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Zleceniodewcl orffi
Akademia Muzyczna im. G. i IC Bacewiczow w trodzi, lVydzial Wokalno-Aktorski pismo

z dnia 22 hmego 2019 roku, zlecenie podjqte m podstawie ustawy z dtia 14.03-2fi)3 nrku

tekst jednolity o stop,niach i t5rtule naukowym olaz o sto,pniach i rytule wzalnesie sztuki

(Dz, U.Nr65, poz.595 vezrnianani Dz. U. 7dnia.27-O7-2W5 rokuNr 164,po2.1365, ut 14

ust.2 pkt. l).

Dotvczv

Uchwdy Rady Wydzialu Wokalno-Aktorskiego z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie:

- wszszryi4 na umiosek Pani mgr Joenny Klisowskiei z dnia l8 lutego 2019 roku,

przswodu na stopiei doktora szftk muzycznych, w dysclplinie artystycarej wokalistyka -

- wyznaczenia mej osoby reoenzentem pzewodu doktorskiego w dziedzinie sztuk

dyscyplinie artystycmej wokalistyka mgr Jomny Klisowskiej.

W Swietle ustarvy z dnia 14 marca 2003 roku o stopmiach nankorrnych i tytule naukowym oraz

o stopriach i tytule w zalresie sduki (De U. m 65- pr 595, zn rtniarnxni Dz- U. nr 164,

poz. 1365 z dnia 17.082005 r, tekst jodnolity art. 6 usfi- l, 3) Rda Wydzidu posiadda

do prrowadzenia przewodu doltorskiego oa stopi€n dot*ora w dziedzinie sztuk

muzrycanych w dyscyplinie artSrstycrej wokalist5rka- Do ned€q&.nry frWkso&iczqqe
I(milii do ryaw mdaumia stmi dolffia i ankma Wiburmrqp w zalsesie sd*i
prof.&hab.Agilg Jasc*4 pima z &ia 12 kufuia W)l z poftq o ryrar*ryrb rwrzji pacy

ddsoffikiqi Fmi mgr Joonry lCftffisldei p. ,,Wltrene lortrty Alesameo Scrrldigo i frh
interpn*rcia z urykorzystrnim wspdUemei wi@r tra Mrt prekfirti wykmw@i qnP,
zsrfu ddrynra.rasff ndqpa ddrunxffi qia:

o Uchuna*a Nr 23l{V2018-2019 Rady Wy&ialu Wdraho-Al*m*iqp Akademii ltfruJrcznet

im G. i IC Breqiicz6rr w Lodzi z &ia20- hqo 2fl9 r- w ryrawb pr"riech Hrffir i kmcepqii

pray ffion*iqi ffu, wvqdmLrzeuroet ffiffikiego mgr Joamie Klisou*iei.



UcftIt& lt 24M18-2019 Rady Wineidu WdrahoAkto*kgo A,t6dEmii mqmej
im.Gi IL ku,itr w itui z &b 20 @o 7i.l9 r. w Wrsio
pof & hab. Hm lvfiniftk*go trmffiEm py dfucrli tildJddi,
Uchu& It 2flM18-2019 Rady Wleirilu WdrahcAhr*iryo Alndmii lvfrrzJqt
im- G. i IC Brysizfov w lodzi z ffi,20 hfrego 2019 r. w prvb yry"'r-r&r &H- Amy

Ra@ier"Ekiqi, prcf UMFIC rmnm pracy dolOordrQi kild5d*L

I"Jchc& I* 25/NmI8-2019 Rady Wydzialu WdrahoAltu*i*p Akademii Lfizysmqi

im-G.IC Bryqtitzfu w lodzi 2 tlrrtu m hegp 7Jl9 r. w sftrvb mqiqi coby

rccerl?trEn py ddma*iej hdJd*i,

Powyzsze doktmenty ?nstzfiy qygnowme: p@isem Dziekma .Wydzidu 
Wokalno

Aktorskiego ltafuii tt^z5mqi im- G- i IL Brenilds'wlo&i, prof dr hab- Urszuli Kryger.

Podsteworve dane o Kandvdacie

Pani Joanna Klisowska urodzila sig 10. 08. 1972 roku we Wroclawiu- Trn tez rcry2$a
edukacjg mrrzyczrt+ W roku 2001 ukoiczyla studia wokalre w A,kademii Muzycmej

im. K. Lipinskiego we Wroclawiu w klasie prof. dr hab. Baky Ervy Werner. Nmtrynie

odbyla kurs Spiewu barokowego w Mediolanie, p,racujqc pod kienmkiem Cladine ansermet,

potem za.{ dwuletnie shrdia @yplomowe na wydziale muqrki dawnej w }v{usikhochschule

Trossingen, ksztdc4c sie pod kienmkie,rr Christima [filza i Milii Cristiny Kiehr. Studia ts

ukonczyla z wyroznimiem w roku 2008. Swoje rrmiej@u*:i Doktormtka doskonalila

pobierajqc lekcje u znanej polskiej Spieurrczti Jolamy Zmrrko, a tnk,s

w licznych kursach v4ykonawstwa muzyki bnoku powadmych VTnz: G. Banditelli,

P. Koota, B. Schlich J. Ctristensema lL Wifuera S. kine, L- Bnmmayr-Tutz.

Do roku 2019 (zlo2enie dokumentacji w przeurodzie doktorskim) Doktorantka

btisko 60 wybranych koncert6w oratoryjnych, kameralnych oraz spektakli.

*ty**a sprcjalizuje siq w muzryki Baroku i (Iasycymu.

Zainteresowanie muzryk4 tego okresq jak piszs w swej opinii pmf. Eugeniusz Sqsiadek, Pani

Joanna Klisowska przejawiah od pocz4tku swoich shrdi6w, nie dziwi wigc frkg ze wlafuie

ona dominuje w jej artystycznym zyciu- Spiewacz*a proudzi ozywion4 dzidalnosc

podczas kt6rej miala okazjg wsp0lpacowae z tak znakomitymi artystami" jak:

C. Ashonio, G. Capuano, M. Creed(em),P. Heras{asado, B. Ku[ikea L. Ghielmi, V. Luks,

P. NemettU P. Neumann, M. Schuldt-Jensen, M. Toporowski, Ch. Toet, R. Vettori oraz



zespolmi: Ademia &lla Ardia artsemble, Bom Beo$rc Eoscmbt€" Il C.anto

di Orfeo Collegftm 17(J4",, Di\rina Armoni4 Immtal Bach Ensemble, SWR Sfidtgart Vocal

Ensemble, Mittelerropea OrcMa gfrocca, I"a Buooca

Artystka go&:ila na festiuralach muzyczn5rch takich" jak Lucerne Festfuial" Vratislavia

Cantans, Settimane Barocche Musica e Poesia a S. Maurizio, F€stiwel Haendloffiki, Festival

Intemazionale di Daru e di Musica Anticq Festival Brefice, Festiyal di Musica Barocca

di Rovigno, Festiyal Moa.t, Sef,tembre in Musie Amiqua Fonrm Musicrur, Mla! zMuzryk4

Daum+ Migdamarodowy Festi\{,al t{uzyki Orgamurcj i Kmeralnej, Musica Elettnonica

Nuova

Wystgpounata na estradach Filharmonii Jeleniog6rskiej, Filhumonii Pomorskiej,

wTeatro alla Scala w Mediolamie i Lyon Opera Ndional Franre" Jej dzidalnqid koncertowa

zvl{r4zarajest gl6wnie z eshadami zagranicznymi (Wlochy, Nie,mcy, Szwajcaria Fraoda

Czechy, Chorwacja)

W krygu muzycznych zaintercsowai artystki ,ndduje sig takZe muzyka frmcuska

korica XD( wieku, pie$fr oraz muz5&a wsp6lczesna

W swym dorobku fonograficznym kandydatka ma nastgpujqce nagrania pt5rtowe:

. L. Mozart - oratorium Der Mensch ein Got&esmdrder, nagrane z B,olzena

Baroque Ensemble - Harmonices Mundi (Amedeus, 2W7),

o F.A. Bonporti - Motety, mgrme wtaiz, z Ricreaion d"Arcadia

i Takashi Watanabe (ORf Alte Musik, 2008),

r J.D. Z,elilka - Responsori4 mgrme wrNL z Coflqgfun llW
i Vaclavem Luksem (Accemf 2012"),

. H. Purcell - Utwory sakralne tra solmm i bas, nagrane z udzialein Petera

K*tiq Pietro Prrossera - lrrnia i flet buokorvy, Cristiano Contadino * viola

da gamba, Lorenzo Federa - klawesyn (StrediveriusL 2Ol2),

r M. CastelnuovoTedesco - The Diwn of Moses lbn-F-zra na sopmn i gitarg,

z udzidem Giulio Tmpaliniego (Brillirnt Clrssicq 2017)

. AIMo Pidti - lttusic for cello- Two s(mgs z udzialem Adrea Noferiniego -
wiolonczela i Roberto Plano - fortepian @riltient Clrsies, 2018)

Artystka dokonala talfrR dla wytw6rni Brilliant Classics nagran Pie$ni op. 103 l,ouisa Spohra

oraz Czterech Kantat sakralnych G.F. Telemanna tra solran, dwa @ie barokowe i basso

continuo (phrty maj4ukad sig niebawem)-

Kandydatka byta mtiqzamwsp6lpacq z nastqpujecymi instytrrcjami:



. 2005 - 2fi)9*PiccolaAccadmiadelle Arti wRovseto we W,lorech

Spiewu)

. }OW -2010 - Musikschule w Auer (runrrl'ciel W'ychowania murycznego)

) 2010 - 2Al4- CDM (Centro Didattico Music*earodanza) Rovereto (narrczyciel

Spiewu)

Pona&o Pani Joanna Klisowska prowadzila u.arsaary wokalre, w czasie kt6rych

pzr,karywdia wlasne dcx$wiadczenia z alresu ttrhik wokalnych i styl6w

z wykonywanlm repertuarem populryzovda podczas rxlielarrych vapwidfir dla wloskiego

,,I\deakultura", -krchu hduzSrrcgo-, a talfre dla Radia

Francuskiego. fbktorantka trz:arn*nie byla jruorem w konlnrsach urokalnych

organizowanych we Wloszech (2009 i 2010 r. -Pierlz.*2014 r. - Rovereto).

Chod dorobek artystyczny doltorantki nie podlega ocenie nzl€zy stwierdzid,

2rcosiqgnigcia arfystyczne Pmi mgr Joanny Ktisowskiej stanowi4 MZ4cy vrtlad \M polskq

kulturg muzrycznq na terenie k*ju a zufiasznza w zakresie jej propagowmia poza granicami

Polski (Szwajcaria, Niemcy, Francj4 Wtrochy, C-zrrhy, Chortuacja)-

OCENA PRACT IX}KTORSKID.tr

Praca doktorska Pmi Joanny Ktfumskiei pod tytdem ,Wftruo krffiy Ahssm&u

ScrrtdfiBo i i& inmprdrcje z w5&mzystrnirm ury6Umci nfiBday n het prdiltrti

rvXmawczej epolfl, napisana @ kierunkiem F,of dr hab- Piotna Micifskiego, sklada sig

zdziela artystycmego, zuejestrouranego na no5nilu eleltronicmym oraz jego opisrt

stanowiqqych lqcznie prace pod wspomnianym tytrilem-

- Dzido artystyczne obejmqie a krntrty Alcssendro Scerhtfogo:

Avoi che l'accendeste

Hor che graditilwrrori

Lucrezia romsna

O che mastro, o chefiria

Niezwykle ciekawy j€st ju2 sam temat podjpty przez kandydatkg, bowiem Swieckie

kantaty Alessandro Scarlattiego, Wqce podsraw4 niniejszego opracowaniq nie s4 zbyt



dobrze aune ami r*ykonyurure w Polsce" choc ich wartosd mt5rstycara w pekri asluguje

naszersz-e propagowanie. Dokmqiac wybonr k rrtat A Scalmiego doktorantka jak sama

pisze, kierourala sig roznorodno5ci4 mmsridu pod wzgldem muzyczno-lite,lackim" a takze

pod uaglgdem wyrazu i oryginalno3r:i. Podczas p:zygotonryurania oraz

rejestracji utworow solistce towarzrysryla przy klawesynie Pmi Enra Mrowca

Ksztdt dnelai profesjonalny warsztat wykonawczry kard)"datri oceniam pozrytywnie.

Jej ci€pty" migkki sopman liryczny znakomicie odnaiduje sig w es:tefyoe muzyki daumej.

ElastycaoSf frazy, prrowadzonej pieknfm legato, umiejgtne operovrmie A:rnmin+ sfimzcie

nieodzowne w tego typu rtrworach niuanse mrrz5rczre, sfioso$rane figury retorycae,

zdobienia wyrazane afekry doskonale oddaje chmalfrer kmtd, ktdrych determinma jest tekst

zcalymjego bogactwem wynuov{ym. Spiew cechuje inlonacja i dykcja W swej

indywidualnej interpretacji doktorantka wykazda sig smakiem murycznym i wyczrrciem

styhr W tym miejscu podtxe5lid chcg rolg Hawesynistki, Pani Ewy Mmwcy, kt6ra

efektownie towarzysry solistce, btyskotliwie realizujry partiE klawesynu- Obie at5rstki

doskonale ze sobq wsp6lpracujq a ich prezentacjg cechuje kreatywno$i! interpretacyjna

Stuchaj4c ich murycznej prezentacji odnosi sig vrmzcnie, 2e obie wykonawczynie aakomicie

sig rozumieja i uzupehiajQ, co w moim odczuciu jest dodatkow5m walorem mgrania

7.aloircny cel artystyczny zostal udokumentowany w sposob czytslny w opisie dziela

art5rstycznego, prawidlowo opracowanego pod wlzglgdem merytolycznym- W pmacy moirra

wyraznie wyodrgbnid dwie czg5ci, teoretycmo-historyczn4 i analitycm4

Opis uszrregowany jest w osiem rozdzial6w otaz zmplrzarry nr czEfti

dokumentacyjftL kt6re stanoniE (obok prrypisow) bibliografia i" jak @qie autorka spis

ilusracji, kt6ry w rzeczywistu$ci zawiera tabelg afelit6w i wytaz p:z*UAow nutowych.

Na kofrcu znajduje sig podsumowanie w iEzryku angielskim- Cdo$d zawarta jest na 125

shonach.

W obszrmej c?q*il teoretycmo-historycznej auto*a fusdstawia sytuacjg

polityczn4 w Errropie i na P6turyspie Apeninskim w wieku XVII i XWtr (Rozdzial D.

Ddlej opizuje genezq Aceademia dell'Arcadia, jego cele i kolejne frry
rozwoju, podaje tez wykaz neioyybitniejszych jego czlonk6w (Rozdzial tr).

Kolejny rczJrzid (Itr) poSwigcony jest repertuarowi muzlcznemu od XVI do XVIII

stulecia Auto*a skupia sig szczeg6lnie na operze i oratorium- Swe rozwa2ania na temat

opery, jej pocz4tk6w i rozwoju Doktormtka rczpoczryna od Kmeraty Florenckiej, prrowadz4c

dalej czytelnika VTEI wloskie szkoly - neapolitanska rarmskA weneck4 oraz omawia ich

zdobycze.



Dalsze obszsre W rc?Azr*y (w, V, i VI) po$wigmns s4 kantuie. Autodra opis{e

historig jej powstania i pzffirainrta uryo@niajry €echy kantmy wloskiej, framuskiej

i niemieckiej. Omawia kantatg w aryekcie formy i brdouryr, temtyki, tekst6w literackich i ich

struktury, --g-'lniefl rctoryki i s,rmboliki liczb w muzJrce. Zakoiczenis tej czsici piacy

doktorantka *af'lnieniom stylistyki interpretacyjnej kantat ry koutek{cie

problematyki wokalnemu4ycznej.

RozdziaMl niniejszrgo opracowmia awiera om6wienie t$drczodci kaffidowqi

Alessandro Scarlaniego.

Y/ ostatnim rozdziale (VtrD autorka przsdstawia gmezg rqybmanych rilworSw oraz

umikliwie analiruje je pod nzglpdem infierpstacyjrym- Opis{e za.s-tosowm€ fuodki wyrdzu,

uzamdniajqq ich utycie, a wsrystko w opuciu o osobiste rozumienie urykonywanych

doktorantkg Srodk6w interpretacyjnych raile@ m.in.: Swiadome operowanie banre glosu,

stosowanie messa di voce, parwy, zdobienia, odpowiednia artykulacja zmiany

i dynarniczne, majqce podkre$lid konkretne slowa czy uwypuklid zastosoware prznz

figury retoryczne. 'W'szrystkie te Srodki uz5rte zostaty zgodnie z ekspresjq tekstu

i interpretowanymi afektami. Analiz4 interpretacyjnq doktorantka przrerrouadza opierajqc sre

na tekstach kantaL kt&e zp,miwzr;za na poczqtku om6wienia u/raz z ich polskim

ttumaczeniem. Szkoda tylko, 2rc nie znajdujemy informacji na temat autora pzekladu.

W podsumowaniu zabraklo mi umiosk6w zwiqzmych z tq zltwart4 w tytule

roryxawy- Ciehwe byloby lel parai: refleksje wlasme autorki na temat pzebiegu prac,

z-niq4anych z pronnadzeniem badafl a w szczeg6lnofci p:zrygotowyurmie,m urowno dzieta

atysScaego, jak i niniejszrgo opracorvmia

Mgr Joanna Klisou/ska w swej pmacy posluguje siq jqrykiem dojrzatyq uzyurajac

fachowej terminologii, my5li formr*uje w sposdb Haroumy. Mimo &obnych Hgd6w

inteqpunkcyjnych, literourych, sfflistycznych, fleksyjnycfu bflaqych" jak sre domySlam"

wynikiem po*piesznego przcredagpwywania tekstu" faca spehia standardy pod wzgl$em

edytorskirh. Zasazeisnia budzi natomiast sfera dokummtacyjna- W'pr4pisach attorka, poza

tnema wyjetkami, cytujqc lub pisz4c lza:|, nie podaje numer6w stnon pozy'cji

bibliograficmych. z kt6rych zrc,zrrpnqla 6w cytat lub informacjg, ograniczajqc siq do podania

nazwiska autora, tjrtulu publikacji oraz miasta i roku jej wydania Odnotonrdem te2 joden

braku i prz5pisu po zacytouranym zdaniu- Dziwi mnie rowniei

niekonsekwencja ptzry cytowanych fragmentach, doktorantka prrytacza bowiem raz tekst

w jEzyku , nie podajqc polskiego ttumaczeni4 innym razem je poda$e, a jeszcze



innyrn" umieszcza tylko pol*i fzekhd cytilrt choc pochodzi m z prblikacji oboojqzycrej.

Auto*a nie wskazuje teZ ar*ua fu'rnzryzshpzytaezmycht*stri,w.

ReasumujEc - ksztdt dzic*a i pofesjonalny warszf,at doklormtki

oceniam pozytyumie - Zdoi,any el artysfyczny zostd udokumentowany w sposob czytelny

i wyczerpujryy w opisie dziela artystycaegp. Crq#t opisoura jest prawidlouro opracowana

pod wTgl$em merytrorycznym. Chod ponfiad i tflr6rcrc66 Alessandro Scala$iego jest u nzs

zrttrta., to jednak trueba, b na rJrnku polskim nie .'kazzla siq doqd

publikacja z rejestracjA jego lantaf,. Z tryo powo&r w mojej opinii pmaca jest sroeg6lnie

warto$cionra i ma niew4tpliwy walor odukacyjnp Autorlo wytxa?dfl sie du24 vrnikliwoft:ia

i ze^nga-owrniem w sferre badd Spos6b ujqcia tcmml, starmny dob6r cytowanej litieratrry,

w tym obcojgzycmej (wloskiej, angielskiej, niemieckiej) showi4 o rnryj4tkowych walorach

tej pracy i sq godne wysokiej oceny.

Konkluzia

Praca doktorska Pani mgr Joanny Klisowskiej WWzEz sw6j tw6rczy i dukacyjny

charakter wnosi znflczryy urklad w rozw6j zar6wno dysclpliny arfystycznej, jak i cdej

dziedziny sztuk

Wobec powyrczego stwiemdzam, i2 doktorantka wykazala sig ogromn4 widze

teoretyczn+ a tak?r umiejgtno5ciami do prowadzenia samodzielnej pracy arfystycznej.

Rozwi4-ala zdo2nne -rga4nienie artystycme, ryehi4irytym smymwJrmpniaet 13 ust I i
2 ustawy z dnia 14.032003 roku Stwhrdzrm, ic prca przyinqig

p-tf lreb. llrnne Michdrk

.!,-,* hrM{


