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Prof. dr hab. Maciej Grzywacz,

Akademia Muzyczna im. Stanistawa Moniuszki

w Gdahsku.

Wydziai Dyrygentury Ch6ra lnej,

Muzyki Ko5cielnej,

Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu.

Zleceniodawcq niniejszej recenzjijest Akademia Muzyczna im. Gra2yny i Kiejstuta Bacewicz6w

w todzi.

otrzymatem wszelkq niezbqdnq dokumentacjq zlo2onq przez doktoranta, a takie pelnq

dokumentaciq dotyczqcq dotychczasowych czynnoSci przewodowych.

Recenzja pracy doktorskiej mgra Macieja Kqdzieli

pt. ,,Skale heksatoniczne i symetryczne jako punkt wyjicia do tworzenia indywidualnego

jqzyka improwizacji na podstawie dziela Mociej Kqdzielo ZK Colloborotion Men,s Tolk

Kwdrtef'.

Recenzja dorobku artystycznego doktoranta

Urodzony 3 marca 1990 roku w Kielcach Maciej Kqdziela jest gruntownie wyksztatconym

muzykiem. Naukq rozpoczqt w klasie fortepianu PSM I stopnia w opocznie. Kontynuowat jq

jako saksofonista w lnstytucie Jazzu Akademii Muzycznej w Katowicach. W roku wyjechai do

Danii, gdzie zaczql uczqszczai do Syddansk MusikKonservatorium. W roku 2ot1. rozpoczql



studia magisterskie w Carl Nielsen Academy of Music. Tytut magistra Maciej Kqdziela uzyskal

w roku 2015 w Rhythmic Music conservatorium w Kopenhadze.

Dyskografia artysty obejmuje 11 pozycji. Sq w5r6d nich publikacje autorskie oraz takie, kt6re
powstaty w roli wsp6lautora wsp6lnie z renomowanymi muzykami krajowymi i zagranicznymi,

m. in.: Maciej Kqdziela ,,The opening", Maciej Kqdziela ,,The Taste of The world,,, Jerzy Malek

,,Forevelle", Pimpono Ensamble ,,Hope piece Love Faith,,, Lopez/Kqdziela Augmentation,

Zagor ski / Kqd z i e I a Co I I avo rat io n,, Dou b I e U n ive rse,,.

saksofonista bral udzial w festiwalach i koncertowal w renomowanych klubach, takich jak:

Festiwal Bielska Zadymka Jazzowa, Festiwal Jazzw Ruinach, Copenhagen VinterJazz Festival,

Festlwal Jazz Niepodlegto$ci, Festiwal Ztota Tarka, Festiwal warszawa Singera, Festiwal Jazz

Jantar, Festiwal Jazztopad, Christiania Jazz Club Copenhagen, Blue Note pozna6, Akwarium

Jazz Club, Vertigo Jazz Club, Wroctaw, Harris Jazz Piano, L2onL4Jazz Club Warszawa.

Maciej Kqdziela bral udzial w konkursach, byl stypendystq i zdobywal nagrody. Tu wybrane
jego osiqgniqcia w tym zakresie:

- finalista Ung Nordic iazz Comets w Danii

- pierwsza nagroda w kategorii solowej na Blue Note Jazz competition

- finalista lnternational Bucharest Jazz Contest

- finalista konkursu na indywidualnoji jazzowq Bielskiej Zadymi Jazzowej

- stypendysta Fundacji ldella w 2011 roku za osiqgniqcia w nauce.

- nagroda od Rektora Rhythmic Music Conservatorium w Kopenhadze za osiqgniqcia oraz

wktad w 2ycie artystyczne 2ycie akademickie ufundowana przez fundacjq ldella,

Dorobek opisany powy2ej zostal nale2ycie udokumentowany w materia{ach, kt6re

otrzymalem. Na ich podstawie oceniam go wysoko i stwierdzam, i2 Maciej Kqdziela jest bardzo

utalentowanym, wszechstronnym, aktywnym muzykiem i tw6rcq, biorqcym udzial w wielu

warto6ciowych muzycznych przedsiqwziqciach.



Recenzja pracy doktorskiej

Praca doktorska Macieja Kqdzieli pt. ,,Skale heksatoniczne i symetryczne jako punkt wyjScia do

tworzenia indywidualnego jqzyka improwizacji na podstawie dzieta Maciej Kqdzielo ZK

Colloboration Men's Tolk Kwartet'' to praca pisemna wraz z dzietem artystycznym

zarejestrowanym na plycie CD. Dzielo artystyczne to zbi6r autorskich kompozycji saksofonisty:

1. Men's Talk

2. Heksakomaniaqe

3. lmpro Sonata

4. Mixture of Culture

5. Men's Talk Two

6. Fryziol

7. True or Not

Kompozycje zostaly nagrane w nastqpujqcym sktadzie osobowym:

Maciej Kqdziela - saksofon

Mateusz gawqda - fortepian

Roman Chraniuk - kontrabas

Adam Zag6rski - perkusja

Autor w pracy pisemnej wyczerpujqco ijasno przedstawia swojq autorskq koncepcjq tworzenia

indywidualnego jqzyka improwizacji na gruncie muzyki jazzowej. Wyja6niane w niej tezy

znajdujq swoje praktyczne odzwierciedlenie w zalqczonym dziele artystycznym. Struktura

pracy jest przejrzysta, jej uklad logiczny i uporzqdkowany. Ka2dy z utwor6w zawartych na

ptycie jest om6wiony szczeg6lowo i bardzo rzetelnie - w Scislym zwiqzku z tezqzawartq we

wstqpie pracy: ,,skale symetryczne i heksatoniczne, uiyte w partiach solowych w
skomponowanych przez autora pracy w utworach sE rozpoznawalnq czqsciq jego

indywidualnego jqzyka improwizacji,,.



By przygotowac grunt wywodu autor przedstawia w pierwszej kolejnosci swoje naukowe

inspiracje' omawia muzykologiczne koncepcje Josepha Schillingera i Nicolasa Slonimskiego.

To one daty autorowi podstawQ do wkroczenia na drogq ksztattowania wtasnego jqzyka

improwizacji. Podobnie jak John coltrane autor pracy potraktowat muzyczne stownictwo

wypracowane przez tych teoretyk6w muzyki jako material moiliwy do wykorzystania we
wlasnych poszukiwaniach. Slownictwo w postaci skal przez nich tworzonych stalo siq czq5ciq

wypracowanego przez autora jqzyka improwizacji. Maciej Kqdziela udowadnia przedstawiajqc

swoje dzielo artystyczne, i2 potrafil zintegrowai owo slownictwo i doprowadzii do sytuacji, w
kt6rej stalo siq ono naturalnym narzqdziem jego wypowiedzi artystycznej.

w rozdziale poprzedzajqcym czq$i pracy, w kt6rej omawiane sE poszczeg6lne utwory
znajdujemy szczeg6lowy opis wsp6lczesnych technik improwizatorskich: passing notes,

approach notes, deleyed resolution, ontycypacji i superimpozycji. To one w potqczeniu z

kreatywnym my6leniem i wsp6lprac E oraz interakcjq artysty z pozostatymi cztonkami zespolu

daty mo2liwo6i uzyskania oczekiwanego efektu w postaci partii solowych tworzonych na

gruncie koncepcji omawianych w pracy pisemnej.

W mojej opinii jasno widai, i2 Maciej Kqdziela dziqki pracy nad tymi koncepcjami uzyskal

indywidualne i rozpoznawalne brzmienie swoich improwizowanych melodii. To wla6nie

brzmienie stanowi niejako podstawq jego jqzyka improwizacji. Nie chodzi przy tym wylqcznie

o barwq diwiqku, dynamikq i artykulacje. Mam tu takie na my5li r6wnie wazny element
ksztattujqcy brzmienie fraz- konstrukcjq melodii opartq o my5lenie skalami symetrycznymi i

heksatonikami, z calq gamq moiliwych kombinacji interwal6w w nich zawartych. Jak

wspomina autor pracy, myilenie linearne w odniesieniu do skal nie jest jedynq opcjE. Walor
niepowtarzalno6ci nadaje mu my6lenie interwatowe, dziqki niezliczonej ilosci mo2liwych

interwaiowych i rytmicznych kombinacji. Ten spos6b kreacji podczas improwizowania jest

styszalny i daje moim zdaniem niezwykle satysfakcjonujEcy i oryginalny efekt.

w zasadniczej czqSci pracy znajduje siq bardzo szczeg6lowa analiza partii improwizowanych

zawartych w dziele artystycznym bqdqcym wraz z czqiciq pisemnq integralnq czq6ciq

doktoratu. Analiza kaidego utworu jest poprzedzona jego om6wieniem o96lnym, w kt6rym



autor przybli2a jego charakterystyczne cechy. Warto6ciowq czq6ciq tych wywod6w jest

kaidorazowe nakre6lenie koncepcji artystycznej kompozycji wraz z ideq jego powstania

osadzon q w kon kretnej tech n ice kompozytorskiej.

Uiyte techniki kompozytorskie sq r62norodne i ciekawe. Niekt6re utwory pozbawione sq

centrum tonalnego, co daje soli5cie wolno6i iswobodg w wykorzystaniu skal symetrycznych i

heksatonicznych. lnne posiadajq okre6lonq strukturq harmonicznq, do kt6rej improwizator
(ci6le nawiqzuje. W mojej opinii stanowi to warto6i pracy i dziela - sprawia, ie tezy stawiane

przez autora sq jeszcze bardziej zrozumiale ijasne. Autor pokazuje tu uniwersalno6i swojego

jqzyka improwizacji. Jqzyk ten dziqki sprawno5ci saksofonisty widzq jako bardzo kreatywne

narzqdzie mo2liwe do zastosowania na bazie 162norodnych koncepcyjnie kompozycji.

Autor udowadnia w pracy pisemnej, i2 skale symetryczne i heksatoniczne stanowiq integralnq

czq56 jego jezyka improwizacji. W przyktadach podanych w zapisie nutowym zawarte sE

pogtqbione analizy wykonywanych partii solowych. PrzeSledzenie przedstawionych analiz

pozwolilo mi jasno zrozumiei koncepcje artystyczne charakterystyczne dla jgzyka

improwizatorskiego autora. Przyklad6w zawartych w pracy jest bardzo duio, a ich ilosd i

spos6b ich przedstawienia - wraz opisem skal, opisem warstwy harmonicznej oraz numerami

takt6w pozwala czytelnikowi na wnikniqcie w zaawansowany spos6b kreowania

improwizowanych melodii w kontekscie tez przedstawionych w pracy.

Mojq szczeg6lnq uwagq zwr6cit fakt, ii autor ksztattujqc sw6j jqzyk improwizacji u2ywa skal

symetrycznych i heksatonicznych nawiqzujqc co pewien czas do wczeSniej w historii jazzu

stosowanych zestaw6w diwiqk6w. Mam tu na my5liskale be-bopowe oraz skalq bluesowE.W

efekcie uzyskuje on niezwykle barwne i r6inorodne efekty. Nowoczesny i odkrywczy styl

autora widzq dziqkitemu jako styl osadzony w tradycji i do tradycji nawiqzujqcy. W mojej opinii

ma to korzystny wplyw na wyraz artystyczny dzieta.



Konkluzja

Magister Maciej Kqdziela jest przedstawicielem mtodego pokolenia polskich muzyk6w

jazzowych. Aktywnie dziata na miqdzynarodowej scenie muzycznej jako lider wlasnych

zespol6w oraz jako sideman, tworzqc i wsp6ltworzqc warto5ciowe autorskie projekty na

wysokim poziomie artystycznym. Sluchajqc jego kompozycji odnioslem wraienie, 2e jest nie

tylko bardzo dobrym saksofonistq - wirtuozem, ale r6wnie2 niezwykle zdolnym

kompozytorem, piszqcym oryginalnq i intrygujqcq muzykq. Wysoko oceniam zar6wno dzialo

artystyczne, jak i pracq pisemnq autora. Jego dorobek artystyczny jest wartojciowy i godny

uznania.

Teza zawarta we wstqpie pracy Macieja Kqdzieli:,,skale symetryczne i heksatoniczne, u2yte w

partiach solowych w skomponowanych przez autora pracy utworach sq rozpoznawalnq czq6ciq

jego indywidualnego jqzyka improwizacji" jest w niej jednoznacznie udowodniona. strona

formalna pracy - jej uklad, bibliografia i czqSi zawierajqca partytury - jest poprawna i nie budzi

2adnych moich zastrze2e6.

w tym Swietle pracq uwa2am za wartosciowq i spelniajqcE wymagania ustawowe.

Pracq doktorskq Pana mgra Macieja Kqdzieli pt. ,,Skale heksatoniczne i symetryczne jako

punkt wyiScia do tworzenia indywidualnego jqzyka improwizacji na podstawie dzieta Maciej

Kqdzielo ZK Colloboration Men's Tolk Kwartef' oceniam pozytywnie i wnioskuje o jej

publicznq prezentacjq.

W%o-L1-
Prof. dr hab. Maciej Grzywacz


