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Twhrczoit alt6wkowa Rebekki Clarke i Lillian Fuchs -
podobieristw a i rhznice

Program dziela arty sty cznego (CD) :

Rebecca Clarke

Sonata na alt6wkg i fortepian
I'll Bid My Heart Be Still
Untitled

Lillian Fuchs

Sonata Pastorale
16 Fantasy Etudes - etiuda nr 6
Fifteen Characteristic Studies- etiuda nr 2, ll, 12

Prezentowany temat obejmuje problematykg r62norodnoSci aspektowej

poszczeg6lnych dziel na alt6wkg Rebekki Clarke i Lillian Fuchs. Przedstawia

najwahniejsze struklury kreuj4ce caloksztatt utworow w kontekScie wielu czynnikow,

kt6re realnie wplywajqna ich formg i ostateczne brzmienie.Poznanie istotnych kwestii

wynikaj4cych z historycznych, biograficznych oraz analitycznych uwarunkowafi, jest

zadaniem fundamentalnym i daje podstawg do czynno5ci badawczychnadzloaonoSci4

materii. W rozprawie doktorskiej, eksploracji podlega tw6rczoSd alt6wkowa Rebekki

Clarke i Lillian Fuchs, stanowi4ca gl6wny przedmiot badari, a takie wazniejsze jej

determinanty. Do pracy badawczej wykorzystane sE dwie metody: por6wnanie, daj4ce

pogl4d na poziom zr6imicowania wybranych utwor6w oraz analiza, przedstawiaj4ca

strukturg i zalehno5ci gl6wnego przedmiotu badari w kontekScie relacj i przyczynowo -
skutkowych i ich mechani zmu dzialania.

Celem rozprary bylo oznaczenie wsp6hzgdnej podobieristw i r62nic pomigdzy

tw6rczoSci4 alt6wkow4 obu kompozytorek, a takhe znalezienie 2r6del ich powstania

w odniesieniu do dzialalnoSci kompozytorskiej, obyczajowoSci spolecznej oraz

specyfiki danej epoki (pozwolilo to na okre6lenie wptywu r62nych czynnik6w



na uksztaltowanie, a tym samym na poziom odmiennoSci materialu badawczego).

Celem drugorzgdnym, jednakze doSd istotnym i wtZnym, bylo wskazanie miejsca jakie

zajmuj1 wspomniane altowiolistki w historii tur6rczoSci na alt6wkg oraz popularyzacja

ich dorobku artystycznego w polskiej Swiadomo6ci kulturowej. Zamierzeniem

podrzgdnym pracy stalo siQ r6wniez znalezienie powod6w dysproporcji pomigdzy

iloSci4 kompozytorek wzglgdem kompozytor6w, okreslenie wptywu Uch przyczyn

na dorobek tw6rczy obu artystek, a takhe zbadanie jak bardzo r62norodne mog4 byi

utwory komponowane przez kobiety naprzykladzie wybranych dziel.

Praca ma charakter badawczy i przegl1dowy. CzgS(, rozprawy prezentuje wiedzg

na temat kultury muzycznej Europy i Stan6w Zjednoczonych, a taVie najwigkszych

artyst6w oddziatuj4cych na wyobraznig twSrczq Rebekki Clarke i Lillian Fuchs.

Przedstawiono w niej r6wniez skr6towy opis historii kobiet-kompozytorek

oraz notyfikacje na temat biopsychicznych podstaw tw6rczego mySlenia zalehnego

od Srodowiska rodzinnego. Dodatkowo umieszczono informacje i wykaz analizy

statystyczn ej d oty cz4cej kompozytorek dziel alt6wkowyc h.

Druga czg56 pracy to eksploracja poszczeg6lnych utwor6w muzycznych

jgzyka wypowiedzi muzycznej, zastosowanych technik i towarzysz1cej

im emocjonalnoSci. Zawiera ona talrz;e wnikliw4 analizg por6wnari zrlhnicowanych

aspekt6w, dotyczqcych tw6rczoSci alt6wkowej Rebekki Clarke i Lillian Fuchs. Finalna

jej czQsc podzielona zostala na kilka obszar6w, z kt6rych kuzdy otwiera dyskurs

w drodze analityczno-teoretycznych rozwailafi, w rezultacie weryfikuj4c i konkluduj4c

hipotezg rozprawy.

H: Tw6rczo(C alt6wkowa Rebekki Clarke i Lillian Fuchs wykazuje wzglgdem siebie

wysoki stopieri zr6hnicowania na wielu plaszczyznach, a poziom dyferencjacji badanej

materii determinowany jest przez czynniki o wieloaspektowym podloZu.

Slowa kluczowe: Rebecca Clarke, Lillian Fuchs, alt6wka, podobieristwa, r6anice,

kompozytorki


