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Rada wydzialu wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta
Bacewiczow wLodzi, pismo zdnia l3 lipca ZO2Oroku.

Zlecenie podjgte na podstawie ustawy z dnia 14.o3.zoo3 roku, tekst jednolity o stopniachi tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz, 5g5 zezmianami Dz. IJ. z dnia27.o7 2oo5roku Nr 164, poz. r365, art. r4 ust. 2 pkt. 2)

tlotyc-I

Uchwaly Rady wydzialu wokalno-Aktorskiego Akademii MunJcznej im. Gra2yny i
Kiejstuta Bacewiczow w Lodzi z dnia3O wrzesni a 2or7 roku w sprawie:

- wszczgcia postgpowania o nadanie stopnia doktora sztuk mu4,cznych w
dyscyplinie artystycznej wokaristyka mgr Aliny Adamskiej - Raitarovkyi,

- wyznaczenla promotora

- Wznaczenia recenzent6w

w Swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz tJ.z 2Ol7 r. poz. l7g9) Q I ust. 1

Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnict wawyhszego z dnia 26 wrzesnia 2ol6roku w
sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzenia czynnosci w przewodzie



doktorskim , w postQpowaniu habilitacyjnym ordz w postqpowaniu o nadanie tytulu

profesora ( Dz. U. 22016 t., poz. 1586).

Do nadeslanego mi przez przewodnicz4c4 Rady Wydzialu pisma sygnowanego dat4 13

lipca 2020 roku, informuj4cego o .vqyznaczeniu mojej osoby na recenzenta pracy

doktorskiej Pani mgr Aliny Adamski pt. ,, Nowatorskie podejScie do wykorzystania

mo2liwoSci glosu sopranu koloraturowego na przykladzie Brentano Liecler op.68

Richarda Straussa oraz Pieini ksiginiczki z baini op. 31 Karola Szymanowskiego

( na glos i fortepian)." ZostaLa dolqczona nastgpuj4ca dokumentacja z posiedzenia Rady

Wydzialu w dniu 30 wrzeSnia 2017 roku:

. uchwal a o wszczgciu przewodu doktorskiego,

. uchwala o wyznaczeniu promotora ,

. uchwal a o wyznaczeniu recenzentow pracy doktorskiej,

Podstawowe dane o kandvdatce

Mgr Alina Adamski urodzila sig w LeSnicy Jest absolwentk4 PSM I i II st. w

Strzelcach Opolskich w klasie klarnetu. w 2010 roku rozpoczgla studia w Akademii

Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewiczow w N-odzi pod kierunkiem prof. Krystyny

Rorbach. W 2013 r. uzyskala tytul licencjata z wyro1nieniem i w tymze roku byla

stypendystkQ programu Erasmus w Conservatorio di Musica F.Venezze w Rovigo.

podczas studiow magisterskich zadebiutowala parti4 Rozyny (op.Cyrulik Sewilski) w

Teatrze Wielkim w !,odzi, nastQpnie wyst4pila w partii Arseny (op. Baron Cygahski) w

Operze i Filharmonii Podlaskiej w Bialymstoku. Tytul magistra zv'ryro2nieniem otrzymala

w ZOIS r.. Pani mgr Alina Adamski doskonalila swoje umiejgtno6ci pod okiem

znakomitych osobisto6ci, takich jak: Ewa Biegas, Bogdan Makal, Udo Rheinemann,

Brendy Hurley, Doris Yarick- Cross, Richard Cross, Neil Shicoff. Alina Adamski byla

rowniez uczestniczk4 Akademii Operowej przy Teatrze Wielkim Operze Narodowej w

Warszawie. Mgr Alina Adamski uczestniczyla w wielu konkursach o randze krajowej jak

i zagranicznej.



Jest laureatk4 konkursow wokalnych:

I Nagroda Konkurs wokalny Bursztynowa struna ( wloclawek2ol4),

I Nagroda Turniej Kameralny ( Akademia Muzyczna w Bydgosz czy 2ol5),

I Nagroda artNoble (Zyrardow 2Ol5)

I Nagroda oraz 7 Nagrod Specjalnych ( Konkurs Wokalny im. Ignacego Jana

Pade rew ski ego By dgoszcz 201 5 )

Nagrody Specjalne (International Voice Competition Le gyand Prix de l'Opera

Bukareszt 2016

SpoSrod wykazu najwazniejszych solowych koncert6w, spektakli i recitali

przedstawionych w dokumentacji, w okresie od maja 2013 do sierpnia 2017 roku

Doktorantka zawarla niemalze 100 wydarzen artystycznychze swoim udzialem.

OCF'N A PR A CY NOKTORSKTE.T

Praca doktorska mgr Aliny Adamski pt. ,,Nowatorskie podejscie do

wykorzystania mo2liwo5ci glosu sopranu koloraturowego na przykl adzie Brentano

Lieder op. 68 Richarda Straussa oraz pieini ksiginiczki z Baini op. 3l Karola

Szymanowskiego ( na glos i fortepian) sklada sig z dziela artystycznego

zarejestrowanego na nosniku cD oraz opisu, stanowi4cych l4cznie pracQ pod

wspomnianym tytulem.

Dzielo artystyczne

Dzielo artystyczne obejmuje nagranie c1,klu Karola Szymanowskiego pie.ini

ksiginiczki z basni op.3l ( nagrania dokonano 22 - 23.08. 2018 r. ), sopranistce podczas

nagrania towarzyszyl pianista Mariusz Klubczuk oraz nagranie cyklu Richarda Straussa

Brentano Lieder op.68 ( nagranie zarejestrowano 10.11 2018 r.), w roli pianisty wyst4pit

Adrian Kelly.



Doktorantka zestawila dwa wyj4tkowe cykle pieSni, wyj4tkowe zarowno pod

wzglgdem warstwy muzycznej, poetyckiej, ale przede wszystkim poziomu trudnoSci. Jako

pierwszy na plycie CD znajduje sig cykl Richarda Straussa. JuL w pierwszych frazach An

die Nacht uslyszec mohna pigkn4 barwg Spiewaczki a jej legato zachwyca pierwszym

zawolaniem ,,Heilige Nacht". Caty utwor przebiega w atmosferze zachwytu, niebiahskich,

migkkich fraz a jego charakter urasta do rangi pieSni pochwalnej, ktorej kunszt

Doktorantki zawiera sig chociazby we frazie Heilige Nacht! Zachtige Braut! w ktorej

Artystka z wyj4tkowym wyczuciem frazy nawoluje ,,skromnq oblubienicg" . Kolejny

utwor lch wollt' ein Straufrlein binden urzeka w swej prostocie, Doktorantka w sposob

intymny przedstawia historig zakochanej dziewczyny. Szczegolnie wzruszaj4cym i

wymownym momentem jest dialog migdzy dziewczyny a Kwiatem ( Chlopakiem).

Stius'le, liebe Myrte ma charakter kolysanki. Spiewaczka z du24 dawk4 spokoju i

eterycznoSci przeprowadza sluchacza poprzez niebiairskie strefy w dynamice pp. Po

spokojnej i nastrojowej kolysance nastgpuje pelna emocji pie6n l/s mir dein Lied erklang,

poprzedzona najdlu2szym wstgpem fortepianowym w calym cyklu, stanowi4cym niejako

pomost pomigdzy snem a ja*4. Jest to jedna z bardziq wymagaj4cych pieSni w calym

cyklu. Duze skoki interwalowe oraz zmiany dynamiczne wymagaj4 dobrej techniki

wokalnej i jednoczeSnie duzej wrazliwoSci. PieSn Amor jest umiejscowiona w wygodnej

tessiturze dla sopranu koloraturowego. Doktorantka doskonale porusza sig w niezwykle

trudnych przebiegach koloraturowych, typowych u Richarda Straussa a jej popisowy tryl

na c3 doskonale ilustruje kontekst. Cykl wienczy najbardziej rozbudowana pieSn, pieSfr

wielow4tkowa i jednocze6nie z dulym pokladem dramatycznym. Po raz kolejny Alina

Adamski udowadnia, ze warstwamuzycznajest jej doskonale znana, co pozwala na wierny

przekaz,jednocze6nie maj4c nawzglgdzie uszanowanie zapisu nutowego jak i swobodne

,,wysmakowanie" w operowaniu dynamik4. Pani Alina Adamski posluguje sig pigknym

jgzykiem niemieckim, wyrazistoSi tekstu jest doskonale slyszalna mimo slow zapisanych

czgsto w wysokiej tessiturze. Chcialabym wyrazic uznanie dla Doktorantki i Pianisty,

ktorzy zarejestrowali cykl Richarda Straussa na jednodniowej sesji nagraniowej , czego

efektem jest zapis calego cyklu Brenlano Lieder Richarda Straussa. Tak szczeg6lny

material muzyczny wymaga ogromnej kondycji frzycznej i emocjonalnej, ale przede

wszy stki m doskonal ej techni ki wokal n ej oraz wralliwoSci muzy cznq .



Kolejna pozyqa omawiana przez Doktorantkg to cykl PieSni ksiginiczki z Baini

op.3l Karola Szymanowskiego do slow Zofti Szymanowskiej. SzeSc miniatur wokalnych

tworz4cych barwn4 impresjonistycznq kompozycjg stanowi szeroki wachlarz muzycznej

wypowiedzi Niemal w kazdym utworze kompozytor zastosowal bowiem wirtuozowskie

wokalizy. Doktorantka wykonala je bardzo precyzyjnie, niekiedy wrQcz instrumentalnie ,

nadajqc im jednoczeSnie swoisty charakter, wprowadzaj4c sluchacza w klimat baSni o

orientalnym zabarwieniu. Pragng r6wniez zaznaczyc,12kahda wokaliza potraktowana jest

indywidualnie, niektore z nich pozbawione s4 wibracji jakby wtapialy sig w liniq

fortepianu, inne wrgcz odwrotnie, rozwijajq sig, by w kulminacji osi4gn4c apogeum

alikwotow. Ka2da z fraz przemySlana jest w najmniej szym szczegole a swoboda z jak4

porusza sig Doktorantka po skomplikowanej harmonicznie strukturze nie pozwala sig

oprzec wrazeniu, iz ta muzyka jest jej szczegolnie bliska. Chcialam rowniez zaznaczyc

znaczqcy wklad pianisty Rafala Ktubczuka, kt6ry Swietnie towarzyszy Spiewaczce. Jego

wyraziste i sugestywne podawanie tekstu inspiruje i wprowadza dule poklady energii jak

chociazby wstgp do Slou,ika czy do pieSni Thniec. SpoSrod wszystkich pieSni chcialabym

szczegolnie wyroznii Piein o fali. Wykonanie tego utworu oddaje caly charakter kobiety

spragnionej plomiennej i wiecznej miloSci. Pocz4tkowe westchnienia Ah znakomicie

wtapiaj4 sig w warstwg fortepianu , przenikaj4c w gl4b sennej ffiary, sprawiaj4c wrazenie

czegoS nierealnego i ulotnego. Przejmuj4ce piano i migkkie zawieszenie frazy solistki

pozwalaj4 wczuc sig w rolg kobiety, ktora poz4da. Mimo rozbudowanej partii fortepianu,

pianista nieustannie towarzyszy zwyczuciem i nie probuje ,,przej4c sterow tejZe lodzi". W

takcie 17 gdzie faktura fortepianowa zaggszcza sig i nastgpujg ozywienie pianista mimo

solowego taktu pozwala wyeksponowa6 tg frazg w momencie, gdy wchodzi $os wraz z

tekstem, nie zagluszaj4ctym samym my6li wiod4cej w partii sopranu. Kahda z pieSni jest

przemySlana a wszystkie figury retoryczne sugestywne i ,,wysmakowane", ArfySci

doskonale rozumiej4 sig ze sob4 i wzajemnie inspiruj4 przez co cykl wykonany jest na

wysokim poziomie arty stycznYm.



CzgSc opisowa

Do dziela artystycznego dol4czona zostala praca pisemna, stanowi4ca jej opis.

Praca sklada sig ze wstgpu, czterech rczdzialow, bibliografii oraz aneksu. Jej konstrukcja

jest logiczna i poprawna pod wzglgdem metodologrcznym.

W rozdziale pierwszym opisany zostal rozwoj sopranu koloraturowego na

przestrzeni lat, jego mozliwoSci, klasyfikacjg oraz opis techniki . W rozdziale tym r6wniez

znajdujg sig nawi4zanie do pocz4tk6w liryki wokalnej z uwzglgdnieniem jej prekursorow.

Rozdzial drugi ukazuje sylwetkg Richarda Straussa i opisuje okolicznoSci

powstania zbioru poezji Clemensa Brentano. Ciekawym zabiegiem jest zamieszczenie

tekstow oryginalnych poety zestawiaj4c z tekstami wykorzystanymi w pieSniach przez

Straussa. Pozwala to na wnikliwe spojrzenie jakimi kategoriami mogl kierowac sig

kompozytor tworz4c cykl Prozdzial ten zamyka analiza slowno-muzyczna Brentano

Lieder.

Rozdzial trzeci poSwigcony jest Karolowi Szymanowskiemu i jego cyklowi PieSni

ksiginiczki z baini op.3l.

Rownolegle nastgpuj e analiza interpretacji slowno-muzycznych ww cyklu. W

ostatnim rozdziale Doktorantka zestawia oba cykle, dokonuj4c porownafi oraz wskazuje

elementy wsp6lne. Specyfika glosu koloraturowego, jego r6znorodnoSc i mozliwoSci

wirtuozerii pozwolily stworzyc Szymanowskiemu jak i Straussowi dziela awangardowe, a

ich doskonala znqomoSc tego gatunku glosu umoZliwila w pelni ukazanie palety barw i

mozliwo$ci sopranu koloraturowego. W Podsuntou,aniu Autorka pracy podkreSla co bylo

dla niej istotnym elementem poszukiwafi, wskazuje problemy wykonawcze oraz podkreSla

integralnoSc warstwy slowno- muzycznej . Chcialabym r6wniez zwrocic uwagg na

zamieszczone w Aneksie interesuj4ce teksty lrodlowe odno6nie tworczoSci i samej

sylwetki Clemensa Brentano, pisarza malo popularnego i nieodkrytego w Polsce. Poezia

wykorzystana w cyklu Brentano Lieder stanowi bowiem czgsc wigkszej formy literackiej,

gdzie inspiracj4 byla dla autora mitologia slowiafrska. Dzigki tym wnikliwym badaniom

Doktorantki dowiadujemy sig o zyciu Clemensa Brentano, jego tworczoSci i inspiracjach.



W tym miejscu chcialabym wyartykulowai jedn4 uwagQ po ptzeczytaniu pracy

pisemnej . We Wstgpie oraz Podsumowaniu Autorka pracy wyrala sig w I os. l. poj.

natomiast w pozostalej czgsci pracy Doktorantka ulywa formy bezosobowej. Mam

SwiadomoSA , iZ uzywanie formy bezosobowej moze byc nieco klopotliwa, jednakze

uwazam , iz wypowiedl powinna byc jednolita pod wzglgdem formy w calej dysertacji.

Konkluzia
praca doktorska mgr Aliny Adamski - zarowrro w zaprezentowanym dziele

artystycznym, jak i w jego opisie jest prac4 wyr62nia14cq.

Doskonaly warsztat artystyczny Doktorantki zaprezentowany w dot4czonym

nagraniu oraz wnikliwy opis dzieLa artystycznego oceniam pozytywnie i wobec tego

uwazam, Ze praca doktorska mgr Aliny Adamski stanowi wklad w rozw6j zarowno

dyscypliny artystycznej reprezentowanel przez Doktorantkg , jak i calej dziedziny sztuk

muzycznych.

Niniejszym stwierdzam, i:,e mgr Alina Adamski wykazala sig wyj4tkowymi

umiejgtnoSciami artystycznymi oraz rzeteln4 wiedzq teoretyczn4.

W ten sposob Doktorantka rozwi4zala zalohone zagadnienie artystyczne i spelnila

bezzastrzeilehwymagania art. l3 ust. I ustawy zdnta 14.03.2003 roku.

Stawiam wniosek o jej przyjqcie.

dr hab. Anna Fabrello
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