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DzrArALwoSe ARTysrycz NA

Muzyka stanolvi integralnq czqsi mojego 2ycia ijako forma sztuki wciq2 jest
nieodkryta, nowatorska, emocjonalna, pozostawia niezapomniane wra2enia
estetyczne.

Pochodzq z muzycznej rodziny, ktora z pasjq i zaangalowaniem
uczestniczyta w zyciu kulturalnym, artystycznym Opoczna. Moje narodziny i

dojrzewanie przypadty na okres wielkiej popularnosci, ciqgtego rozwoju jazzu,

muzyki rozrywkowe.i. Od wczesnych lat dzieciqcych spiewatam solowo, w
zespotach wokalnych, chorze. R6wnolegle przez dwanaScie lat uczqszczania do
szkoty podstawowej isredniej muzyka instrumentalna stata siq dla mnie
uzupetniajEcym oraz dominujqcym nurtem artystycznym. Swojq edukacjq
muzycznE rozpoczyniatam od gry na skrzypcach (w wieku 6-8 lat), nastqpnie na

fortepianie (Ognisko Muzyczne w Opocznie) oraz trqbce (Liceum Muzyczne w
todzi). lnstrumentalne wykonawstwo inspirowato mojE dzieciqcq i nastoletniq
wyobralniq muzycznil, pobudzato intuicyjnq, z wiekiem coraz bardziej (wiadomq,

woka lnq tw6rczoSi interpretacyjnq.

W wieku szesnastu lat, kiedy bytam uczennicq todzkiego Liceum

Muzycznego, rozpoczqt siq w moim 2yciu trzyletni okres wokalnych zmagan
konkursowych, koncerrt6w, nagra6. Pierwsze nagrody na ogolnopolskich, wowczas
prestizowych festiw'alach muzyki rozrywkowej, zdobywatam z zespolem

,,Consonans". Jako s;olistka zadebiutowatam na Krajowym Festiwalu piosenki

Polskiej w Opolu- koncert,,Debiuty 1979" oraz Festiwalu Piosenki Radzieckiej w
1979 r. (ll nagroda- Srebrny Samowar). KreSlqc ten etap |ycia, trudno nie

wspomniei o tym, ze eliminacje do wyzej wymienionych konkurs6w zaczynaty siq

od lokalnych preselekcji i nastgpnie skupiaty w kolejnych prezentacjach tysiqce
mtodych, uzdolnionyr:h wokalnie, muzycznie osob z ro2nych srodowisk w catym
kraju (finaty transmitowano w TVP- Program l).To byt takze okres pierwszych

studyjnych doSwiadczefi, oryginalnych interpretacji, kompozycji dedykowanych
mojej osobie, tekst6r,v, aranzacji nagrywanych z Orkiestrq Polskiego Radia pod dyr.
Henryka Debicha w t-cldzi.



AUToREFERAT - IoANN aZoyt<oS_ zacnarusxa

Po ukonczeniu Liceum Muzycznego (1979) pozostalam wierna wokalistyce.
Pomy6lnie zdalam egzaminy wstqpne (spiewajqc oryginalne utwory z wtasnym
akompaniamentem na fortepianie) na jedyny wowczas w polsce Wydziat Muzyki
Rozrywkowej w panstwowej wyzszej szkole Muzycznej im. Karola
Szymanowskiego w Katowicach (dzisiejsza Akademia Muzyczna). podczas studiow
w klasie dr Ewy Mentel zainteresowatam siq jazzem oraz udoskonalatam style
pokrewne, bliskie rnojemu sercu- soul, funky. podjqcie wsp6tpracy z Adamem
Z6tkosiem- pianistq jazzowym, aranzerem i ulubionym kompozytorem, wzajemne
inspiracje, istotnie przyczynily siq do mojego dalszego rozwoju artystycznego.

W latach 1980-L98L, 1983 wspolnie zrealizowali(my szereg nagran z
Poznanskq orkiestr;q Radiowq pod dyr. Zbigniewa Gornego oraz wtasnym
zespotem w Rozgto(rri Regionalnej Polskiego Radia w Bydgoszczy. Wiqkszoji z nich
z powodzeniem byta prezentowana w Programie Pierwszym polskiego Radia w
audycjach: ,,Plebiscyt studia Gama,,, ,,Radiowa piosenka Miesiqca,, (lista
przebojow)' Moje interpretacje utwor6w A. Z6tkosia iJ. Bukowskiego wielokrotnie
nagradzali gtosujqcy stuchacze i muzyczni redaktorzy poszczegolnych rozgto6ni
Polskiego Radia (miqdzy innymi: ,,Krople na sen,,- czerwiec 19g0, ,,plyn jak
muzyka"- czerwiec -1981-, ,,Kolorowa mgta"- maj 19g1, ,,Moja samba,,- listopad
1981)' W wyniku pr:zychylnych recenzii radiowych otrzymatam takze propozycje
wziqcia udzialu w programach telewizyjnych.

w latach 1983-1986 podpisatam kontrakt z zjednoczonymi
Przedsiqbiorstwami Rozrywkowymi (ZPR) w Warszawie. Wsp6lpraca dotyczyla
dziatalnoSci koncertowo- nagraniowej, miala takze charakter dydaktyczny. po
czteroletnich studiach w Katowicach (ukoriczonych w trybie trzyletnim,
indywidualny tok str-rdiow- 21, lat), uwa2atam, 2e nowe wyzwania estradowo-
telewizyjne wymagaji2 ciqgtego ksztatcenia w pogtqbianiu umiejqtno(ci wokalnych
oraz w zakresie innych dyscyplin artystycznych (np. aktorskich, baletowych- praca
miqdzy innymi z Tomaszem Lengrenem, Janem Szurmiejem, Januszem
Jozefowiczem). Obok koncert6w z orkiestrami (Big Warsaw Band 19g3-1992 pod
dyr. s. Fijatkowskie6;o, poznariskq orkiestrq Radiowq pod dyr. z. G6rnego)
uczestniczytam w projektach elektroniczno- akustycznych. Sprzyjanie swiatowym
trendom muzycznyrrl byto podyktowane poszukiwaniem nowego brzmienia.
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Gt6wnie potqczenia rmy6li technologicznej (powstajqce nowoczesne syntezatory) z

tworczosciq kom po z,y cyjnq, a ra n2a cjq, instru me nta cjq. Rea I iza cja utwo row wiqzata

siQ takze z produkcjq pierwszych w Polsce profesjonalnych teledyskow.

Przetomowym utworem w mojej karierze zawodowej (z wykorzystaniem

wspomnianych instrumentow oraz teledyskiem w re2. J. Witkowskiego) byt,,ldq va

banque" (1985 r., mtuz. A. Z6tkos, st. M. Skolarski). Piosenka zajqia lll miejsce na

Telewizyjnej Li6cie Przebojow (TVP Program l), miata rownie2 swojq premierq w

Radiowej Tr6jce (PR). W konsekwencji, z powodu rosnEcego zainteresowania mojE

dzialalno:iciq dostrzt:2onE przez publicznoSc i media, w roku 1986 otrzymatam

zaproszenie do udziiltu w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu (koncert

,,Od Opola do Opolar"- wykonanie piosenki ,,ldq va banque", konkurS,,Premiery"-

,,Rqkawiczki"- muz. A. Z6tkos, st. J. Wotek, nagrodzone wyroznieniem, nagranie

utworu na album,,Premiery 86", wyd. Polskie Nagrania).

W konkursie ,,Premiery" na KFPP w Opolu wystqpitam jeszcze trzykrotnie:

1987 r.- ,,W czasie r,ruolnym od braw", muz. A. ZotkoS st. J. Wotek; 1990 r.- ,,Na

dzieri dobry daj mi spokoj swiqty" lub,,Spokoj"- ll nagroda (piosenka

zarejestrowana pod dwoma tytutami), muz. A. Zotkos, st. J. Konowalska, udziat w

nagraniu ptyty, ktora ukazata siq podczas opolskiego festiwalu (,,Piosenki Anny

Jantar"- ,,Uwierz mi, nie ufaj mi", muz. A. Kopf, st. A. Bianusz); 1992 r.- ,,Moje

SOS", muz. A. Zolkos, st. J. Holm. Z festiwalem opolskim zwiqzany byt takze

cykliczny program telewizyjny "Od Opola do Opola", kt6rego laureatkq zostatam

dwukrotnie (interpretacje nagrodzonych utwor6w: ,,Prze5nij" - 1987 , ,,Dom

zwyktych pa6"- 1990).

Oprocz festiwali krajowych, w ramach wspotpracy z Polskq Agencjq

Artystycznq PAGART (w latach 1979-1989), reprezentowatam Polskq na

miqdzynarodowych festiwalach (konkursy), uczestniczylam w programach

estra dowych, telewizyjnych :

1984- ,,Bratystaw:;ka Lira", Czechoslowacja (konkurs miqdzynarodowy,

wykonywany utw6n: ,,Sen o fruwajqcym wielorybie", muz. A. Zolkos, st. M.

Sko la rs ki);

Lg87- Festiwal OIRT Sofia, Butgaria- nagroda Grand Prix (Miqdzynarodowy Konkurs
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Radiowo- Telewizyjny na wzor Eurowizji, odbywajqcy siq co roku w innej stolicy
paristw tzw. bloku wschodniego oraz Finlandii, wykonywane utwory: ,,Rqkawiczki,,
muz. A. lolkoi, st. J.\/votek;,,rdq va banque", muz. A.zolkos,st. M. skolarski);

L987- ,,Sopot '87" Miqdzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, polska- lll
nagroda w konkursie miqdzynarodowym oraz nagroda indywidualna
(wykonywane utwory: ,w pierwszych stowach mego listu" i ,,Rqkawiczki"
autorstwa A. Zolkosia, st.J. Wotka, z orkiestrq Alex Band pod dyr. Aleksandra
Maliszewskiego). z okazji festiwalu ,,sopot g7" ukazata siQ moja pierwsza
winylowa ptyta- maxi singiel ,,Rqkawiczki",,,przesnij',, muz. A. Zotko6, st. J. wotek,
wyda na pruez Polskie Nagrania;

1988- ,,zloty orfeusz"- stoneczny Brzeg, Butgaria, ll nagroda w konkursie
miqdzynarodowym (interpretacja piosenki butgarskiej w anglojqzycznej wersji,
stowa- )erzy Siemasz, aranlacja A. Zotko6).

Koncertowatam w wielu krajach Europy: Holandii, Szwajcarii, Rosji, t-otwie, Estonii,
Stowacji, Bulgarii, RFlrl, Szwecji, Turcji i innych.

W latach dziewiqidziesiqtych ubiegtego wieku kontynuowatam dzialalno(c
koncertowq, studyjrrq, nagrywajqc utwory prezentowane w Radiowej i

Telewizyjnej Li(cie Przebojow (pR ,,Na dzieri dobry daj mi spokoj swiqty"- 1.ggz,
,,stonie i pchty"- 1,992), (TVp ,,5ciezka po6rod drzew"- 1,gg4 r., teledysk
rezyserowat Maciej Dejczer). w roku 1996 ponownie wystqpitam na
Miqdzynarodowym F:estiwalu piosenki ,,sopot Festiwal '96', w gronie gwiazd-
laureat6w w koncercie ,,Przeboje opery Le(nej 197g-1995" (transmisja na zywo,
TVP Program L- wydana ptyta TVp cD), Spiewaiqc m6j przeboi ,,Rqkawiczki,,. z
festiwalowej dziatalno(ci nalezatoby wymienii takze reaktywowany Festiwal
Piosenki Zotnierskiej ,,Kolobrzeg '97", na ktorym w cyklu kilku koncertow
galowych zaprezentowatam festiwalowy szlagier (transmisja na zywo- TVp
Program 2, rejestracja koncertu- ptyta CD, utwor-,,rak dtugo was, chtopcy, nie
byto", muz. J. Mart, st. J. Gatkowski, aran2. A. Zotkos, z towarzyszeniem orkiestry
,,Kukla-Band" pod rcyr. Zygmunta Kukli). w tym okresie (oprocz wy2ej
wymienionych) zreali;lowano inne ptyty CD z moimi interpretacjami, hp.t ,,piosenki
z tekstami Jacka Bukowskiego"- wyd. pR l-992,,,Koronkowe sny,' Z. G6rny- 1995,
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,,Evergreens"- 1997. Utwory zamieszczone na poszczegolnych fonogramach byly
nagrywane studyjnie na listy przebojow, do programow telewizyjnych lub
rejestrowane podczas prezentacji estradowych. W latach 19g3-199g, w trakcie
intensywnej pracy koncertowej (okoto siedemdziesiqciu koncertow rocznie),
wspotpracowatam z wszystkimi liczqcymi siq w Polsce rozrywkowymi i jazzowymi
orkiestrami. Swojq poezjq dedykowali mi wybitni polscy autorzy, miqdzy innymi:
Jacek Bukowski, Marian Skolarski, Jan Wotek, Justyna Holm, Andrzej Mogielnicki.
Spotkatam na swojej drodze zawodowej wielu rezyser6w (Barbara Borys-
Damiqcka, Jerzy Gru;za, Maciej Dejczer, Janusz Witkowski, Krzysztof Jailar i inni),
pracowatam w rarnach ro2norodnych programow estradowych, festiwali, z

czotowymi postaciamri polskiej sceny muzycznej i aktorskiej. Nagratam jako solistka
na potrzeby radia iT\/P, filmu, okoto czterdzie(ci oryginalnych utworow oraz wiele
tzw. coverow w nowych aranzacjach. z ptyt cD, rowniez z moim solowym
udziatem, wydano (opr6cz juz wymienionych): ,,ztota kolekcja- Jan wotek,,- 2oo1_,

wyd. Pomaton, ,,Byi kobietq... Co nam w duszy grato"- 2011, wyd. Universal
Music, ,,Alex Band- Swiatowe przeboje"- 201.4,,, 4O-lecie wydziatu Dyrygentury,
Jazzu i Edukacji Muzycznej. Katedra Jazzu"- 2o1.s, wyd. Akademia Muzyczna w
Bydgoszczy. W lataclh 2001,-2017 moja dzialalno(i artystyczna miata charakter
recitalowy (w kamelralnym sktadzie: duet, trio lub kwartet). z wystqpow
rejestrowanych przez TVP mozna wymienii cykliczny program koncertowy ,,Co
nam w duszy gra" z orkiestrq Z. Gornego (dwa programy pt.,,Melodie mito6ci"-
2001, r.), ,,Wideoteka dorostego cztowieka" (pr. M. Szabtowskiej i K. Szewczyka-
2003 r.),,,Jaka to melodia" (solistka w trzech odcinkach, prezentowatam
oryginalne utwory- .2003r.) ostatnim festiwarem, na kt6rym wystqpitam w
konkursie, byt,,Konkurs na piosenkg patriotyczno- wojskowq,,,2ool r., warszawa-
ll nagroda. Tak, jak rarcze(niej wspomniatam, ten etap dziatalnosci zawodowej w
wiqkszo(ci poswiqcitam projektom recitalowym, kt6re sq mojq ulubionq formq
prezentacji i w niajwiqkszym zakresie pozwalajq przekazai wszechstronny
charakter interpretac,ii. Byty realizowane w ramach miqdzy innymi: ,,Bydgos zcz 3
jazz festival"- (2005 r., w duecie z A. Zotkosiem- fortepian, rejestracja Radio plK),

koncertu z cyklu,,Mirstrz iucze6" (2005r., z towarzyszeniem jazzowego combo,
Dorozkarnia- DK Warszawa 2005 r.), Akademii w Patacu (20L7 r.,Zespol patacowy

w Ostromecku k/Bydgoszczy, duet z A. Lemanczykiem- fortepian), szeregu recitali
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podczas koncert6w l3alowych wiericzqcych zakonczenie warsztat6w wokalnych,
festiwali. obok nagrod konkursowych przyznanych przez miqdzynarodowe i

krajowe iury czy tez r,rrynikajqcych z gtosowania stuchaczy, redaktor6w muzycznych
regionalnych rozgtosni radiowych na ro2nych listach przebojow, plebiscytow,
otrzymatam:

Nagrodq Ministra Krultury iDziedzictwa Narodowego, Zasluzony dla Kultury
Polskiej (201,4),

Nagrodq Marszatka wojewodztwa Kujawsko- pomorskie go (201,6),

Nagrody Rektora Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgos zczy-
czte ry l l l sto pn ia (201-L, 2012, 201,3, 201,4) oraz trzy l l stop n ia (2007, 20L6, 2017 ),

Nagrodq ,,Zlota Estera"- za caloksztatt dziatalno(ci na I Kongresie Opocznian
(201s).

lnformacje na temat mojej kariery zawodowej i Zycia prywatnego bvty
przedstawiane w ro2rrych publikacjach (ksiq2ki), artykulach prasowych (wywiady,
zdjqcia na oktadkach czasopism), w audycjach radiowych i telewizyjnych. Miqdzy
innymi: ,,Leksykon Polskiej Muzyki Rozrywkowej" Ryszarda Wolanskiego (wyd.
Agencja wydawnicza MOREX, warszawa 1995), ,,Bydgoska Muzyka Rozrywkowa-
Pamiqtnik Macieja Dyakowskiego" (wyd. Studio Reklamy i poligrafii Forest
Sp.z.o.o., Bydgoszcz 2006 r.), dwumiesiqcznik ,,Twoja Mt)Za,,, artykut- ,,poprawii
swoje zdolno(ci improwizacyjne" (autor- wiestaw Kowalski, str. 40-41,, nr 2,
kwiecie6- maj 2O1,L), 

-Iygodnik 
Angora, artykut- ,,Nigdy nie bytam komercyjna,, (z

cyklu ,,szukamy dalszego ciqgu", autor Tomasz Gawinski, nr 3g, 20.og.2o1,s),

,,zwierzenia przy muzyce" - Radio plK, Bydgo szcz 201,5,201,r, i inne.

Na wskazane,,dzielo" proponujq ptytq na nosniku cD pt,,,JoANNA
zAGDANSKA. wybrane utwory- Ada mzolkos, Dave Brubeck".

Jej podstawq st;rnowiq kompozycje dwoch pianist6w jazzowych: polskiego
autora Adama Zotkosia (9 utworow) oraz autora amerykanskiego Dave'a
Brubecka (1 temat).

Adam 2o+*o6 to wybitny pianista, kompozytor, aranZer, laureat pierwszej

6
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nagrody na Miqdzynarodowym Konkursie Pianistdw Jazzowych w Kaliszu (1976),
drugiego miejsca w' Konkursie lmprowizacji Jazzowej w Katowicach (1.gll),
wielokrotnie doceniarny i nagradzany na festiwalach piosenki, listach przebojow
Polskiego Radia irelewizji, producent wiqkszosci moich nagran.

Dave Brubeck (1920-2012)- to postac powszechnie znana jazzowym
melomanom na ca\rry1 (wiecie. Od poczqtku lat piqidziesiqtych w rankingach
,,Down Beatu" plasourat siq jako najlepszy pianista tamtego okresu, kompozytor,
zatozyciel stynnego Dave Brubeck Quartet (1951-1967). Wspolnie nagrali wiele
album6w, miqdzy innymi ,,Time out" (1959), z kt6rego pochodzi temat ,,Blue
rondo a'la Turk".

Do wybranego materiatu muzycznego autorstwa Adama Zftkosia teksty
napisali uznani polscy poeci: Jan Wotek, Justyna Holm, Justyna Konowalska,
Andrzej Mogielnicki, Jacek Bukowski.

Oprocz jednej tinstrumentalnej, standardowej komp ozycji Dave'a Brubecka
(wykonywanej metodq Spiewu -scat, wokalizami), na ptycie znajduje siq dziewiqi
oryginalnych utwo16w, kt6re powstawaty w trakcie wieloletniej wspotpracy
artystycznej z Adamem Z6tkosiem oraz tw6rcami tekstow literackich. Wszystkie
byty prezentowane koncertowo podczas recitali, niekt6re premierowo emitowane
w publicznym radiu, telewizji, jednak wiqkszosd z nich nie zostata wydana na ptycie
CD. W wyborze kierolvatam siq identyfikacjq z interesujqcymi, dla mnie piqknymi,
tematami, opatrzonyrni r6wnie znakomitq poezjq. Nie bez znaczenia byta tak2e
mozliwo6i wykazania w zaproponowanych interpretacjach walorow wokalnych,
ro2nych metod Spiewu, szerokiej gamy srodk6w wykonawczych.

Projekt aranzacji powstawat kilka miesiqcy ina poczqtku dotyczyt
wtasnych przemyslefi, nowych koncepcji reharmonizacyjnych, 0 W zwiqzku z tym
(za aprobatq kompozytora polskojqzycznych temat6w) rekonstrukcji linii
melodycznej w pos;rczegolnych utworach. Nastqpnie pomysty aran2acyjne
zaprezentowatam Aclamowi Lemanczykowi- pianiscie mtodego pokolenia,
absolwentowi Akadernii Muzycznej w Bydgoszczy. Piqcioletnia wsp6tpraca na

uczelni (korepetytor nia specjalno(ci- Wokalistyka jazzowa w Akademii Muzycznej)
oraz koncertowe wykonania wybranego repertuaru, przekonaty nas do wsp6lnej
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realizacji ptyty. Adarn Lemafczyk przyiql propozycjq produkc ji muzycznej catego
projektu i wraz z zaptroszonymi muzykami: Robertem Kubiszynem- gitary basowe,
Pawtem Dobrowolskim- perkusja, instrumenty perkusyjne, N ikodemem Wr6blem-
gitary, dokonaliSmy nagran w torunskim studiu Happy Light. Rezyseriq dlwiqku
powierzyli5my: Maciejowi Kubiczkowi- nagrania, Bartkowi Staszkiewiczowi- mix,
Jackowi Gawtowskiemu- mastering. Wydawcq CD zostata bydgoska Fundacja
Konsona ns.

Gtownym, powtarzajqcym siq elementem ara nzacyjnym, byto wykorzystan ie
akustyczno- elektronicznego brzmienia w poszczegolnych partiach
instrumentalnych. Qrgolne, wokalno-instrumentalne zatozenia interpretacyjne,
dq|yly do potqczenia zro2nicowanej stylistyki zaproponowanej w materiale
muzycznym. W melodyce utworow polskojqzycznych dominowaty przebojowe
motywy charakterystyczne dla stylu popularnego (pop) w ujqciu aran2acyjnym z

wptywami muzyki etnicznej, soulowej, bluesowej, latynoskiej, rockowej.
Analogicznie w standardzie jazzowym Dave'a Brubecka zlo2onym z kilku
temat6w tak2e powracat przebojowy, przewodni motyw, Spiewany na stowach ,,ta
nuta". Moze wiqc od poczqtku intuicyjny wybor dotyczyt wsp6lnego mianownika,
mianowicie wspomnianej przebojowo(ci. Byi moze chciaiam zwroci6 uwagq na
zlo2ony proces powstawania tzw. ,,tatwego" w przekazie szlagieru. Tego, co w
muzyce rozrywkowei i iazzie przyciqga, pobudza do stuchania, jest oczekiwane
przez odbiorc6w i firnry fonograficzne. Jednoczesnie skupii stuchaczy na wartosci i

estetyce, ale takze dosta rczyc innych, indywidualnych emocji. lstotq interpretacji
w proponowanym ,,dziele" byto wyeksponowanie melodyjnosci, przy
r6wnocze6nie sp6jnyrn przekazie sugestii stowa zawartego w warstwie literackiej
oraz odpowiedniego doboru sylab, wokaliz, ornament6w w improwizowanych
partiach' Plastyczne operowanie wielobarwnoSciq przy zachowaniu motorycznosci
rytmicznej wymagato: odpowiedniego wykorzystania naturalnych predyspozycji
wokalnych, biegtoSci technicznej, swobodnego dysponowania zroznicowanq
dynamikq, artykulacjq, utrzymania emocji idramaturgii frazy muzycznej,
(wiadomej i intuicyjnej elastyczno(ci w zastosowaniu srodk6w wykonawczych. Z

muzycznej strony dq2ytam do podkre6lenia spiewnosci fraz, podsycania pulsacji,
improwizacji (metodq scat, wokalizami lub na sylabach poszczeg6lnych wyraz6w),
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wzajemnej inspiracji z akompaniujqcymi instrumentalistami, roznorodnosci
brzmieniowej wynikrajqcej z ciekawie zaplanowanej harmonii, elektronicznych
efekt6w dlwiqkowych w okre5lonych aran2acjach. Jednak tak, jak w catej mojej
dzialalnosci artystycznej, rowniez i w tym projekcie znaczqcq rolq odegrata
dopisana do muzy'ki warstwa tekstowa. Nieszablonowa, poetycka tresi
poruszata tematy, z kt6rymi wiqkszo:ii z nas siq identyfikuje. Chociaz teksty
powstawaty na przesltrzeniwielu lat iw tle nawiqzywaly do okre(lonego okresu, to
nie stracity nic na al<tualnoSci, nowatorskim ujqciu przedstawionych zagadnien.
Tworcy poprzez wnikliwq obserwacjq naszego 2ycia opisywali i puentowali
spostrze2enia dotycz:qce ludzkich zachowan, emocji, cech charakteru, spraw
spotecznych' Odpowiednie wyeksponowanie refleksyjnych opowiejci, stwierdzen,
wymagato od wokalisty gtqbokiej analizy tekstu z umiejqtnym polqczeniem
istotnych elemento',rr muzycznych (np.: podkrefleniem stylu, brzmienia,
artykulacji, zmian rytmicznych). polskojqzyczne jazzujqce utwory miaty
podstawowy problern wykonawczy dotyczqcy rytmizacji. w naszym iqzyku
wystqpuje znikoma iloSi wyraz6w jednosylabowych, kt6re sprzyjajq wygodnej
akcentacji, pulsacji, tak jak np. w jqzyku angielskim. Autorzy przewaznie proponujq
wielosylabowe stowa nadajqce sens tekstowi, podkre(lajqce jego warto6i. W
zwiqzku z tym niejedlnokrotnie wykonawca dokonuje wyboru, czy ulec pokusie
transakcentacji, czy l"ei zrezygnowac z wa2nego muzycznie akcentu. Nastqpnq
trudnosciq w uzyskaniu punktualno6ci rytmicznej byto pokonywanie podwojnych,
a nawet potr6jnych, sp6tgtosek, aby wyeksponowai najbardziej Spiewnq w jqzyku
polskim samogtoskq. Plastyczne ujqcia wokalne zakt6caty szeleszczqce i twardo
brzmiqce sylaby. Pomimo problemow wykonawczych wynikajqcych z

prawidtowego potqczr:nia tekstu z muzycznym materiatem, wyb6r oryginalnego
polskojqzycznego repertua ru byt oczywisty- uzyska n ie a rtystycznej wia rygod no(ci.
wykonujqc utwory w jqzyku, kt6rym postugujemy siq od wczesnych lat
dzieciqcych, podswiadomie i z premedytacjq wykorzystujemy caty za kres
wyksztatconych naw'yk6w, zaobserwowanych doswiadczen zwiqzanych z

charakterem wymo\ /y i wybrzmieniem poszczeg6lnych st6w. Naturalnosc
Spiewanej wypowiedzi, estetyka, dykcja, artykulacja, selektywna rytmizacja,
czynniki sonorystyczne, odpowiednia dramaturgia- to cechy niejednokrotnie
decydujqce o zaistnieniu utworu w szerszych krqgach, mediach. Stuchacze czqsto
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przez pryzmat pierwowzoru wokalnej interpretacji dostrzegajq konstrukcjq
kompozycji, warstwy literackiej. W muzyce jazzowej i rozrywkowej oryginalny
repertuar kreuje vrrykonawstwo, i odwrotnie- wykonawca poprzez swoj
charakterystyczhy, hiepowtarzalny styl, lansuje utwory. W okre:ilonym materiale
poszczeg6lne frazy tekstu byty zabarwione autoironiq, 2artobliwosciq,
melancholiq, nadzieja, prze6miewczoSciq. W swojej tre(ci nawiqzywaty nieco do
amerykanskich bluesr5w, lecz z polskojqzycznym, zaawansowanym ,,bardowskim
zaciqciem" (np. kompozycje z tekstami Jana Wotka). Znalezienie rownowagi,
czasami ,,wta5ciwego" kompromisu w uzyskaniu spojno6ci muzyczno- literackiej, w
r6znorodnym ujqciu stylistycznym, to o96lne podsumowanie zatozef przyjqtego
kieru n ku woka lnej interpretacji.

DZIATALNOSE DYDAKTYCZNA

Od poczqtku dziatalnoSci artystycznej otrzymywalam propozycje podjqcia
pracy dydaktycznej. Najczq(ciej bytam zapraszana do grona jurorow na

ogolnopolskie festiwale, konkursy wokalne zakonczone warsztatami i wspolnymi
koncertami z utalentowanq mlodzie2q. Cyklicznie wspotpracowatam miqdzy
innymi z'. organizatclrami dwutygodniowych Miqdzynarodowych Warsztatow
Wokalnych (organizowane przezZwiqzek Polskich Autorow i Kompozytorow ZAKR

w warszawie, 1998, 2001, 2005-2011). przygotowywatam tam z mtodymi
wokalistami premierrcwe utwory polskich autorow specjalnie napisane na

Miqdzynarodowy Festiwal Piosenki ,,Malwy". Z innych mogq wymienii Festiwal
Ten Ton (Dom Kultury ,,Dorozkarnia"- warszawa 2006-20L5, w dziewiqciu
edycjach juror, warsztaty 2006,2007,2013), Festiwal ,,Debiut"- Ciechocinek (org.

Kujawsko- Pomorskie lSentrum Kultury w Bydgoszczy,20L5,201,6,2OIl- warsztaty,
jury), Canto Cantare (org. ,,EDA Art", Bydgoszcz 2005-200g- juror, warsztaty),

,,Mtode Talenty w Blas;ku Gwiazd Radia olsztyn"- juror, warsztaty- Mrqgowo 2009,
cykl warsztatow, kt6re miaty na celu przygotowanie solistow izesp6t wokalny do
wykonania partii prernierowego musicalu ,,Kochanie bez granic", muz. Jaroslaw
Dobrzynski, libretto Jadwiga Hass- premiera sierpien 201,3, Mrqgowo (org.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Mtodzie2y ,,Sukces" w
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Mrqgowie) i szeregu innych.

W latach 2003-201,8 podjqtam pracq wyktadowcy spiewu jazzowego w Akademii
Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Do ZO1,O r. uczytam na

specjalnoSci Prowadzenie zespolow jazzowych i muzyki rozrywkowej (instrument-
:ipiew iazzowy, wolkalne zespoty jazzowe). Nastqpnie w Akademii Muzycznej na

kierunku Jazz i Muzyka Estradowa powstata nowa specjalnosi- Wokalistyka

iazzowa (201,0-20L8i), na ktorej wyktadam nastqpujqce przedmioty: (piew jazzowy,
muzyczna interpretacja wokalna. W 20L1, r. uzyskatam tytut doktora sztuk
muzycznych w dyscyplinie- wokalistyka (opis doktorskiej pracy artystycznej
napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Zubka pt "lnterpretacja wokalna w
muzyce jazzowej i rozrywkowej na podstawie wybranych kompozycji").
Rownolegle od lat2006-2018 pracujQ na drugiej bydgoskiej uczelni- Uniwersytecie
Kazimierza Wielkiego (specjalnosci: Piesniarstwo, Muzyka estradowa,
Prowadzenie zespot6w muzycznych, instrument- dpiew).

Przez piqtnascie lat wyksztatcitam wielu absolwentow studi6w licencjackich oraz
magisterskich. Wiqz:alo siq lo z przygotowaniem koncertow dyplomowych, prac
naukowych (promotor, recenzent), prezentacji estradowych, konkursowych,
otwartych dla publiczno(ci egzaminow semestralnych. Moi studenci byli
wielokrotnie nagradzani na miqdzynarodowych i ogolnopolskich konkursach
woka lnych, miqdzy innymi:

Migdzynarodowy Festiwal ,,Zmagania jazzowe" Szczecin 2006 r.- ll nagroda Kamila

Abrahamowicz (obr:cnie ad. doktor K. Abrahamowicz- Szlempo, wykladowca
spiewu jazzowego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy).

Festiwal ,,Serca bicie" pamiqci A. Zauchy, Bydgoszcz, opera Nova- zlote Nagrody:
Dominika Kasprzyckit,201.1.; Tadeusz Seibert, 201,3; Marta Fitowska, 2OIl (rownie2
Nagroda Publiczno(ci), Brqzowa Nagroda Matgorzata Chrusciel i Anna Grzelak,

201,5.

Miqdzynarodowy Festiwal Muzyczny ,,Cdrpathia Festival" Rzeszow, Grand Prix

2012- Anna Grzelzrk (obecnie wyktadowca spiewu jazzowego w Akademii
Muzycznej w Bydgo szczy).

11
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Tadeusz Seibert- 5 Festiwal im. K. Jqdrusik, Konkurs,,Dobrej piosenki" Grand prix-

2012 Czqstochowa, lll 096lnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej ,,Reflektor" Grand
Prix- 201,2 Koszalin, !' Ogolnopolski Mtodzie2owy Festiwal Piosenki ,,Hoffer Super
hit" Grand Prix -20L2 Dziatdowo, i inne.

Marta Fitowska- stypr:ndystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017),
31 Maraton Piosenki Osobistej- Nagroda Gtowna i Nagroda Specjalna- 201,4

Swiecie, ll Miqdzynarodowy Festiwal im. Bulata Okud2awy- pierwsza Nagroda
201'5 Hajnowka, Og6lnopolski Konkurs Piosenki ,,Spiewajqce Obrazy"- Grand prix

201,5 Mrqgowo, ,,STACJA KUTNO"- Xll Konkurs Piosenki Mistrza Jeremiego,
Pierwsze Miejsce 2016 Kutno, 54 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu

,,Debiuty"- Gt6wna Nagroda im. Anny Jantar jako MOA- Marta Fitowska 2OIl
Opole, i inne.

Krzysztof lwaneczko- Gt6wna Nagroda w Vl edycji telewizyjnego programu ,,The
Voice of Poland" 2015.

Wy2ej wymienieni to, absolwenci i studenci specjalnorici Wokalistyka jazzowa,
kierunku Jazz i Muzylla Estradowa Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Niektorzy
nadal uczestniczq w konkursach, festiwalach lub realizujq autorskie recitale,
nagrywajq debiutanckie ptyty, single, sq zatrudnieni w obsadzie musicalowej (M.

ChruSciel, T. Seibert- ,,Legalna blondynka"- Krakow, ,,Nine"- poznan), inni udzielajq
siq dydaktycznie, pracujqc na uczelniach muzycznych (dwa doktoraty absolwentek
Kamili Abrahamowic;r- Szlempo, Moniki Malec- piotrowskiej), wystqpujq w
telewizyjnych programach rozrywkowych (UKW Bydgoszcz, Agnieszka Twardowska

-,,Twoja twarz brzmi znajomo" 201,6, TV polsat,,,The Voice of poland"- 201,4,

TVP). Od 2OO7-2009, 2012, 2OL4 roku na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
przygotowujq z wokalistami cykl programow estradowych na poszczegolne edycje

,,Dni Nauki" i ,,Bydgos;kiego Festiwalu Nauki". iestem koordynatorem organizacji
koncertow, wyktadovrr na terenie dwoch uczelni i wspotpracujg z roinymi
instytucjami kulturalno- oSwiatowymi (zapewnienie profesjonalnej oprawy
scenicznej- realizator;r dlwiqku i Swiatet, nagrari, ustalenie terminow spotkan,
uczestn iczen ie w p16bach z a kom pa n iujqcymi instru menta lista m i).

Ewolucja muzyki j;azzowej i rozrywkowej bezpo6rednio przyczynila siq do

1.
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podniesienia kwallifikacji wokalnych, ksztattowania wszechstronnosci
wykonawczej, nowoczesnych rozwiqzan w sferze oryginalnych kompozycji,
aran2acji. W tej d;riedzinie wykazanie wfasnego, rozpoznawalnego stylu w
interpretacjach, potqczone jest z autorskim repertuarem, wspotpracq z

producentami muzycznymi, instrumentalistami, realizatorami dlwigku (w studiu i

na estradzie)- osobami o podobnej wrazliwo6ci, umiejqtnosci dostrzegania
niuans6w stanowiqcych o odrqbno5ci wykonawczej. Pozorna prostota w
prezentacji utwor6w, czqsto okupiona wieloletnim poszukiwaniem wta:iciwej
Scie2ki rozwoju, czynriq tq dyscyplinq artystycznq jeszcze bardziej interesujqcq i

skomplikowanE. Dlatego ksztattowanie osobowo(ci scenicznych wymaga od
pedagoga niekoriczqr:ej siQ nauki, odpowiedzialnosci. Od kilku lat moje zycie
zawodowe zdominowaty obowiqzki dydaktyczne. W zwiqzku z tym prezentacje
estradowe ograniczylam do recitali i kameralnych spotkari z publiczno(ciq. praca

nad ptytq (wskazanyrn "dzietem") ponownie u(wiadomita mi istniejqcy potencjai
repertuarowy, nastroita do kontynuacji niektorych pomystow muzycznych,
interpretacyjnych, no,wych projekt6w.
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