
Autoreferat

imig i nazwisko

Arura Kamalska

Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne:

Dyplom ukoflczenia studi6w w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,

Wydzial Jazztt i Muzyki Rozrywkowej, kierunek- wokalistyka. Tytul magistra szhrki nadany

26 czerwca 2000 roku w Katowicach.

Stopieri doktora sztuki w dziedzinie - sztuki muz.yczne w dyscyplinie artystycznej

wokalistyk4 nadany uchwal4 Rady Wydzialu Wokalno - Aktorskiego Akademii Muzycznej

im. S. Moniuszki w Gdansku 02.07.2013 roku. Tytul pracy doktorskiej: Miniatura wokalna w

autorskiej interpretacji - na przyklailne plyty ,,Sbawhi iycid'.

Informacj e o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach artystycznych:

2000- 2010 Akademia Mvzyczlm

im. K. Szymanowskiego wKatowicach

- umowa o dzielo

2003- 2008 Prywatna Szkota Jazzu.

we Wroclawiu

- umowa o dzielo

2008-2012 Szkola Mvzyczrnll ST. Pro Musica

w KroSnie

- umowa o pracg w niepehrym wymiarze czasu pracy



2009- 2010 WyhszaSzkolaKomunikowania i Medi6w Spolecanych

im. J. Giedroycia w Warszawie, wydzial aktorski

- umowa o dzielo

2Ol0- 2017 Studio Wokalistyki Estradowej

prry Akademii Muzycznej

im. K. Szymanowskiego w Katowicach

- umowao dzielo

2014-2016 Akademia Muzyczra

im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzt

- umowa o dzielo

2016- do chwili obecnej Niepubliczna Policealna Szkola Aktorska

Teatru Stqskiego w Katowicach

- umowa o dzielo

2016- do chwili obecnej Akademia Muzyczna

im. G. i K. Bacewicz6w w N-odzi

- umowa o pracg na stanowisku adiunkta

wpehym cusupracy

Wsktzanie osiqgnigcia vrynikaitcego z art. 16 ust 2 ustewy z dnia 14 marca

2003r. o stopniach i tytule naukowym oraiz o stopniach i t5rtule w zakresie szfuki @z- U.

nr 65, poz.595 zezm.) zgodnie z wymogiem wskazujg:

Autorski album ,, Co Ci mogg dat" obejmujqcy 1l utwor6w slowno - muzycznych w

jEzyk. polskim (1. Wszystko do ocalenia 2. DeHaracje 3. Nowy skarb 4. Twoja, moja clrwilo

5. Dwq moje slowa 6. Gdzie ona jest (To co niewidzialne) 7. Milowanie 8. Co Ci mogg dot 9.

Samotnik 10. Wirdd wielu dr6g ll. Wszystko dla Ciebie), jako aspirujqcy do spelnienia

wymog6w okre5lonych w art. 16 ust. 2 ustawy z dria 14 marca 2003r. o stopniach i tyhrle

naukowlm oraz stopniach i Qrtule w zakresie sztuki.



P$a ,,Co Ci mogg dat" zostila zaprezentowana publiczrie w formie koncert6w

promuj4cych album w oSrodkach kulturalnych i klubach mtryczrtych w wybranych miastach

na terenie kujrr, w terminie od 01.09. 2016 do 30.05. 2018 roku. Koncerty obejmowaty wyzej

w5.mienione skomponowane utwory oraz uzupetniai4ce je nowo powstale.

We wrze5niu 2016 roku patonat nad albumem ,,Co Ci mogg dat" obj4l Prezydent

Miasta Krosna atakze Radio i TV Rzesz6w i TV Obiektyw. Od 2018 roku takZe Radio dla

Ciebie z siednbq w Warszawie. Utw6r pt. ,,Deklaracje",bgdqcy drugrm singlem promuj4cym

albtun od kwietnia20lS grajqrozglo5nie radiowe w: I.orlzi, Kielcach, Lublinie i Krakowie. W

maju 2018 utw6r DeHaracje mial swojq odslong w TVP 2, gdzis byl promowany i
wykonywany przezo mnie podczas trwania programu ,,Pytanie na Sniadanie".



Om6wienie wskazanego osiqgnigcia artystycznego

Wprowadzenie

Jestem absolwentkq Akademii Muzycznej w Katowicach, Wydziafu, Jazzl, i Muzyki

Rozrywkowej. Studiowalam na kierunku wokalistyka Dyplom nealizowalam w klasie

Spiewu dr hab. Anny Serafrnskiej.

Od momentu ukofczenia studi6w w 2000 rokrq moje dzialania artystyczne

koncentrowaty sig na pisaniu utwor6w, autorskich projektach muzycznych i realizowaniu

plan6w koncertowych. InspiracjE do tworzenia tekst6w i muzyki, byla obserwacja otoczenia,

choi gl6wnym czynnikiem i najwigkszym bodZcem sprzyjaj4cym pracy tw6rczej, stawaty sig

wlasne przeirycia i doSwiadcznntU ptyn4ce min- ze wsp6lpracy z najwybitniejsarmi

postaciarni polskiej sceny muzycznej (Tdzislawa So6nick4 Krzysztof Cugowski, Urszula

Dudziak, Wojciech Karolak, Leszek Moidirer, Zbigniew Lewandowski, Zbieniew Czwojda,

Kuba Badactq Robert Jansorl Jacek Cygarr, Beata Kozidrak, Brathanki).

Od 1999 roku pracuj4c jako ch6rzystka w programie TVN Gorqczlra Zlota, przy

realizacji jednego z odcink6w nawiqzalam ws$lpracg ze Zdaslaw4 SoSnick4 i udzielilam jej

wsparcia wokalnego podczas rcalizzcjirecitalu pt- ,*A,leja gwiazd" dla TVP.

Wojciecha Karolaka mialam przyjemnoSt ponn(, podczas realizowania jedynego

albumu solowego Krzysztofa Cugowskiego. Na plycie pt- ,,Integralnie" uiryczylarn swojego

glosu solo ijako ch6rzystka.

W marcu 2000 rokq po zaloZeniu z dwoma kolezankauri (Ewelin4 Kordy i Dorot4

Kopkq) profesjonalnego ch6rktl rozpoczglam wsp6lprace z zespolem Bajm i Beat4 Kozidrak

nanpb,t4pt. ,,Szklanka wody". Ws@lpraca obejmowalanre tylko nagrania studyjne album6w

ale r6wniez trasy koncertowe w kraju i za, grantcq: USA (Chicago, New York), Niemcy

(Berlin), Wielka Brytania (Londyn - Migdrynarodonvy Stadion Wembley). Poza tym udzial w

festiwalach: Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 2000 ( koncert gwiazdy festiwalu -
zespol Bajm), Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu 20OL ( konkurs Super Jedynek -

wygrana zespotu Bajm) i udzial w progamach muzycznych TVP: ,,Szansa na Sukces" 2002

(koncert gdowy w Sali Kongresowej w Warszawie), koncert zespolu Bajm dla MTV Polska

w 2002, nagranie teledysku do utworu,,Szklanka wody" i jego emisja w MTV Polska i VIVA

Polska.



W 2002 roku drogq castingu zast4pilam w zespole Brathanki Haling Mlynkow4 i
rozpoczglam wsp6lprace. Zwrcirczentem naszych wsp6lnych dztahn muzycmych bylo

nagranie plyty pt. ,,Galoop". Z promocjq p\rty wiqzaty sig liczne koncerty i trasy koncertowe

w kraju i za granic4 (Belgia, Hiszpania, Czechy, Slowacj4 WEgy). Jednym z wuiniejszych

wydarzef artystyczrych z zespolem Brathanki byl tansmitowany pfrzez TVP koncert naczefif

wej6cia Polski do Unii Europejskiej w Brukseli, a tfuZe udzial w Migd4marodowym

Festiwalu Kultu Ludowych,,Eurofolk" w Sanoku i w Migfuynarodowyrn Wielokulturowym

Festiwalu ,,Galicja" w PrzemyfiLu- Przez caly okres pracy z zespolem brali5my udzial w

koncertach charytatywnych, popierajqc fym samym Fundacjg Magazynu Fakt ,,Serce

Dzieciom" oraz Caritas Polska. Agencja artystyczna pod kt6rej szyldem wystgpowal zesp6l,

nawiqzala ze mnq indywidualnq wsp6lprac9, fritorz4c nowe autorskie projekty m,uzycarc.

W roku 2004 zaptosznlno mnie do przeprowadzenia wasztatfw wokalnych i
poproszono o przygotowanie aktor6w teatru ,,Capitol" we Wroclawiu, do spektaklu ,,Scat".

Bylo to dla mnie szczeg6lne do6wiadczenie, a jednocze5nie duze wyzwanie, poniewaz ide4

przedstawienia bylo vryrdzanie emocji bez uficia sl6w. Autorem muzyki do spektaklu byl

Leszek Mohther - wybitny pianista i kompozytor, z kt6rym mialam mozliwoSd wtedy

wspolpracowad i tworry(, pierwsze takie przedstawienie w Europie- Spektakl rezyserowal

Wojciech KoScielniak.

Moja aktywnoS6 zawodowa jako wokalistki byla dla mnie bardzo wtin4 dlatego

poszukiwalam wci z, nowych mo2liwoSci swojego wokalnego rozwoju. Jednym z

ciekawszych doSwiadczef zawodowych byla rola solistki w zespole Funky Homhibition z

Wroclawia. Muzyka kt6rE wykonywali6my tazem, stanowila polqczenie kilku styl6w i
gatunk6w mvzycrlych. Autorskie kompozycje zespolu miaty rozbudowane arurrhacje a

elementem charakterystycmym bylo brznienie sekcji dgtej. Wyr6znieniem dla zespotu byl

wystQp transmitowany w radio ,,Ram" podczas gali finalowej z okazji 25-lecia klubu

jazzowego" Rura" we Wroclawiu, gffie zespol wystqpil w:ir6d takich gwiazd polskiej sceny

jazzowej jak Urszula Dudziak, Stanislaw Sojka Wojciech Karolak.

Kolejnym etapem szukania nowych inspiracji muzycmych byla wspolpraca z

zespolem MORF z Tych6w. Na ich albumie pt. ,JvlORF/ FORMalina" wydanym w lipcu

2007r. za(piewalarn goScinnie utw6r pt. ,,Fornalina''. Wziglam teZ udzial w prograrnie TVP

Kultura opowiadaj4cym historig powstania zespotu MORF. Muzyka zespotu by\a bardzo

innowacyjna, w kontekfcie lqpzenia instnunent6w: perkusji i saksofonu z dui4 iloSci4

brznieri urzqilzefi elektronicznych. Teksty piosenek pisane byty * jEzyku angielskim. Pbta

budzila ciekawoSd wSr6d stuchaczy i dziennikarzy muzycznych.



Wiosn4 2007 roku ponownie podjElam wsp6lprac9 z zespolem Bajm wspieraj4c

wokalnie Beatg Kozidrak do kwietria 2013 roku. W tym okresie na szczeg6ln4 uwagg

zastuguj4 trzy trasy koncertowe po USA (Chicago, New York), Kanadzie (Toronto) i Wielkiej

Brytanii (Londyn, Manchester) oraztdzialzzesplemw Migdzynarodowym Festiwalu Sopot

Trendy 2008, w Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu 2008 (koncert z okazji 30-

lecia istnienia zespolu Bajm), koncrercie galowym ,,Szansy na Sukces" 2010 w TVP2. Na

uwagg zastuguje takhe udzial w ,,Nocy Sylwestrowej 2010" w TVP2, w ,,Szabacie

Czarownic" w 2010 dla TVPI i nagranie w 201I nowej pt5rty zespolu Bajm pt. ,"Blondynka".

Bgdqc rodowit4 kro5niankq postanowilam wesprzed swoimi dzialaniami

artystycznymi budowg Dziecigcego Hospicjum w KroSnie. Wziglam wigc udzial w programie

TVP ,,Familiada" i wraz z innymi artystami wygrane w trakcie progftrmu pieniqdze

prz-eznaczykrm na rzecz tegoZ Hospicjtrm. Od tego czasu biorg czynny vdzial w coroczrych

koncertach pt. ,,Pola Nadziei", wspierajqc w formie recitali, koncert6w i wieczor6w

poetyckich podopiecanych pwstalego Hospicjum w KroSnie.

Wsp6lpracujqc w r6inych zespolach muzyczrrych stanowi4cych rodzaj dopehrienia

mojej drogr artystycnrej, nadszndl czas rarealizacjg projekt6w autorskictr, z lt6rych pierwszy

po6wigcilarn dw6m wybitnym polskim tw6rcom: Jackowi Cyganowi- znakomitemu autorowi

tekst6w i Robertowi Jansonowi - autorowi muzyki do wielu polskich przeboj6w. Wybierajqc

stworzone przez nich utwory i tworz4c tym samym scenariusz autorskiego projektu,

kierowalam sig bardziej tematykq piosenek amuzyka stanowila dopelnienie caloSci. Kluczem

*iqrqcym projekt, okazaly sig utwory stworzone przez obojga artyst6w. Do projektu

zaprosilam uznanego arunirera i pianistg - Tomasza Katwaka i ch6rek (Olga Boczan,

Agnieszka Musial i Michal Kaczrrarek). Nawiqzalam wsp6lpraca z agencjami artystycznyrni i
koncertowalam na terenie calego kraju. W tym samym czasie, postanowilarr pdr1czyd srly

artystyczne Roberta Jansona z moimi i w maju 2008r. lrryddam sw6j pierwszy solowy singiel

pt. ,,Unosi mnie wiatr" (muz. Robert Janson sl. Anna MikoS) a po p6hocznej przerwie kolejny

pt. ,,Ir{owa pzystaft", oba single w rozgloSniach radiowych calego kraju zajmowaty czolowe

miej sca list przeboj 6w.

Caloksztalt mojego dorobku artystycznego do okresu uzyskania tytutu doktora szhlki,

obejmuje udzial w ponad 1500 (udokumentowanych) koncertach, w tym wsp6lpraca z

uznanymi artystami i zespolami w kraju i za grantcqn udzial w konkursaclr, festiwalach,

realizacjg licznych nagran radiowych i telewizyjnych oraz osiem ptyt i tzech singli.

Pragng zaznaczyC, 2e w obszanze moich dzialaf artystycmych i tw6rczych wazne

miejsce odegrala strefa relacji migfuyludzkich. Okres w kt6rym podejmowalam pierwsze



pr6by sarnodzielnej pracy artystycmej na scenie, okazal siQ by6 dla mnie wielkim

sprawdzianem wzajemnej komunikacji. DoSwiadczeniaplyn4ce ztego czasu skrystalizowaly

moje pogl4dy na muzykg i prace twbrczq staly sig istot4 i silq napgdowq moich dalszych

dzialah zawodowych.

Przew6d doktorski

DoSwiadczenia empiryczne, wydatzenia artystycrte otaz inspiracje muzyczrre, miaty

istotny wplyw na charakter dziela artystycznego, kt6re powstalo w rarnach przewodu

doktorskiego. Pomysl na &ielo artystyczne mial sw6j poczqtek w moich zainteresowaniach

obszarem poetyckim. We wrzeSniu 20ll roku zadebiutowalarn jako poetka w XI

Migdzparodowym Atnanachu Poetyckim pt. ,,Tam gdzie rosnq wiersze". Prry'jElatn r6wnie2

zaproszenie do Podkarpackiego Klubu Poet6w Pogranicza, z wybitnym poet4 i krytykiem

literackim Janem Tulikiem na czele. Wydalam sw6j pierwszy tomik poezji pt. ,,Skrawki

irycid', w kt6rym zarnieScilarn 58 wierszy o rozleglej tematyce otaszajqcego mnie Swiata

Tytul )(II Migdamarodowego Aknanachu Poetyckiego ,,Jeszcze tyle bialych kartek",

zaczerpnrgto z tekstu jednej z miniatur wokalnych pt. ,,Tajemnica przemijania", pochodz4cej

z mojego albumu, w tym samym Ahmanachu zamieszszono takZe dwa moje wiersze pt.:

,,Kpina" i ,,Wyzrania gejszy". Aktualnie kofczg pracQ nad kolejnym tomikiem

ztterbalizowanych, ubranych w slowa i przelanych na papier przemy5leri-

Ponad wszystko cenig sobie wielkoS6 malych gest6w i wyj4tkowo66 ulotnych chwil,

dlatego tworz4c album,,Skrawki iryci*', za forrng wyrazu artystycznego wybrdam miniaturg.

Postanowilam w tej niezwykle la6tkiej fomrie Dkazrre stany emocji, ekspresji, zrniennoSci

nastroj6w i dynamiki. Album zostal wydany w 2012 roku, w warstwie mvzycnrcj zavtteraT2

miniatur wokalnych, kt6re powstaly na kanwie wierszy. Tworz4c go, jako pierwsza w Polsce

zaprezentowalam sig w potr6jnej roli: kompozytorki, poetki i wokalistki. Na plycie przeplata

sig wiele oryginalnych, zaskakuj4cych bnmief wokalnych i instnrmentalnych, poprzfrz

nowatorskie pol4czenie klasycznego brzrnienia fortepianu czy wiolonczeli z oryginalnym i

zaskakujqcym brzmieniemwz4dzohelekhonicznyclr- Pl5rtajest obrazem moich empirycznych

przezyt i doznaf. Do wspotpracy nad niq zaprosilam utalentowanych muzyk6w, ararr2er6w i
producent6w muzycznych z Katowic (Jakuba Gwardeckiego, Tomasza Katwaka i Jakuba

I-ukE).



Tyhil doktorski obronilarn 2lipca20l3 roku w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki

w Gdansku. Moj+ pracg doktorsk4 w caloSci poSwigcilam genezie i procesie ewoluowania

miniahrry wokalnej w klasycmej muzyce wokalnej, instrumentalnej otaz wokalistyce

estradowej.

Przytoczony opis mojego dziela artystycznego, wskazuje na ewolucjg mojej drogi

artystycznej, podstawy i bezpoSrednie wptywy do kolejnych etap6wtw6rczoSci .

Opis dorobku artystycznego po uzyskaniu stopnia doktora sztuki

Po uzyskaniu stopnia doktora szhrki, moja dzialalno5d - czynnej zawodowo od ponad

20 Lat wokalistki, koncentruje sig zasail6czo na udoskonalaniu warsztatu i techniki wokalnej.

Zagadnienie to obejmuje obszar dzialan udoskonalajgcych i poszukujqcych nowych

rcntrilzart i metod w pracy nad warsztatem wokalnym. W pierw skupiai4 sig one na

empirycznych do5wiadczeniach, poczym wlqczane zostajq pfizeze mnie do prograrn6w

dydaktyczrych pracy nad rozwojem glosu. Moje poszukiwania udoskonalajEce warsztat

wokalny wlqi4 sig 5ci51e ze skal4 trudno6ci wybieranych do realizacji utwor6w. Skrupulatnie

przygotowujg sig r6wnie2 do wystgp6w, by w pehi odslaniac sw6j potencjal wokalny.

Skupiaj4c sig przede wszystkim na kontemplacji tekst6w wybieram stylistyki, w kt6rych

wykonujg dane utwory.

Fakt, 2e nigdy nie ograniczalan sig do wykonywania jednego stylu muzycmego,

zaowocowal wsp6lprac4 z agencjami artystyczrymi, kt6re w swojej ofercie koncertowej

proponowaty cykle koncert6w z utworami w r62nych gatunkach i stylach muzycznych. Od

2014 roku koncertujg na terenie calego kraju wykonujQC min. : przeboje polskiej muzyki

rozrywkowej lat 60 i 70, utwory o tematyce patriotycznej, piosenki polskie okresu

dwudziestolecia migdzywojennego atakhe songi musicalowe z najpopularniejszych spektakli.

Poszerzajqc obszary moich zainteresowari muzyczrych, postanowilarn zglgbi6 bogat4

dyskografig Wladyslawa Szpilmana Zauroczona jego kompozycjami, po niezwykle

wzbogacajqcym mnie duchowo spotkaniu znwlzo*qtego wybitrego pianisty i kompozytora,

postanowilamwziqi: tdzial w IV edycji Og6lnopolskiego Festiwalu,/.L. Legro Tribute To

Szpihman" w Sosnowcrr, gdzie zdobylam Nagrodg Specjulne za najlepszq improwizacjg

jaz.zswe scatem, utworu: ,,Tych lat nie odda nikt", h6r4 lvrgczyl mi podczas gali finalowej

festiwalu, przewodnicz4cy jury, Swiatowej slawy polski pianista - Adam Makowicz.



Kolejny z istotnych i wa2nych lagg6w moich zainteresowaf, skupia sig na komponowaniu i
pisaniu piosenek (od ponad 10 lat jestem czlonkiem nxyczajnym Zwryzku Autor6w i
Kompozytor6w ZA i KS) orzptacy nad ich procesem interpretacyjnym. Gotowe prograrny z

piosenkami, ulozone tematycnie,tworz4moje autorskie recitale, ktore prezenfujg

publiczno6ci. Przykladem jest autorski recital pt. ,,Skrawki iycia,', Aoaony z miniatur

wokalnych zestawionych tematycznie (po 4 miniatury): milos6, smier6 i rados6.

Dzigki przychylnoSci agencji koncertowych, oSrodk6w kulturalnych, mogg dzielid sig

z publicznoSciq cal4 feeri4 moich emocji. Poza recitalarni moje kompozycj e zrnjfuj4
zrnczqce miejsce \il programach moich koncert6w.

Od jesieni 2016 roku pod pseudonimem artystyczrym ANNKA wykonujg wraz z

zespolem muzycznym moje autorskie kompozycje w stylistyce popowo - rockowej.

Zainteresowanie tymi stylistykami muzycznymi wynioslam z domu rodzinnego, gdzie

stuchalo sig namigtrie ptyt gramofonowych polskich i zagratncnych artyst6w: Czeslawa

Niemena, Andrzeja Zatchy, Anny German, Bajmq Skald6ry, Czerwono- Czamych, Tiny

Turner, LetZnepliry Jon Bon Jovi czy Queen. Te wymienioneWeze mnie nazwiska i nazwy

zespol6w, jako jedne z wielu znamienitych artyst6w, ugruntowaty 7nacz4c4rolg rocka i popu

na plaszcn1itie muzyki rozrywkowej w kraju i na Swiecie, a ich niezapomniane przeboje do

dnia dzisiejszego rozbrzmiewaj4 w rozgloSniach radiowych. Pomysl na powstanie solowego

albtrmu w stylistyce rockowej narodzil sig w mojej glowie juz podczas wsp6tpracy z

zespolem Bajm. Zrealizawanie tego pomystu, stalo sig dla mnie spetnieniem jednego z moich

muzycznych marzefr.

Wyj4tkowE satysfakcjg i rado56, sprawia mi Spiewanie koncert6w, na kt6rych mogg

spotka6 sig z najbardziej laknacymi kontaktu ze sztrkq ludzmi w ramach pdekt6w

charytatywnych. Od 2004 roku (ak wspomnialam wczeSniej), uczestniczE w corocznych

galach charytatywnych na rzwz Hosprcjum w KroSnie, udzielam sig organizacyjnie ale

przede wszystkim artystyczrie, wspieraj4c chorych i potrzebujqcych.

Rok 2018, to dla mnie czas wielu wydarzef koncertowych. Na szczeg6lnq uwagg

zasluguje min. udzial w widowisku slowno - muzyczrtppt. ,,Wypl5m na glgbig" w Lublinie,

gdzie solistom podczas wystqpu towazyszyl fzystu osobowy ch6r, a koncert transmitowala

TVP3 Lublin i TVP Polonia.

W przyszlo6ci zamierzam kontynuowa6 poszukiwania nowych roztttiqzaf- i metod,

bgdqqych pomocnymi w rozwoju mojego warsztatu wokalnego. R6wnolegle - podobnie jak

dotychczas pragng sig skupid na samodoskonaleniu, pracy kompozytorskiej, koncertowej oraz



kontynuacji tworzenia autorskich projekt6w artystycznych. W moim kalendaran, nie moze

r6wnie2 miejsca na dzialalnoSd charytatywnA

Omrfwienie wskazanego osiagnigcia artyst5rcznego (Co Ci mogg dad)

Przebyta przeze mnie droga rozwoju tw6rczego pozwala na zrozumienie

zachodz4cych we mnie przemian artystycznych. Za potrzebj naturaln4 uznajg zdolnoS6 do

autorefleksji i sarnokrytyki w obrgbie ddalahtw6rczych. Najistohiejszy jest dla mnie przekaz

emocjonalny, kt6rego autentycznoSd wynika z prawdztwej pasji, chgci dzielenia sig z innymi

swoimi doSwiadczeniami i radoici tworzenia. Realizowanie pasji, to nieustajqce poszukiwania

nowych inspiracji, tworzenie koncepcji i plan6w atakfue uleganie artystycznemu natchnieniu.

Dzigki temu unikam schematyczno5ci i skupiania sig tylko na walorach technismych w pracy

nad nowym projektem. Prawidlowa technika wokalna niezrnienne pozostaje podstaw4

realizacji dzielq podobnie jak precyzja wykonawcza" k6ra jest jej waznym elementem.

Jednak na pewnym etapie rozwoju artystycznego, SwiadomoSci swoich umiejgfrroSci, dojrzaty

artysta poszukuje czego5 wigcej. U mnie, te poszukiwania podqzajq w strong tworzenia

autentycznej i niezapomnianej kreacji na scenie, opartej na interpretacji tekstu. Aby posi4S6

umiejgtroSd wnikliwej analizy i interpretacji tekst6w, musialam skonfrontowa6 sig najpierw

sama z sobq a w szczeg6lnoSci z wlasnymi przymryczajeniarni. Pragnglam bowiem byd

czgSciq muzyki, kt6r4 komponujg i tekstu w kt6rym sig wypowiadam. Dopiero takie podejScie

dalo mi poczucie integralnoSci wlasnej osoby i artystycznej tozsarnoSci. WlaSciwa koncepcja

umozliwila mi na wnikliwe opisy realnego Swiata, otaczaj4cej rzeczywistoSci i wlasnych

przeiryt w przestrzeni tw6rczej dzrela Empiryczne doSwiadczenia staje sig kluczowe w

wyrazie arfystycznym, bo jako jedyne i niepowta:zalne buduj4 posta6 artysty wyj4tkowego.

Poz4dane stajq sie wtedy efekty mniej lub bardziej Swiadome przy realizacji dziela jak:

chrypka, nagla zrfrna barwy glosu WaZne jest r6wnieZ skonsolidowanie walor6w

tekstowych z muzyczrtyml dzigki temu moTna uchwycid najsubtelniejsze szczegdy, kt6re

stanowiq wla{ciwy obraz interpretowanych wokalnie utwor6w.

Dzielu artystycznemu, kil6re podczas procesu powstawaniapvnchodzilo wiele nniarr

i bylo poddawane eksperymentom muzyczx)m nadalam tSrtul : Co Ci mogg dat. Moim

zdaniem gt:[ (z.aczerpnigty z tekstu jednego z utwor6w zarnieszczonych na ptycie pod ty

samym tytulem) jest pewnym rodzajem pytania z$tqzanego z tajemnicq na kt6re odpowiedZ

zrajduje sig po przesluchaniu caloSci dziela-



Prace nad albumem ro4oczglam wiosnq 2Ol4 roku. Do nagan zaprosilam

absolwent6w Akademii Muzycznej w Katowicach (wybitrych instrumentalist6w): Jakuba

Gwardeckiego - pianistg, Tomasza Machariskiego - perkusistg, Kosmg Kalamarz - basisq i

Przemyslawa Hamja - gililzystg Razem rozpoczgh{my pftrce twfircze nad projektenl kt6re

zaowocowaty wydaniem dw6ch singli pt.: ,,Co Ci mogg dat" i ,,DeHaracjf',

rozpowszechnionych w internecie. Pozytywny rozglos umieszczonych w sieci utwor6w

sprawil, ze nie tylko wsp6hworzyliSmy nadal muzykg na p\rtg , ale r6wnie2zaczgli{my razem

koncertowad, co zaczglo mie6 ogromny wptyw na ostaleczny obraz dziela Wiele godzn

wsp6lnej pracy na scenie w spos6b aiacz4cy przenikalo w stnrkturg i charakter tworzonych i

nagrywanych w tym samym czasie utwor6w. Relacje muzyczne przeplataty siQ z

migdzyludzkimi, co sprzyjalo tworzeniu pozyrywnej energii, bgdqcej silq napgdowE dalszych

dzialan.

Calo56 dziela mtystycznego tworzy I I utwor6w slowno- muzyczrych w stylistyce

popowo - rockowej. Jestem autork4 wsrystkich tekst6w na ptycie w jgzyku polskim, muzykg

wsp6ttworzylatrr z Jakubem Gwardeckim - wybitnym pianist4 aftrnzerem i producentem

muzycznym plyty. Material muzyczny zostzl zarejestrowany ptzez realizatora - Macieja

Stacha i poddany obr6bce w studio nagrari MAQ Records w Wojkowicach S[skich. Na

ptycie moTna ustyszec mocne rift gitarowe ale r6wnie2 tkliwe i subtelne brzrnienia gltary

akustycznej, dostosowane do charakteru utwor6w. Partie instrument6w klawiszolvych,

stanowi4 podstawg harmoniczn4 wigkszoSci utwor6w (w niekt6rych utworach przebieg

harmoniczny gra gitara) ale se teZ elementem wypelniaj4cym ostatecme brzrnienie

kompozycji. Sekcja rybniczna stanowi firndarnent brznienia wszystkich piosenek na plycie a

podzialy ryhiczne, sQ mocno osadzone w okreSlonej stylistyce popowo - rockowej. Na

szczeg6ln4 uwagQ zastuguja sola instrumentalne w przebiegu forrny niekt6rych utwor6w na

ptycie. M6j Spiew wzbogaca przekaz emocjonalny i stanowi podstawg narracji, jest

elementern, kt6ry scala warstwg muzyczrtq z tekstowq Wykorzystane wokalne Srodki

techniczne, estetyka wykonani4 wiarygodnoS6 brmieni4 tworz4 emocjonalno{t przekant

dla powstania interakcji z odbiorcE Ekspresja wykonawcza, i dynamika to elementy

niezwykle istotne w budowaniu stnrktury emocjonalnej utwor6w, pozwolity mi na

podkreSlanie w tek(cie bardziej nacz4cychtreSci. Barwa mojego glosu wptywa na wyrazanie

nastroj6w i przeiryA, dostosowywalam jq i zrnienialam w zaleimoflci od charakteru

realizowanych utwor6w. Do realizacji partii wokalnych uzywaliSmy w studio dw6ch

rodzaj6w mikrofon6w : Neumannie U 87 i Peluso P12.



Muzyka na plycie wprowadza sluchacza w branienia przeboj6w z lat 80 rocka i pop - rock4

a Spiewne,latwe do zaparnigtania melodie sq elementem charakteryzujEpyrn album.

Tworz4c wszystkie teksty na plytg, chcialarn by wynikaty otrre z sumy moich

indywidualnych doSwiadczefi aby mialy okre6lony zwiqzekz czasemiprzestrzenr,L w kt6rej

funkcjonowalam. Zaleido mi na przedstawieniu niezaleZnych poglqd6w, ujawnieniu

osobowoSci, wlasnej emocjonalnoSci ale rownieZ emocji towaruysz4cych relacjonowaniu

zycia innych. Procesy twbrcze, kt6rych doSwiadczylabym bez inspiracji, analiz i glgbszych

treSci bytyby tylko procesarni mechanicnymi, dlatego pisz4c, rozwijalarn powstale w mojej

glowie pomysly na teksty utwor6w, wierz4c, 2e wywolam u odbiorcy szereg proces5w

mySlowych,reakcjipsychicznyclr"bEtlfizycmych.

W swoich tekstach bgdqcych tre5ciq mojego osiEgnigcia artystycznego, bywam

wzburzona na wiele ,Lych dzialafi ludzkictU izolowanie sig od problem6w innych,

zobojgtrienienie na krzywdy, przemoc, strach i sarnoho5d. Dotykam problem6w dzisiejszej

cywilizacji, opisuj4c zagroirenia wynikaj4ce z brana narkotyk6w czy dopalaczy. Piszg o

r62nych rodzajach milo6ci, o wybaczanitl zrozumieniq docenianiu ludzkiego ?ycia. To, co

cz4sto wydaje sig byd latwe do nealizowania, w rzecrywistoSci dla niekt6rych ludzi jest

nieosiqgalne, dlatego w swoich tekstach pragrg, aby sluchacze poddawali przemySleniom

swoje jestestwo. Nawotujg do znian na lepsze, piszg o sile wiary i nadziei na drodze do

lepszego L,ycia. W oparciu o empirycme doSwiadczeni4 na ptycie zaSpiewalam kilka

utwor6w zbardzo osobistymi tekstami. Zrnlazlamw sobie doSi odwagi, aby opisad niekt6re z

przemijaj4cych etap6w mojego zycia. Podczas koncert6w odslaniam przed publicznoSci4

strefg wlasnych przely6, a wszystko po to, by przenikn4c w zakamarki ich wlasnych historii.

Opis dzialalno5ci dydaktycznej, warsztatowej i festiwalowej

Moje dzialania artystyczne realizujg r6wnolegle zprac1 dydaktycznq. Wsp6tprac9 z

Akademi4 Muzycznq im. G. i K. Bacewicz6w w Lodzi rozpoczglam w 2014 roku.

Pocz4tkowo na podstawie umowy o dzielo, nastgpnie w 2016 roku zostalam zatrudniona na

stanowisku adiunkta w petnym wymiarze godzin. Pracujqc y1 lvlsf,arlzie Wokalistyki

Estradowej (studia stacjonarne I i II ST., studia niestacjonarne I i II ST.) prowadzg zajgcia z

przedmiot6w: Spiew, interpretacja piosenki (przedmiot autorski) i improwizacja jazz.sv'a

scatem. W tym roku bylam promotorem pierwszych prac licencjackich (III rok studi6w

stacjonarnych i niestacjonamych). Szczeg6lnq rolg przyHadam do oceny poziomu



merytorycznego prac, wspieftrm dyplomanta w jego dzialaniach przygotowawczych do

obrony a nastgpnie publicznego koncertu dyplomowego. Wyniki prac zostaly wysoko

ocenione przez recenzent6w (M. Nowot5/nska 2018 - ocena bardzo dobra; recenzent prof. R.

Danel, Aleksandra Kowalewska 201,8- ocena celrtjqca; recenzent dr hab. M. Racho6, Kinga

Rutkowska 2018 - ocena bardzo dobra; recenzent dr hab. M. Rachori).

Opis dzialalnoSci dydaktyczrej chcialabym zawqne od okresu po uzyskaniu stopnia

doktora szhrki (2013 r.). Moje dzialania dydaktyczne od pocz4tku zlu,irqzarrc byly z

wokalistyk4 estradow4. Od 2010 do 2017 roku pracowalam w Studio Wokalistyki Estradowej

(SWE) - jedynym takim projekcie w Polsce, dzialaj4cym przy Akademii Muzycznej w

Katowicach, gdzte prowadzilarn zzjgcia z emisji glosu i interpretacji piosenki. Podczas pracy

w SWE powstal projekt m,uzyczny,,I\4uzoSWEry" dla mlodych adept6w sztuki wokalnej.

Projekt cieszyl sig wielk4 popularno6ciq a dzigki goScinno5ci prof. dr hab. Jana Malickiego

cyklicznie mogli6my go prezentowaf w gmachu Biblioteki Stqskie5 w Katowicach.

We wrzeSniu 2016 roku zaproszono mnie do wsp6lpracy w charakterze nauczyciela

emisji glosu i ksztalcenia stuchtl w Niepublicznej Policealnej Szkole Aktorskiej Teatru im. S.

Wyspianskiego w Katowicach-

Moje osiemnastoletrie doSwiadczeria w pracy pedagogicznej i kontakt z bar:dzo

r6znymi wyzwaniami, w kontekScie pracy nad emisj4 glosr4 pozwolily mi wypracowad

skuteczne metody prowadz4ce do widocmego progresu w pracy nad udoskonalaniem techniki

wokalnej student6w, czr;go efektem i dowodem zarazem s4 zdobywane przez nich liczne

nagrody i wyr6znienia na festiwalach o zasiggu og6lnopolskim i miSzparodowym.

Kinga Rutkowska - Festiwal Intemazionale Delle Arti ,,Ir4agia Italiana" w Rimini we

Wloszech I miejsce (2014), )O{ Migdzynarodowy Festiwal Kolgd i Pastoralek im. Ks.

Kazimierza Szwarlika w Bgdzinie Grand Prix (2015), Czlonkowie Migd4marodowej

Federacji ,,FiDOF" w Warszawie Nagroda Specjalna (za prezentowanie kraju w konkursach

migdzynarodowych 2016), Og6lnopolski Festiwal Kolgd i Pastoralek w Biatymstoku III
miejsce (kategoria solist6w 2017), II miejsce ( kategoria duety 2017), VII Og6lnopolski

Festiwal Wojska Polskiego ,,Nadmorska kolgda" w Gdyni Nagroda Specjolna (Kierownika

Klubu Marynarki Wojennej 2018).

Aleksandra Wylgiek - I Og6lnopolski Konkurs Intelpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i
Jerzego Wasowskiego w Sopocie I miejsce (2016), Og6lnopolski Konkurs Wokalny

,,Piosenka jest dobra na wszystko" w Warszawie III miejsce Q0l6).



Monika Nowotyfska - Og6lnopolski Konkus ,,6. Form Muzycznych Talent6w" w

Jaworznie Grand Prix (2017), I Og6lnopolski Festiwal Piosenki ,"Ir{uzyka Otwiera Duszg" 1

miejsce Q0l7).

Karolina Lopuch - II Og6lnopolski Konkurs Interpretacji Piosenek Jeremiego Przybory i

Jerzego Wasowskiego w Sopocie I miejsce (2017).

W mojej pracy dydaktycznej niezwykle istotny jest bezpoSredni kontakt ze

studentanri, oparty na relacji ,,mistz- uiczeff', kt6ry umofliwia nie tylko przekarywante

wiedzy ale pzwala 14 162!udzaniu w nich prawdziwej pasji do muzyki. Istobre w tym

procesie jest zachowanie najwyzszej jako5ci ksaalcenia w podejmowaniu najbardziej

ambitnych i trudnych zadan. Formq kt6ra realizuje te zadania ale te|przybliia i wprowadza

mlodych adept6w do odnalezienia sig na potencjalnej scenie muzycznej, sq realizowane

cyklicznie (w okresie roku akademickiego) koncerty. Upubliczrianie tych wystgp6w np. w

internecie, daje mo2liwoS6 mlodym adeptom sztuki zaistnienia w mediach masowych, gdrie

daj4 sig poznac jako kreafywni mlodzi wokaliSci i trv6rcy.

Realizacja moich autorskich projekt6w dla student6w jest tak2e promocjq ich

talent6w. W ramach autorskiego przedmiotu - interpretacja piosenki, przygotowujg koncerty

tematyczne np.: ,,Piosenki z rekwizytem", ,,Piosenki z emocjami w kontrze", ,)U. - lecie

migdzywojenne w piosence z prrymui:entem oka". Jest to dla mlodych adept6w sztuki

wokalnej jedyna w swoim rodzaju szkola ujawniania nie tylko swoich talent6w wokalnych ale

takZe predyspozycji aktorskictr, kt6rych sig ucz4 Takt rorlzd wsp6lnie realizowanych

projekt6w, zbli2a i skutkuje zaangaZowaniem emocjonalnyn student6w, co przeklada sig na

wysoki poziom sfudenckich prezentacji. Dla mnie jest to doSwiadczenie bezcenng albowiem

konstruuj4c zadanta artystyczne i praktyczne dla student6w, mam mo2liwo56 obserwacji

mlodych artyst6w podczas proces6w realizowania tych zadaiL Pasjonuj4ce dysputy

teoretyczne, jakie majq miejsce podczas zajgc akademickich, wptywajq w zrtacz4cy spos6b na

moj 4 kreatywnoS6 tw6rcza

Kolejny obszar mojej dzialalnoSci koncentruje sig wokol przygotowywanych i

prowadzonych autorskich warsztat6w wokalnych oraz pracach jury * festiwalach o zasiggu

og6lnopolskim i migdzSmmodowym. Celem prowadzonychprzeze mnis ligzlych warsztat6w,

jest rozstrzyganie problem6w nahrry technicmej w procesie ksztalcenia glosrl pol4czenie

umiejgtno5ci technicznych wokalisty z wyruzern artystycznym i umiejgtnoSd budowania

kreacji scenicznej w obrgbie realizowanego projektu. Prowadzonepfizezenniewxsztaty poza

kolejnymi zdobytymi doSwiadczeniami, pozwalaj4 mi takze na spotykanie ciekawych



osobistoSci ze Swiata kultury, kt6re niejednokrotnie staje sig dla mnie inspiracjq i wzbogacajq

moj4 wiedzg w szeroko rozumianych obszarach o tematyce interdyscyplinamej.

Biorg r6wnie2 udzial jako juror w konkursach i festiwalach wokalnych o zasiggu

og6lnopolskim i migdzynarodou,ym. W lipcu 2017 roku zostalam Dyrektorem Artystycznym

I edycji Og6lnopolskiego Festiwalu ,JVluzyka Otwiera Duszg" w Sierpcrl na kt6rym

przewodnis2g r6wnie2 jury podczas przestuchaf konkursowych i prowadzg autorskie

warsztaty dla uczestnik6w konkursu i instnrktor6w Spiewu. Wiele przyjemno6ci sprawia mi

takae prasa z rtz.ietmt, dlatego ptlzoz wiele lat (do 20L7) udzielalam sig jako czlonekjury w

Europejskim lntegracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecigcej ,,Intermuza", kt6rego

pomyslodawcq jest Jacek Cygan. W rarnach organizowanego festiwalu prowadzilam

warsztaty merytoryczne dla insfruktor6w przygotowujqqych uczestnik6w do konkursu.

Stosunkowo nowym doSwiadczeniem jest pisanie i publikowanie moich referat6w.

Dwa juz Aokone do realizasji w internetowym wydawnictwie naukowym Akademii

Muzycznej im. G. i K. Bacewicz6w w \-odzi, podejmuj4 tematykg nn;rqzary z szeroko

rozumianym pojgciem w muzyce. Podobnym tematem (,Poezja w miniaturze

wokalnej - wybrane zagadnienia"), chcg zainteresowa6 uczestrik6w mojego wyst4pienia na I

Migdzparodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Od bluesa do piosenki', kt6ra w maju 2019

roku odbgdzie sig w Akademii Muzycznej w Lodzi, a kt6r4 organizuje m6j macierzysty

ZakJad Wokalistyki Estradowej.

W przyszlo5ci zamierzam kontynuowa6 poszukiwania nowych rozrwiqzafi i metod

bgdqpych pomocnlmi w rozwoju warsztatu wokalnego, stale wdraini, mlodym adeptom

sztuki wokalnej sprawdzone juz autorskie progamy. Pragng skupid sig na samodoskonaleniu

pracy wokalnej, kompozytorskiej, aktymym uczestrictwie w konferencjach naukowyctr,

tworzeniu i realizowaniu autorskich projekt6w artystycznych oraz warsztat6w wokalnych dla

mlodych adept6w szhrki wokalnej i nie tylko.


