
GtzegotzBiegas

Akademia i0'flruzyezta im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

e-mail gbiegas@wp.pl

Katowice 31.05.2021

Zleceniodawca recenzi i :

Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewicziw w l-odrj, Wydzial Fortepianu, Organ6w,

Klawesynq Muzyki Dawnej iJazat- pismo Przewodnicz4cej Komisji ds. nadawania stopni doktora

i doktora habilitowanego w zakresie sztuki prof. dr hab. Agaty Jareckiej zlecenie podjgte na

podstawie Ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach i tytule natrkowym oftu o stopniach i tSrtule

wzakresie sztuki (Dz.U. Nr65, p2595 ze rnianami Dz.lJ.zdnta27.07.2}05rokuNr 164,po2.1365,

art.l4 ust.2 pkt.2

Dotyczv:

Uchwaly Rady Wydziatu Wydzial Fortepiantl Organ6w, Klawesynu, Muryki Dawnej i Jazat

Akademii Muzycznej im. Graamy i Kiejstuta Bacewicz6w w Iodn z dn:r. 04. lipca 2018 roku w
sprawie:

' wszs7ryia, na wniosek Pana mgra Krzysztofa Suwalda przewodu doktorskiego w dziedzinie

szhrk muzycznych w dyscyplinie artystycznej: instrumentalistyka,

Uchwaty Rady Wydzialu Wydzial Fortepianq Organ6w, Klawesyntl Muzyki Dawnej i Jazan

Alrademii Muzycznej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w 224 kwietnia 2019 roku w sprawie:
. ry1rzrluaczx;niamojej osoby na recenzenta

Do nadeslanego mi pfrzez Przewodnicz4cq Komisji ds. nadawania stopni doktora i doktora

habilitowanego w zakresie sztuki pisma z dnia 12.04.2021 rokq informujqqego o wszczgciu

przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mojej osoby recenzentem pracy doktorskiej Pana mgra

Krzysztofa Suwalda pL ,Impresje folklorystyczne w solowej tw6rczoSci fortepianowej

Aleksandra Tansmana na podstawie wybranych dziel: Second recueil de mazurkas, Le tour du

monde en miniatures, Trois pr6ludes en forme de blues, Sonate No. 5 i Ia m6moire de B6Ia

Bart6k, Suite for piano. Visit to Israel, Dix Feuillets de Voyage' dolqczone zostaly praca

doktorska oraz dokumentacja &ialalno5ci artystycznej Dok1oranta.



Podstawowe dane o Kandvdacie

Krrysztof Suwald urodzil sig I kwietri a 1992 r. w Pabianicach. W roku I 999 rozpocz4lnaukg

gry na fortepianie PSM I i II stopnia w Pabianicach po ukoriczeniu kt6rej swoj4 edukacjg mtrzyc,ot'
kontynuowal w Akademii Muzyczrej im. Graamy i Kiejstuta Bacewicz6w w tr-odzi na Wydziale

Fortepianu, Oqgan6w, Klawesynu i Instrument6w Dawnych w klasie prof. dr hab. Cezarego

Saneckiego oraz dr hab. Wojciecha Kubicy. Studia magisterskie ukoriczyl w 2016 roku z ocenq

bardzo dobr4.

Od 2014 roku roqpocqNpracE w Paristwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w pabianicach

w charaktetze lnanczyciela fortepianu oraz akompaniator4 obecnie piastuje funkcjg kierownika
sekcji instrumentow klawiszowych. Przrz tzy lat4 od roku 2016, pracowal jako akompaniator w
Akademii Mttzycanej im. Grazyny i Kiejstuta Bacewicz6w wlodzi. W tym czasie bratr udzial w
wielu warsztatach dyrygenckich, prowadzonych przez m.in.: Michiela Haspeslagh4 Vladimira
Kiradijev4 Marka Gandeckiego. Ponadto od roku 2019 jest naucrycielem w Zespole Szk6l

Muzyczrych im. Czeslawa Niemena we Wloclawku. Od roku 2020 pehri funkcjg polskiego

ambasadora konkursu,J.{eapolitan Masters Competition,

Przebieg dzialalnoSci artystycznej Pana Krzysztofa Suwalda to koncerty obejmujqpe solow4

literaturq fortepianowq koncerty kameralne m.in. zflecist4 Konradem Fiszerem, atetakZekoncerty

w charakterze pianisty towamysz4cego zespolom ch6ralnym. Sz*zsgbln4uwagQ zwr6cilem na

informacjg dotycz4cqpracy Doktoranta w Katedrze Edukacji Muzycznej oftv w Katedrze

Dyrygentury Syrafoniczrej - moim zdaniem jest to dla mlodego pianisty praca i wyzwanie

szczeg6lne - wymagania stawiane tkzw. akompaniatorom w tych Katedrach s4 wyj4tkowo

wysokie. Umiejgtro56 szybkiego przyswajania wyciqg6w, crytaniapart5rtur czy nawet

czteroglosolYych utwor6w ch6ratnych w).maga od pianisty umiejgtrogci szczeg6lnych. To r6wnie2

wielka lekcja pokory - ogrornnego nakJadu pracy nie wida6 w tkzw. dzialalnoSci artystycznej bo

prrygotowywany, pru'etwarzarry ogrom materialu wykorzystywany jest wylqcznie dla cel6w

dydaktycznych w czterech Scianach akademickich klas.

Dok0orant wielokrotrie bral udzial w warsztatach pianistycznych prowadzonych przez

DZIALALNOSC ARTYSTYCZNA



wybifrrych pedagog6w m. in. prof. B. Kawallg, prof. E. Indjica prof. A. Tatarskiego ,prof. Z.
Raubo, prof. J. Sterczynskiego, prof. W. Szlachtg oraz prof. A. Jasinskiego. Byl r6wnie2
uczestrikiem takich warsztatow jak: ,,Szkola Mistrz6w Fortepianu" czy ,,Letni Kurs pianistyczny''

w Szczecinku ( ukoriczony z wyr62nieniem), seminarium pianistycznego prowadzone goprz4z
Kevina Kenner4 Migdrynarodolvych Warsztat6w Wokalno-Scenicznych,,Opera Connecting

People", ,,[rtniej Akademii Muzryki" oraz licznych warsztat6w kameralnych. Jako pianista

wystgpowal r6wnie2 na festiwalach muzycznych takich jak ,,Mosna z fortepianem,,, ,,Muz5rka

w zacnyrn dworze", ,,Musica Moderna" oraz ,,Kolory Polski". Jako akompaniator wsp6lpracowal

z wieloma l6dzkimi ch6rami, m. in.: Ch6rem Filharmonii tr 6dzftiej, zZ,etsbtroCh6rem

Kameralnym,,Presto", Mgskim Zespolem wokalnym,,The Singing Heads,', ch6rem,,Nieopomi,,,

Towarzystwem Spiewaczym,,Echo,' oraz ch6rem,,Lutnia,'.

Krzysaof Suwald uczestniczyl w kilku konkursach pianistycznych otrz5rmuj4c miedzy
innymi: wyr6znienie na Migdzynarodowym Konkursie Pianistycznym,,DonVincenzo Vitti',
we Woszech, III miejsca w Migdzynarodowym Konkursie Pianistycznym,,paolo Serraro',

w Filadelfii, pierwsze miejsce na )OCV[ Migd4marodowym Konkursie Pianistycznym ,,Citta di
Barletta" we Wloszech. .

W dorobku artystycznym Pana Krrysztofa Suwalda sq r6wnie2 prawykonania utwor6w
kompozytor6w polskich i zagranicznych.

Dzialalno5d artystyczna Pana Krzysztofa Suwalda Swiadczy o jego wszechstronno5ci i
r62norodnej pianistycarej dyspozycyjno5ci.

OCENA PRA.CY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pana mgra Kzysztofa Suwalda pt. ,,Impresje folklorystyczne w solowej

tw6rczoSci fortepianowej Aleksandra Tansmana na podstawie wybranych dziel:Second recueil
de mazurkas, Le tour du monde en miniafures, Trois pr6ludes en forme de blues, Sonate No. 5
i la m6moire de B6la Bart6k, Suite for piano. Visit to fsrael, Dix Feuillets de Voyage', sklada sig

zdzielaartystycznego zarejestrowanego na noSniku elektronicznym oraz opisu, stanowi4cych lEcznie

pracg pod wspomnianym t5rtulem.

Dzielo artystyczne zawiera utrwalone przez Doktoranta nastgpuj4ce utwory Aleksandra



Thnsmana:

CDl
Second recueil de mazurkas

[01] MazurkaNo. I Vif

[02] Mazurka No. 2 Mod6r6

[03] MazurkaNo. 3 Animd

[0a] MazurkaNo.4 Lent

[05] MazurkaNo.5Anim6

[06] MazurkaNo.6Anim6

[07] MazurkaNo. 7 Lent

[08] MazurkaNo. 8 Vif

[09] MazurkaNo. 9 Mod6r6

Le tour du monde en miniatures. Ouinze feuillets de vovaee

[10] Coconut - Grove, Hollywood, California (U.S.A.)

IU Waikiki - Beach de Honolulu (Hawai)

[l2] Complainte de Nikko (Japon)

[3] La marchd d'oiseaux e Shanghai (Chine)

[1a] Les gongs dans un temple de Hong-Kong

[5] Les Iles Philippines

[16] Le chermeur de serpents d Singapore

[7] Les singes dans lajungle de Penang

[18] La fltte de bambou dans la f6ret de Bandoeng (Java)

U9] Le Gamelang de Bali (Waiang- Thddtre d'Ombres)

[20] Les 6l6phantes blancs de Ceylon

[21] Les Tours de Silence iBombay Thnsman

I2211-anuit sur le Nil

[23] Puerto de Soller (Iles Baldares)

[24] Napoli

Tmis prdludes en fome de blues

[25] Prelude No. I Lento cantabile

[26] Prelude No. 2 Moderato

[27] Prelude No. 3 Moderato

CI'2



Sonate No. 5 i la m6moire de B6la Bart6k

[01] Sonate No. 5 d la m6moire de B6la Bart6k I Allegro

[02] Sonate No. 5 d la mdmoire de B6la Bart6k II Lento

[03] Sonate No. 5 d la mdmoire de B6la Bart6k III Molto vivace

[04] sonate No. 5 d la m6moire de B6la Bart6k: IV Largo. Allegro con moto

Suite for piano. Visit to Israel Dix Feuillets de Vovaee

[05] Notturno (The Mysterious City of Tz'fat)

[06] The kibbutz

[07] The ruins of Capernaum

[08] The sources of the River Jordan

[09] The Holy City

[10] The desert ofNegev

[11] The Mosque of Saint Jean d'Acre

[2] The Lake of Tiberias

[3] Yemenite cradle song

[4] Poputar dance (Hora)

Po wysluchaniu dw6ch pbrt CD z,awierujqsych utwory Aleksandra Tansmana ( dzielo

artystycae to prawie 84 minuty zarejestrowanej muryki) z satysfakcj4 stwierdzam, iz Doltorant
zr.ralazl pewnego rodzaju interpretacyjny klucz, kt6ry dzigki zastosowaniu r6zrorodnych Srodk6w

wyrazowych dopasowany zostal do bardzo indywidualnej narracyjno - dramaturgicznej zawartoSci

kazdego z zaprezsntowanych cykli.

Jako pierwszo La plycie CD przedstawione s4 Second recueil de mazurkas, kt6re

s4 z wielkim pietyzmem i szacunkiem dla szczegolowego Tansmanowskiego zapisu.

Poszczeg6lne miniatury stanowiq pewnego rodzaju caloS6 zestawionq rn zasadzie kontrastu, a

atrnosferg cyklu wynncz-ajq uroanaicona artykulacja dynamika ale tak2e mocno zr6znicowane

tempa i harmonia. Te czSmniki determinuj4 emocjonalne fluktuacje calego cyklq jednakze

supremacjg interpretacyjn4 wyznaczazdecydowanie specyfika formy mazurk4 kt6ry moim zdaniem

nalezy do najtrudniejszych interpretacyjnie tancow. MySlg, ze Doktorant dobrze poradzil sobie z

uchwyceniem indywidualnego idiomu tempowo - agogicznego dedykowanego formie mazurka.

Wszystkie rubata, artykulacja, aprzedewszrystkim pewnego rodzajuniewymuszonaprostotawydajq

sig by6 bardzo wlaiciwe dlaoddaniaklinratu i e,haraktenrminifir.

Barda podobne wrarrcnia o&oszg shrchajf Ie tour du monde en miniatrnes. auinz6
feuillets dc vologe. Zbi6r s@inie odlegtyeh od siebie hrtturowo utwor6w, crerpiqcych mabrid



muzycznych z najodleglejszych zaQ&6w Swiata ( od Hawaji Japonii, Chitr, Singapuru, Indoneqii po

Indie i Egp0 zaprer,ntowany jest przez Doktoranta w qpos6b swiafumy, uuragledniqiecy

posrczeg6lne krygi kultuowo- etnime.Inergwacja PanaKrrysaofa Suwalda subelnie uwlpukla

szeroki wachlarz narodowo zabanrionego muzycznego mabriaht, kt6ry stano\iri o autonomii

wyrazourcj poszcreB6lnfh azesci. IGtda z nich dzigki &jrzahmll dysponouraniu czescm i
harmoniczna barsre nabiera cech o&gbnych. Jednak na sry61re poaaestenle w tym utworz
zasluguje jako6d artylnrlacyjno -podalizacyjna ( znakomib @g5ci nr 16, l?,19,20), tt6rc sbnowiq

pcumego rodzqiu formo i narmcyjnotw6rwy wyznacznik cdofui.

Tr,ois pr€ludes en forme dc blues emanujqpeumego rodzaju interpetacyjnym spokojem

dzi*i lil6remu wykonawcy udaje sig bardzo dobrre uchwyciC i oddad specyfikg synkoponro-

kotjnrygo sig swingu Swing w pe\ilI)m kontek$cie w jgz5/nr angiclskim moiB EE oznaczad

rcmach i moiB mmentami tej odnobiny rozmachrr i peumego impcratyqru mi
zabraklo. MySle icdoak, ae prredc wszXs&im Doktoralrt chcid oddad spokojny, infiowertycay

charakter,h6rybardrcjasnonarzuconejestprzekompozytoraprecpyjnymi,wloskimiokre$eniami.

Emblematyczna furma sonaty ( takpisze o niej sam Dohorant) dla mnie jest ntworem"

zwszln&ichzaprercntowanychnaptytacltnaileps4rm" Jej motoqrlo, stnrtrnrq zurmtyharmoniczne

przyutohaiq u/arstwe mrzlczoe Sonaty fortepianowej op.26 Samuela Barbera W t]rm &iele Pan

Suwalda poza Swietnyu dlrcponowaniem b8m'e i artSflolacjq bardzo dobrre radzi sobie z

arsonomizowaniem gpstcj faktury, szczeg6lnie Gzgdci I dziglo Swiadomemu kolorystp -
prestrr.Guncmu prowadzeniu kaidej z rak" \$robrainig muzy@l i artyst5paq dojrzdo6{ *Jrchad

hiwcagdciUl,kt6rqkomtnujeDotilotantSwiadomqkonstnrkt5Tumq\r6m.hstroone artSflnrlacyjna

,p414", kt6ra emanuje pianist5pznym szliftm. Cala forma sonaty zbudowana jest logicznie z

uwzglEdni€oi€m ina:nriAtaUego charahenr kardej z @ci.
&tni zarejeshowany utu/6r Suite for piano. Visit to Israel, Dix Feuillets de Voyage to

kolejny popis Doktoranta skorelowanego dysponowania czasem, barwq i artykulacjq kt6re

skutecznie stuz4 oddaniu niepowtarzalnego estetycmie idiomu murycznego jgzyka jidisz. Narracja

zdetemrinowana zdystansowan4 emocjonalnoSci4 pozwala na wykonanie miedzy innymi Swiefirych

repetycji i tych szybkich ( jak np. w czgsci 5), a moZe bardziej tych wolnych (czgfit nr 60 ), kt6re

swoj4 utzymanq constans czaso - przestrzeni4 budujq i potegujq ci4gle napigcie. Ta umiejgtnoSd

Swiadczy, moim zdaniem, o duzej SwiadomoSci i dojrzalo5ci artystycaej Doktoranta.

Cz4St opisowa, bar&o starannie opftlcowaruL pod wzglgdem merytorycrtytn, sklada

sig z 6 rozlaalilw oraz bibliografii.

W kazdym z rozdzial6w Autor w spos6b bardzo szczegolowy i wyczerpujqcy przedstawia

nagrane kompozycje w kontekScie kulturowej genezy ich powstania Praca ma bardzo przejlz.yslq



konstnrkcjg, atanaciaprowadzona jest konsekwentrie z uwzglgdnieniem przemySlei i doswiadczefr
Doltoranta co zasfuguj e ta szczegllne podkreslenie. Pracg otwiera biografia Aleksandra Tasnsmanq
kt6ra pozwala na lepsze zoztrmienie i odczytanie wszystkich zaprezentawanych utwor6w w
kontekscie zyciowych i artystycarych doswiadczef Komporytora.

Kolejne rcz-dziaNy, kt6re maj4 charakter opisowy, to pewnego rodzaju kompendium niezbgdne
yzy wlasciwym odczytaniu i interpretacji poszczeg6lnych zaprezentowanych ptzez Doktoranta
utwor6w. Werbalizowane mtJzyczrrc odczucia pena Suwalda ,gakofvritczaj{, poszczeg6lne

kompozycje w odpowiednim krEgu kulturowo- estetycznym co przy tak wielkim zr6inicowaniu
wyrazowym i stylistycznym utwor6w wydaje sig niezbgdne. JEzykpracy jest bardzo sugestywny,
bogaty i tyW. CzgSt, opisowa razemz nagraniem stanowiq koherentn4 logicznq caloS6.

PracA zamyka podsumowanie wraz zbgatqbibliografiq (liczqcqkilkadziesi 4tpozycji).

Reasumuj4c' praca doktorska tak w czq6ci nagraniowej jak i pisemnejo pana mgra Krzrysztofa
Suwalda zasfuguje na uznanie - subiektywne, trafrre uwagi dotyczqce wykonawczego aspektu
opisywanych utwor6w, umiejgtnoSi wyciqgania wniosk6w, sprawnosd jgzykowa, bogata
bibliografia a pruede wszystkim Fw6rczy, kreatywny stosunek Autora do nagrywanych i
opisywanych dziel pozwataj4 jednoznacaie stwierdzid dojrzaloS6 tak artystyczn4 jak i naukow4
Doktoranta.

Konkluzia

Prac9 doktorsk4 Pana mgra Krz.ysztofa Suwalda oceniam pozytywnie. Doktorant ukazujqq w
ciekawy spos6b wciqz jeszczemalo wykonywan4 muzykg Aleksandra Tansmana wzbogacaswoim
nagraniem i dysertacjq kulturQ mturycar'q pvycryruaj4c sig do rozwoju zar6wno dyscypliny
artystycznej reprezentowanej przezDoktorantajak i calej dziedziny sztuk muzycznych.

Niniejszym stwierdzam, 2rc Doktorant wykazal sig glgbok4 *iedre praktyczn4 i teoretyczng, atakirc
umiejgtroSciami do prowadzenia pracy artystycznej. W ten spos6b Doktorant rontdqzal zalozone
zagadnienie artystyczne i spehrila &zzasfrzeaefiwymagania art. 13 ust. I Ustawy zdnial4.O3.20O3
roku. Pracg doktorskq Pani mgra Krrysrtofa Suwalda przyimuje.


