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Zleceniodawcq recenzji jest Komisja do spraw nadawania stopni doktora i doktora
hahilfrttoranegowzalresbsztdriAlodernii mzytznei im- G- i K Baenrirzrirywto&i- Decfziat
o wVzmaczemfu m'r{Ei osobyJako recnzenta zoatata *yaiun w udnrah w lUMf:Xniq
podigtei w dniu 18 listopada 2O2O rolu- Orzymatem pelne dokumentaciq potrzehrA do
sporzqdzenia niniejszej recenzji.

ocna dzieh rtlstrcD

Dzieto artystyczne wskazane przez dr. Rafata Sarneckiego jako jego szczeg6lne osiqgniqcie po
uzyskaniu stopnia doktora sklada siq oimiu autorskich kompozycii zawartych na ptycie

-CfrirmbirqgTreef-

Plyta zawiera nastqpujqce utwory:
. 'Solar Eclipse" - 8:35
. -Dadabm- - 9{r5
. 'Liltde tlolphin- (3 czeid na osobnydl frirrkadr dytyl - 9:13
. Zhongguo--6{)5
. "Write a Letter to Yourself' -7:3L
. 'Disappointing Fresh Peadf - 335
. "tffirodymarmftt'-6:48
. "HornoSaFenf -7=4L

Album zostat nagrany w sze5cioosobowym skladzie:
RaHsarnedd -gitara
[-rms FEno - saksffin tenorouryofraz Harnet basony
Boena Kicifiska -gfos
Glenn Zaleski - fortepian
RkhRmato- lontrabas
@lBm Sanaham - perlur*l

Material zostal zarejestrowany w 2OL7 roku, pfi1ta ukazala siq w roku 2018 nakladem
amerykariskiego u4ydawnictwa Outside in Music



W wymiarze kompozytorskim i araniacyjnym projekt stanowi w moim odczuciu efekt bardzo
annbfrEryd zalb;ilrlft artystyczrq,Gh i rzetelrrci pfracy haltilitanta- Kafrdry uhfl6riest tonqcyinfe
dopma@imrvy, Wrtfu opty @ o senson!ffire rmrzlrzrrfie ildee nealizorrarna kmsekurcnufe I
hezkompromisowo. Program iest spojny styfistyunle, a jerlnocze5nb n6morcdny i naqrmrry
wieloma ciekawymi i Swieiymi pomystami. Tw6rca sprawnie operuje zaawansowanymi
tsdtnikami kompozytorskimi i araniacyjnymi- ryra6 inryiracie twrirczoicil innyclr art1ffir,
w tym - @ zroamfiab * rnwofrxSriCr gitarzystiur, i.* Bili Frirell rzy Ben iilonder- Jednak autor
wydoraca poza nie i i,&ie duzo dalei- polwuie whsny styl - nowocze$y, interesuftpy i
zaimujqcy.

lfiIwarstwieqttrommtzet nmztka nietyilrorfrepuoetauAurqq!ffiwCIiciodowr{ejmrtcsci,
a[e w*racza ma wyUEI poznonn artyttyumy zatretony tyilko dh na!@r- tltyraarafe
strszalna jest znakomita interakcia czlonk6w zespolu, kt6ra z pewnoSciq nie iest dzietem
przypadku. Artysta wspomina w swoim autoreferacie o trwajqcej kilka lat wsp6lpracy z

u@tikami proiektu- Omawiane dziefio ft:st erryirn alburnem artysty n4riaryln w ty,rn
slkta&ie osobotilyrn"Zery6* opnicz n4rarfr nlil na surirn koncie szereg lronertdrr- ltffi teI
dlqiei wsp6lnei pracy mrrzyk6rr, ktr6ra doprwadzil"a do efektu w postaci perfekcyinie
wykonanych partii - nawet tych technicznie najtrudniejszych, jest podczas sluchania materialu
rJy,ramie odczuwalny-

Raf;at Sarncdd daie $e poan6 nle tylko fiko znakomity kompuytor i aranier, ale rournid jako
wybitny instrumentalista. Gitarzysta operuje bogatymi Srodkami wyrazu: r62norodnymi
barwami bnmienia instrumentu, r62nordnq artykulaci+ a takie dobrq technik4 ktorq
Sflrie z urniarem-zarszewcelu ort'qBni$ia zarmierzonegoartlcty'cznegosrfaar

Bzmienie zespolu iest oryginalne. Zabiegi instrumentacyine polegaiqce na wykorzystaniu
r62nych konfiguracji instrument6w iglosu przyniosly bardzo dobre iciekawe efekty. Proporcje
pompdzy partiarmi aran2owanymi i improwizoraryni sewnrazone" tDiQkitemu ptyty*$a
s& od poczedcl do ko6ca z zafr

Projekt odbieram jako Smiaty, odwainy, a jednoczeSnie dojrzaty i wywa2ony. Znajqc
wcze6nieisze dokonania gitarzysty postrzegam go iako konsdrcnqe iqo wytruraffir
rrt{okttidr ar$yanft poczynarfr - aml*tErych i bedompromisoqd-

Ocena dorobku artystycznego

Dwobdr ar$yrzny halflitanfta po rryskaffir sfiopnia doktora i:st bar&o @aty i
wartofuioury-ArW sp@]trwilburyilm Yorflou Ul IaLJahniadomol:sttosfioffiEa:nratorrqp
iazzu.Tzalqeonei dokumentacii moina jasno wywnioskowae, ie Rafal Sarnecki byl istotnym
uczestnikiem jej muzycznego 2ycia.

fonertorat re amlsomityrni przed*awicielami nowrfr*ftryo frodowtCra jazzorrego w
nerxrnowitrydt Hubadt: Dizzt's0ub przyUnooln Gerter, (ittano, $nalls, C-omelia StreetCa,fe,
Smoke czy Sweet Rhythm. Brat r6wniei udzial w wa2nych jazzowych festiwalach w USA:

. Blue Norc"0*r? Festiyal w l[oilyrm JorlsJ, IJSA (Zn4]

. Bnrbedrjlazz Festiyal wStockton, t SA{2[}I! }



. All Souls Jazz Festival w Chicago, USA (2010)

. Souilr by Sqlft West Fe*iyal w At$ilx, t SA (2010
o lnternatiornd Ompful & friends Hival w Nouryrn lorklr, t SA (2012)

Spis koncert6w artysty zawiera r6wnie2 vvystepy w Meksyku, Chorwacji, Estonii, we Wtoszech
cxazv Ofinadt - aZ osiem trc konertou4Tdt- Gitarzysta Xxt rfiflnie, szeroko znarry pobkiej
'1alzrruei puHirmcici z rrlystgpdrr w renomowarqrd Hubadr -lazzlorlydr i na fustiwaladl, w
tffarzystrui,e znakornitydr arg6w lraiowei s@rry muzycznei, taffii iak Janusz Muniak,
Wojciech Karolak, Zbigniew Wegehaupt, Adam Pieroriczyk.

Dt6kograffia naffia Sarne*iqp ffiroud pohary qris urutCIfuirrryydr rtystyrznb abunrdry-
t{alffitarn nagralurpratrdzietyflo.pdnl autorsQ ptytq poffitoracie, ah}akowsp6tauttrbyt
niezwykle aktywny. W tym okresie nagral w tej roli ai 13 plyt. Na szczeg6lnq uwagq zastugujq
k1ikinagrane wsp6lnie z nowojorskim saksofonist4 tukasem Pino.

Oemdqobh frOamyraqo

Rafat Sarnecki od lat prowadzi o2ywionq dziatalnoSd pedagogicznq. Aktywnosi ta rozpoczqla
siq podczs jego pobryu w t{orryn Yorku - w sdroladr lhe lleu, Sdrool i lods Mrdc Acaderry
i iest kontynuowarm w Akadermil mwycznej lm- Graipy i lEelsluta Eawirzdrr w todzi na
stanowisku naipierw asystenta, a obecnie adiunlta.

Ponadto habilitant jest rozchwytywanym wykladowcq warsztat6w jazzowych oraz
prelqenrem daftFym q'Hady ru ternat kornpozycii, poliry,tmii i historii -]ntlzlrr-W tvdl roldt
udzielat sre nh tylko podczas cytdczryttr i znanfrdr lrafrrwyth imprez - w Orodzieiy, lesznb
czy Putawact, ale r6vyniei zagranicq -w lzraelu, na totwie, w Chinach i w Meksyku.

Konkluzia

Ooernt$aC urysoke warto66 dziefia artystysmego fi*o saqilkne c*gnirpie po
uzyskaniu stopnia doktora oraz bogaty i warto5cioury dorobek artystyczrry i dydaktyczny
habilitanta stwierdzam niniejszym, 2e spetnia on wymagania art. 16 ustawy z dnia 14.03.2003
rokr o stopniadr nauk@r i Uule naukowyln-

Wmliqo nadade Panu dr- ffiri Samedicmu sbp-a dokom haHftranege.

h'&7
Maciej Grzywacz


