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opinia dotyczEca pracy doktorskiei pana mgr. Macieja Tubisa

Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna im. Grazyny iKielstuta Bacewiczow w t-odzi,
Przewodniczqca Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora
habilitowanego w zakresie sztuki, pismo z dnia 12.04.2021 r.

Zlecenie zostalo podjqte na podstawie art. 11 oraz 14 ustawy z dnia
14.03.2003 roku o stopniach i tytule w zakresie sztuki - tekst jednolity (Dz. U. z
2014 roku, poz. 1852 oraz 2015 r, poz. 249 i 1767 ), g 1 ust.i Rozp-oriqO zenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 30.10.2015 r. (Dz. U.Z)Ol5 r., poz.
1842) atakhe art. 179.1 - Ustawy zdnia 3 lipca 2O1g r.

Pan Maciej Tubis urodzit siq w 1983r. w t-odzi. Tam tez ukonczyt z wyro2nieniem
studia pianistyczne w Akademii Muzycznq im. Gra2yny i Kiejstuia Bacewiczow w
klasie prof. Beaty Cywinskiej . Od 2008r. Jest wykladowcq w macierzystej uczetni w
dziedzinie improwizacji i harmonii iazzowej oraz nauczycielem fortepianu jazzowego i
harmonii jazzowelw ZSM im. St, Moniuszki w t_odzi.
Koncertowat na wielu festiwalach w Polsce i za granicq (m.in. w Bielsku, Kaliszu,
Luksemburgu, Brukseli czy Sztokholmie). W maju 2012 r. Reprezentowat polskg na
Europejskim Festiw alu Jazzowym w Atenach.
Od 2006 r. Konceftuje w tno jazzov{ym z P. Puszczalo - kontrabas i p. pacanem -
perkusja. Do roku ?016 wystqpilw ponad 150 koncertach grEqc zar6wno solo jak i
zespotowo (poza Triem z Joannq Kondrat, Karolinq Glazel, N-ataliq Chybiak czy
Acoustic Pop Quartetoraz Polish String Orchestra)
Do roku 2016 wydat trzy aulorskie p,lyty - m.in wyroznionq na 5 miejscu w kat.
Najlepsza plyta iazzowa 2009 r. W plebiscycie magazynu Jazzwise oraz Village
Voice ,,Tubis Trio - Live in Luxembourg,,.
Wazniejsze nag rody indywidualne:- 

?904 r. - ll nagroda na Konkursie pianistow Jazzov,tych wwarszawie,- 2007 r. - V miejsce na ll Ogolnopolskim Konkursie Pianist6w Muzyki Rozrywkowej,
Warszawa

- 2007r- - nagroda Prezydenta Miasta Lodzi dla najlepszego todzkiego jazzmana.- 2015 r.- Nagroda lll st. RektoraAkademii Muzycznelw todzi



- 2015 r.- Nagroda lll st. Rektora Akademii Muzycznej w t-odzi

Prezentujqc. Sylwetkg kandydata, warto nadmienic, i2w ostatnich latach (2016 - 2021)
moZna zaobsenruowac wzmo2enie aktywno6ci koncertowej i kompozytorskiej. Artysta -
dojrzewajqc i nabyrvajqc doSwiadczenia- szuka miejsca dla siebie jako wykonawcy i

tworcy. Dobrze to wroZy na pr4rs2oSe, jako 2e ma szanse zagospodarowania
przestrzeni muzycznej, ktora zdobywa coraz wiqksze zrozumienie i uznanie
publicznoSci oraz krytyki.

Ponizej petna dyskografia afisty i wybrane koncerty na przestrzeni lat2017 - 2020.

' Bolewski & Tubis - Bez konca - wydana 18 wrzeSnia 2020 naktadem wytw6rni Audio
Cave na ptycie CD iwinylu
' Tubis Trio - So Us -wydana 6 grudnia 2019 roku nakladem wytworniAudio Cave na
p,lycie CD i winylu
' Tubis Trio - Sygnowano Bajgelman - wydana 25 sierpnia2019 roku na CD
' Tubis Trio - Flashback - wydana 12 pa2daernika 2018 roku nakladem wytworni
Audio Cave na ptycie CD iwinylu
' Bolewski & Tubis - Lunatyk - wydana 9 marca 2018 roku - duet perkusja/wokal,
fortepian/analog basowy
' Tubis Trio - The Truth - wydana 8 wrzeSnia2017 roku na calym Swiecie pftez
Challenge Records lnternational
' Tubis Trio - Live in Luxembourg - zarejestrowana 28 wrze6nia 2008 roku w sali
koncertowej Robert Kriesp Hall w stolicy Luksemburga
' Maciej Tubis & Polish String Orchestra - zarejestrowana 10 maja 2008 roku w sali
koncertowej Fi I harmon i i Lodzkiej i m. Artura Ru bi nsteina.
' MaciejTubis - Spetnienie - zarejestrowana?l kwietnia 2007 roku w sali koncertowej
Filharmonii t-odzkiej im. Artura Rubinsteina.

\A/ybrane koncerty:
Promujqce najnowszy album Tubis Trio - So Us:
2020-12-17 - 47 - MiqdaTnarodowy Festiwal Pianistow Jazzowych - Kalisz
2020-10-22 - Centrum Spotkania Kultur - Lublin
2020-09-20 - 23. Festiwal Jazz Jantar - Gdansk
2420-02-29 - Filharmonia Warminsko-Mazurska - Olsztyn
2020-02-26 - Palac Kultury Zaglqbia - Dqbrowa Gornicza
2020-02-10 - Filharmonia Szczecinska - Szczecin
2020-02-09 - CK Zamek - Poznan
2020-01-30 - Teatr Nowy - LOdz

\Arlbrane koncerty z Komedq solo:
2019-07-31 - cykl Fortepiany WolnoSci podczas Festiwalu Filmow Nowe Horyzonty -
Wroctaw
2019-06-15 - cykl Fortepiany Wolno6ci - Muzeum Ksiqzki Artystycznel - premiera
recitalu solo Komeda - L6dz

Inne wybrane:
2019-04-26 - 55. Festiwal Jazz Nad Odrq - Tubis Trio
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2019-03-24 - Festiwal40 Przeglqd PiosenkiAutorskiej we Wroclawiu - projekt z
piosenkami Krzysztofa Komedy: Magdalena Kumorek iTubis Trio: Komeda
Perspektywa Nova
2018-10-12 - Premiera ptyty Tubis Trio ,,Flashback" - Centrum Dialogu im. M.
Edelmana - rejestracja audio video i pozniejsza emisja w telewizji JMZTV
2018-08-26 - Tubis Trio - Sygnowano Bajgelman. lmpresje - autorskie aranaaile
utworow Dawida Bajgelmana - 74. Rocznica Likwidacji Litzmannstadt - Getto - Lodz
2018-03-06 - Bolewski & Tubis - Prapremiera albumu "Lunatyk" - rejestracja koncertu
audio-video - Radio Lodz
2017-09-10 - Premiera albumu "The Truth" na antenie Polskiego Radia Program Trzeci
- koncert na 2ywo - Studio im. A. Osieckiej PR Program Trzeci - Warszawa

Ocena pracy doktorskiej

Praca doktorska Pana mgr Macieja Tubisa ,,WpW pianistyki klasycznej na
estetykq improwizacji jazzowej na pruykladzie interpretacji tworczoSci Krzysztofa
Komedy oraz impresji na temat pieSni Fryderyka Chopina" sklada sig z dziela
artystycznego zapisanego na ptycie CD, oraz opisu tegoz dzieta pod wyzej
wspo m n ianym tytutem. Dzielo artystyczne tworzq nastqpujqce kom pozycje :

1. K. Komeda - Moja ballada
2. K. Komeda - temat z filmu ,,Prawo i pigSc"
3. K. Komesa - kotysanka z filmu ,,Dziecko Rosemary"
4. K. Komeda - kotysanka z filmu ,,Dwaj ludzie zszafq"
5. K. Komeda - temat zfilmu ,,Start" : Chaque Heure Est Un lV
6. K. Komeda - Ballad for Bernt
7 . Fr. Chopin - pieSn ,,Dwojaki koniec"op .74 nr 11

8. Fr. Chopin - pie6n ,,Nie ma czego trzeba" op.74 nr 13

Mgr. Tubis jawi sie sluchaczom jako w pelni uformowany, dojrzaly i

poszukujqcy swojego muzycznego tworczego ego wra2liwy artysta.Wyksztalcony
na klasycznych wzorcach -zar6wno w sensie technicznym, jak i interpretacyjnym-
swobodnie porusza siQ w dziedzinie muzyki improwizowanej. Przedstawiony
material wraz z bardzo dobrq czg5ciq opisowq stanowi integralnq caloSc i ukazuje
kandydata z jak najlepszej strony. Ocena dziela artystycznego jest jednoznacznie
po4ytywna. Pianistyka Pana Tubisa iest wysokiej miary, podobnie jak Jego
wrazliwo6c na barwq fortepianu i elementy ekspresji. Trudno tu mowic o pianiScie
)azzowym. lmprowizacje Kandydata wymykajq sie pojqciu ,,jazzowa" na
rzecz ,,uniwersalna". Wykorzystuje on zdobycze muzyki klasycznej ( rowniez w
mniejszym stopniu popularnej, folkowej i stricte jazzowej'1 na rzecz kreowania
wlasnego Swiata danviqkow i zutiqzanych z tym emocji i kolorow banry fortepianu.
Artysta wzoruje sie na znakomitych, nowocze5nie podchodzqcych do spraw
improwizacji pianistach jak K. Jarret, B. Evans, B. Mehldau, E. Svensson, Y.
Herman i T. Hamasyan - ktorych sylwetki interesujqco przedstawia w ll rozdziale
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czesci opisowej. Ale w opinii recenzenta, najblizsza jest mu
estetyka ,,chopinowska", od ktorej nie mo2na uciec i nie wolno jej odrzucic - co
Swiadczy rowniel o silnym zwiqzku genr'u slowiafskiego, by nie rzec - polskiego.
Poszczeg6lne utwory sq bardzo zrohnicowane pod wieloma wzglqdami. Pianista
przywiqzuje wielkq wagq do formy, dynamiki, frazowania , pedalizacji, uilycia
efekt6w brzmieniowych. Bawi sie rejestrami , u2ywa wielu skomplikowanych
struktur rytmicznych, jak i prostych struktur ostinatowych. Stosuje formy wariacyjne,
nie boi sie polifonii i polirytmii, stosuje r6znorodnq artykulacjg; zachwyca
SpiewnoSciq brzmienia i stosowaniem tempa rubato. Pedalizacja pomaga mu
roznicowac brzmienie od klasycznego ptzez romantyczne, impresjonistyczne po
modernistyczne. lnteligentnie i naturalnie buduje napigcia i zmierza do kulminacji,
by logicznie emocje rozladowac.

Typowi pianiSci jazzowi (np. A. Makowicz, O. Peterson, E. Garner, M. Camillo
czy T. Monk) nie byli w stanie uchwyciC tylu szczeg6low interpretacyjnych bez
klasycznej szkoty, zawqZalqc siq do wirtuozerii prawej rgki, uZywaniu roznych skal
(nie zawsze przynaleznych systemowi dur-moll) i niezbyt troszczqc siq o gatunek
brzmienia. lnaczej to wyglqda u pianistow jak Kandydat czy np. L. Mozdzer, kt6rzy
sq wyksztalceni klasycznie i u ktorych lewa rqka jest rownowazna prawej. Ten
element jest szczeg6lnie uwypuklony w dziele artystycznym kandydata (Nim
wstanie dzien, Kolysanka Rosemary, Nie ma czego trzeba).

W opinii recenzenta najbardziej udane sq improwizacje nt.,,Nim wstanie dziefi"
K. Komedy z bardzo trudnq sekwencjq rytmicznq oruz opracowania pie6ni Fr.
chopina - ,,Dwojaki koniec" i ,,Nie ma, czego trzeba". w tych ostatnich najpeNniej
objawia sie idiom klasycznego pianizmu z urokliwym stosowaniem fioritur a'la
Chopin, technikq jeu perle oraz nokturnowym charakterem i romantycznq aurq.
Polscy pianiSci jazzowi czqsto wykorzystujq utwory Chopina do wlasnych przer6bek
(Jagodzitiski, Mozd2er, L. Kulakowski, Pawlik i in.) i trzeba przyznac, iZ nagranie P.
Tubisa wyroZnia siq bardzo pozytywnie.

Warto te? zutrocic uwagq na timing muzyczny, ktory ma szczegolne znaczenie
dla improwizaqi opartej na SciSle okreSlonych strukturach rytmicznych. Ocena tego
jest generalnie pozytywna, cho6 pewne niedoskonatoSci w jego utrzymaniu
dostrzec mo2na w Kotysance i Ballad for Bernt. Na plus nale2y odczytac
elastycznoSc w przechodzeniu od formut ostinatowych do swobodnych (rubato).

Praca pisemna Kandydata ma 95 stron. Sklada sie ze wstqpu, trzech
rozdzialow,, podsumowania, spisu przyktadow i tabel, bibliografii, streszczenia w j.
polskim iangielskim oraz spisu zatqcznikow itustrujqcymi omawiane zagadnienia

W pierwszym rozdziale Autor podejmuje probq zdefiniowania improwizacji,
rownieZ iazzowej. Rozdzial drugi po6wigca pianistom , klorzy w istotny sposob
wptynqli na Jego muzyczne i tworcze wybory za6 w rozdziale trzecim dokonuje
analizy zarejestrowanego materialu biorqc pod uwagg formq oraz aspekty
pianistyczne wyrozniajqce te nagrania na tle typowej improwizacji iazzowej i

przedstawione w porownaniu do fragmentow z muzyki klasycznej (Busoni, Ravel).

Rozprawa ta daje bardzo pozytywny obrazautora,jako Swiadomego swojej wiedzy
i umiejgtnosci artysty. lmponuje wiedzq muzykologicznq i posluguje sig
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profesjonalnymi metodami badawczymi (metodologia pracy zaklada analizq jako
czynnoSc intencjonalnq majqcq na celu poszerzenie wiedzy autora i znalezienie
odpowiedzi na postawione w temacie tezy) i posiada doskonale rozeznanie
przedmiotu pracy. Uzasadnienie tezy zawartej w temacie mo2liwe bylo dziqki
logicznemu rozplanowaniu i czytelnosci przeprowadzanych wywodow.
Praca zostala starannie opracowana pod wzglqdem redakcyjnym, a przyklady

nutowe podane w zalqcznikach oraz sumaryczne tabele przyczyniajq siq do
zr ozumien i a stawianych tez poprzez ich logi czn e skompresowani e.
Struktura pracy, styljgzyka Doktoranta nie budzq zastrzeZen.
Pracg w jej czqSci opisowej przyjmuje.

Konkluzia

Niniejszym stwierdzam, 2e doktorantwykazal siq szerokq znajomoscjq
problematyki poruszanq w pracy doktorskiej, a takze umiejqtnosciami do
prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposob doktoranl rozutiqzal
zaloZone zagadnienie artystyczne i spelnil bez zastrzeZeh wymagania art. 13 ust.
ustawy z dnia 14.03.2003 roku.
Pracg doktorskq Pana mgr Macieja Tubisa przyjmujg.

prof. Bogdan Kulakowski
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