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RECENZJA PRACY DOKTORSKI EJ

Pana mgr Krzysztofa Suwalda ,rlmpresje folklory:tyczne w solowej tw6rczo$ci
fortepianowej Aleksandra Tansmana na podstawie wybranych dziet; Second recueil de
mazurkds, Le tour du monde en minloture, Trois prdludes en forme de blues, Sonate nr S d
lo mCmoire de Bdla Bandk oraz Visit to lsroel, Dix Feuitlets de Voyage" na zlecenie Rady

Wydzialu Fortepianu, Organ6w, Klawesynu, Muzyki Dawnej i )azzu Akademii Muzycznej
im. G. i K. Bacewicz6w w todzi nr 8l/tt/2ot&l2otg z dnia 24 kwietnia 2019 roku.

Sylwetka kandydata

Pan mgr Krzysztof Suwald urodzil siq w roku 1992 w Pabianicach. Ukoriczyl szkolq

muzycznQ I i ll stopnia w rodzinnym mie6cie.

W roku 2016 ukoticzyt Akademiq Muzycznq im. G. i K. Bacewicz6w w todzi w klasie
prof. Cezarego Saneckiego i prof. Wojciecha Kubicy.

Byl uczestnikiem mistrzowskich kurs6w muzycznych prowadzonych przez takich
pedagogdw jak: B. Kawalla, E. lndjic, A. Tatarski, Z. Raubo, J. sterczyliski, w. szlachta,

A. Jasiriski, K. Kenner.

Koncertuje na terenie calej Polski, w szczeg6lno$ci w wojew6dztwie l6dzkim.
Od roku 2014 jest nauczycielem fortepianu w szkole muzycznej I i ll stopnia

w Pabianicach.

Jest laureatem konkurs6w pianistycznych w Barletta i Filadelfii (tTA).

Ocena prary doktorskiej

Praca doktorska Pana mgr Krzysztofa Suwalda sklada siq z dw6ch integralnych
element6w: dziela artystycznego tj. nagrania wymienionych w temacie pracy utwor6w
Aleksandra Tansmana oraz czqSciopisowej pod powyiszym tytulem.

Dzieto artystyczne

Tw6rczo$ Aleksandra Tansmana, co podkre6ta w swej pracy doktorant, jest niestety
z wielu wzglqd6w tw6rczo6ciq niszowq. Doktorant jako jeden z cel6w podjqcia wybranego
przez siebie tematu wyznaczyl sobie prezentacjq tej tw6rczoSci i znalezienie dowod6w na jej
niezaprzeczalnq warto((. Nagranie dokonane przez doktoranta ten cel jednoznacznie

uzasadnia. Wykonawca znajduje i ukazuje r6inorodno$6, oryginalno$C i olbrzymiq zawartoi6
artystycznq dziela Tansmana. Przekazuje r6wniei zakodowanq w tym dziele fascynacjq



tw6rcy szeroko rozumianym, r6inorodnym, pochodzqcym z wielu 2r6del folklorem, zajmujqc

siq gt6wnie jego przeloieniem na stylizowane formy muzyki klasycznej.

Zestawienie nagranego programu pokazuje nam Tansmana nie tylko jako

wszechstronnego kompozytora, ale r6wniei jako glodnego poznania $wiata odkrywcq
i obserwatora.

Oczywi$cie do przekazania wszystkich klimat6w, nastroj6w i koloryt6w wspdtistniejqcych

z tq muzykq niezbqdne sq Srodki wykonawcze wysokiej pr6by. Doktorant dysponuje nimi
i swobodnie nimi operuje. Trzeba podkreSlid urodq brzmienia, jego r62norodnoid i kulturq,
pefnq niuans6w i wyrafinowanq artykulacjq, znaczEcq amplitudq dynamicznq i wreszcie

zaawansowanq pianistycznq biegto$C wykonawcy. Wszystkie te elementy ukladajq siq

w bardzo warto$ciowq i imponujqcq estetycznie catoSi, dajEcQ sluchaczowi pelnq satysfakcjg.

Czq56 opisowa

Czq(i opisowa sktada siq ze wstqpu, 6 rozdzial6w i zakoflczenia. Dodatkowymi

elementami sq abstrakt w jqzyku angielskim, wykaz ir6del, i wykaz dziel fortepianowych
Aleksandra Tansmana.

Autor rozpoczyna swq rozprawq biografiq kompozytora. Jest to bardzo obszerna, pelna

fakt6w, spostrzeiefi, cytowanych opinii i wypowiedzi ,,Wielkich" i przede wszystkim ciekawa

czqii pracy.

Nastqpnie doktorant analizuje nagrane przez siebie utwory, opisujqc rdwnie2 dotyczqce

powstawania tych dziel okoliczno$ci.

Ka2dy z rozdzial6w autor kofczy konkluzjq, wyciqgajqc wnioski gl6wnie dotyczqce

zwiqzanych z tematem pracy impresji folklorystycznych jako najbardziej charakterystycznych

element6w inspirujqcych powstanie omawianego dziela.

Zar6wno w dziele artystycznym jak i w czgSci opisowej punktem kulminacyjnym jest

nagranie i analiza V sonaty fonepianowej po$wiqconej B. Bart6kowi i napisanej z okazji

dziesiqtej rocznicy jego $mierci.

W poSwiqconym sonacie rozdziale autor analizuje bardzo charakterystyczny
i interesujqcy rozw6j formy sonatowej w pierwszej po{owie XX wieku, narodziny
neoklasycyzmu i znajduje dowody na prekursorskq rolq Tansmana w powstawaniu nowych
form, m.in. formy mostowej.

Bardzo wnikliwa analiza sonaty i jej $wietna interpretacja przedstawiona w dziele

artystycznym przez doktoranta mogq stanowii wzorzec wykonawczy nie tylko dla wielu
mlo'dych, ale r6wniei tych bardziej do6wiadczonych pianist6w.

Drobne usterki edytorskie i mo2e jedno mniej przekonujqce sformulowanie (strona 41)

nie majq praktycznego znaczenia dla jako$ci pracy.

Uwaiam, ie czq$i opisowa pracy mgr Krzysztofa Suwalda zasluguje na duie uznanie.

Przytoczone fakty, przedstawione analizy, wyczuwalny stosunek emocjonalny autora do

tematu - to wszystko stanowi o duiej jej wartoSci.
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KONKI.UZJA

Przedstawiona przez Pana mgr Krzysztofa Suwalda praca doktorska jest nie tylko no!t/ym,

wnikliwym i interesujqcym ujgciem tematu. ZaSwiadcza rdwniei o dutej wiedzy

me rytorycznej i pia n istycznym profesjo na I izmie d o kto ra nta.

Zar6wno dzieto artystyczne jak i jego opis potwierdzajq bardzo wysokie aspiracje

artystyczne i intelektualne doktoranta. Nagranie bqdqcych tematem pracy utwor6w

Aleksandra Tansmana spelnia bardzo wysokie wymagania. Praca doktorska jako caloid wnosi

znaczqcy wklad w rozw6j kultury muzycznej w naszym kraju i tym samym spelnia bez

zastrzeieri wszystkie wymagania art. 13 ust. 1 ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dn. 14.03.2013 roku. Pracq doktorskq Pana

mgr Krzysztofa Suwalda przyjmujq. IJ lr ," t\
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