiady z\znanymi artystami z krggu muzyki jazzowej na portalu iazzarium.pl.
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Konkluzia

Dr Rafal Sarnecki imponuje swoimi dokonaniami, a jego wiedza, doSwiadczenie i

dotychczasowy dorobek, umiejscawiaj4 go w gronie najciekawszych gitarzyst6w i kompozytor6w

swojej generacji. Przedstawiona dokumentacja stanowi niepodwazalny wklad w rozw6j dyscypliny

artystycznej: instrumentalistyka. Stwierdzam,2e zostaly spelnione wymagania ustawy.

O si 4gnigcia Pana Rafala S arneckie go przyj muj g.
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