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Autor niniej rozprary doktorskiej pr6buje znalelc odpowiedZ na pytanie: w jakim

stopniu melodyczny aspekt gry na zestawie perkusyjnym determinuje jEzyk improwizacji

perkusisty j

Opis dziela uzycznego, bgd4cego przedmiotem pracy doktorskiej, zawiera rys

historyczny od sig do rozwoju perkusji jazzowej na przestrzeni ostatnich stu

dwudziestu lat. A pracy wskazuje kluczowe dla rozwoju perkusji jazzowej koncepcje

wykonawcze, kt6re pozwolity na przeobruhenie zestawu perkusyjnego z instrumentu

w instrument autonomiczny, solistyczny, kt6rego partia korespondujeporz4dkuj4cego

z melodiE, form4

jazzow4.

technikami kompozytorskimi skladaj4cymi siE na kompozycjg

analizuje techniki wykonawcze powi4zane z melodycznym aspektem

gry na zestawie

kompozycji.

i ich wptyw na improwizacjg oraz indywidualn4 interpretacjg

W pracy znajdziem odniesienia do material6w 2r6dlowych (prac naukowych, wyviad6w,

wypowiedzi muzy i historyk6w jazzu), dowodz4ce, iz aspekt melodyczny w Erze na

stanowil waZny obszar badari i poszukiwaf kolejnych pokoleri

W powyZszym aspekcie, praca zawiera charakterystykg wybranych

zestawie

perkusist6w



dokonari fonogra

Gt6wnq

przedstawiaj4ca

spojrzenie na rolg

podjgtych badafi

ksztaltujEce indywi

koncepcji gry na

Przedsta'

na partig zestawu

z melodi4, harmoniq

autor rozprawy

kompozycji oraz

motyw6w, rff6w.

aspektu melod

wypowiedzi i i

ych Maxa Roacha, Jacka DeJohnette'a iAri'ego Hoeniga.

pracy jest analiza nagrart dokonanych przez autora rozprary,

melodyki na indywidualny jgzyk improwizacji oraz autorskie

perkusyjnego w ujgciu zespotowym i solistycznym. Zakres

uje aspekty interpretacyjne, sonorystyczne, techniki wykonawcze

alny jgzyk improwizacji, powiqzane z zagadnieniem melodycznej

jazzowym.

w rozprawie analiza dziela wskazuje i definiuje aspekty, skladaj4ce sig

yjnego, kt6re nadaj4 jej charakter melodyczny, koresponduj4cy

i form4 utworu. W zakresie transkrypcji melodii na zestaw perkusyjny,

t:uje przyklady wiernego przeniesienia wysokoSci dZwigk6w temat6w

lady prezentuj4ce jedynie zarys melodii, odwoluj4ce sig do ich

iona przez autora kreacja artystyczna dowodzi silnego wplywu

i sonorystycznego w procesie ksztaltowania jego muzycznej

lnego j gzyka improwizacj i.


