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Autor tej rozprawy, dokonujqc oglqdu historycznego i analizujqc wlasne impresje na

temat muzyki Krzysztofa Komedy oraz Fryderyka Chopina podejmuje pr6b9 wykazania

wp*ywu wykonawstwa muzyki klasycmej, za pomocq wywodz4cych sig z niej technik

instrumentalnych, na tw6rczo$C pianist6w j azzowych.

Opis dzieia muzycmego, bgd4cego przedmiotem pracy doktorskiej, zawiera rys

historycmy dotycz4cy improwizlcji oraz pr6bE z-definiowania czym jest imprcxvizacja,

szczeg6lnie w kontek$cie .iarz.u. W pracy tej malazly siE tak2e charakterystyki tw6rczo$ci

pianist6w jazzorvych, ktdrzy wywarli wptyw na autora niniejszej rozprawy i zainspirowali go

do keowania wlasnego jgzyka wypowiedzi muirycmej. Opisujqc wlasne nagrania skladaj4ce

sig na wspomniane wy2ej dzielo, autor prezentuje przede wszystkim zastosowane techniki

pianistyczne ikompozytorskie. Uwypukla te| wykonawczy i estetycmy aspekt dziela

jazzowego w kontek$cie klasycmego przygotowania do profesjonalnej gry na tbrtepianie.

Autor podkre6la wa2no$i doSwiadczrri zdobylych podczas wieloletniej edukacji murycznej

oraz poticzas wykonawstwa kompozycji klasycznych ze wzglEdu na ich lvplyw na styl

improwizacii. W estetyce autora improwizacji dostrzec mo2na, zjednej strony, r62ne techniki

kompozytorskie i pianistyczne stosowane rv klasycznych kompozyc.iach - migdzy innymi

Fryderyka Chopina, Feruccia Busoniego, Maurice'a Ravela czy Sergiusza Prokofiewa,

z drugiej 'zai, cz,erpanie inspiracji z trv6rczodci takich pianist6w jazzowych, jak Bill Evans,

Keith Jarrett czy Brad Mehldau.

Zdobyta wiedza i do$wiadczenie autora, ksaahujqce go w tw6rczej drodze, wskazujq,

i.e w jego przypadku improwizacja ja,zowa nie ogranicza siq tylko do stosowania

dwudziestowiecmych technik i harmr:nii jazzowych pochodz4cych z krqgu muzyki

amerykarlskiej. Zatarcie sig granic stylistycznych w owej improwizacji jest wartosciq dodanE,



oparl4 na elementach estetyki roinych kultur murycznych, zr62nicowanych pod wzglqdem

spotecznym czy etnicznym, co daje szaJlsg na autentyczno56 wykonawcze.
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