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Zleceniodawca opinii

Akademia Muzyczna w Lodzi, zlecenie podjqte w zwi4zku z decyzj4

Rady Doskonalo6ci Naukowej z dnia 29 wrze6nia 2o2o,

(Z8.4ooo.t6.zozo.6.AS), na podstawie arl.22L ust. 4 ustawy zdnia zo lipca

2o19r. Prawo o szkolnictwie wpszym i nauce (Dz.U. zzozo r. poz. 8gzp6in.
zm.) powolujqc4 komisjg habilitacyjn4 do przeprowadzenia postqpowania

habilitacyjnego w dziedzinie sztuki w dyscyplinie sztuki muzyczne, dla Pana dr

Rafala Sarneckiego. Postqpowanie zostalo wszczqte w dniu 22 czerwca 2o2o

roku przez Radg Doskonalo6ci Naukowej w Warszawie. Do nadeslanego mi

przez PrzewodniczEcq Komisji do spraw nadawania stopni doktora i doktora

habilitowanego w zakresie sztuki wskazanej przez wnioskodawcq do

przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego pisma, sygnowanego datA 20

listopada 2o2o roku, informuj4cego o vryznaczeniu mnie jako recenzenta

komisji habilitacyjnej do oceny osiqgniqc Pana dr Rafala Sarneckiego, zostala

dol4czona dokumentacja zgodnie z wymogami stosownej ustawy i
rozporz4dzefi.

Przedstawiona dokumentacja zostala wla6ciwie opracowana w zakresie

formalnego ukladu materialu, stanowiqcego podstawq do opiniotw6rczej

recenzji.



Podstawowe dane o habilitancie

Pan dr Rafal Sarnecki urodzil siQ w Warszawie w r98zr. Jest

absolwentem prestiiowej New school for Jazz and contemporary Music w

Nowym Jorku, USA gdzie w zoo8r. uzyskal \rtul Bachelor of Fine Arts w
specjalno6ci Jazz Performance, a tak2e Queens College The City University of

New York, gdzie w 2o1or. otrzymal t5rtu} Master of Arts w specjalnoici Jazz

Performance. Ponadto jest takze absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego

z tytulem magistra fizyki w specjalno6ci fizyka atmosfery, kt6ry uzyskal w

2oo5r. Z kolei w 2o15r. otrzymal stopieri doktora sztuki na Uniwersytecie

Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie w dyscyplinie artystycznej

kompozycja i teoria muzyki, przedstawiaj4c rozprawq doktorskq pod tytulem:

,+{naliza formalna utworu Concertofor Guitar and a Jazz Octet".

Od paZdziernika 2o18r. dr Sarnecki zvi4zany jest z Akademiq

Muzyczn4 im. Graryny i Kiejstuta Bacewicz6w w Lodzi, gdzie najpierw jako

asystent a od zor9r. jako adiunkt, prowadzi klasq gitary jazzowej, gitary

elektrycznej, kompozycji, araniacji a tak2e zespoly instrumentalne. Jest tak2e

czlonkiem Rady Wydzia\s, Jazzl i Muzyki Estradowej tejZe Uczelni.

Ocena autoreferatu

Dr Sarnecki rozpoczpa sw6j autoreferat od przedstawienia

okoliczno6ci powstania plyty Climbing Trees, kt6ra stanowi dzielo artystyczne

w postqpowaniu habilitacyjnym. Jest to bardzo szczeg6lowy i ciekawy opis

wszystkich aspekt6w, kt6re doprowadzily do zrealizowania tego nagrania. Jak

wykazuje habilitant wainym momentem jego pobytu w Nowym Jorku bylo

zalozenie w 2o11r. wlasnego sekstetu, w kt6rego sklad wchodz4 muzycy z USA,

Kanady a tak2e z Polski. Wieloletnia wsp6lpraca pozwolila dobrze pozna6

wyj4tkowe umiejqtno6ci improwizatorskie i techniczne tych artyst6w. Czas

spqdzony na scenie podczas koncert6w, zaowocowal odnalezieniem wsp6lnego

jqzyka interakcji rytmicznej i harmonicznej oraz w duiym stopniu przyczynil

siq do wykorzystania tych walor6w w kompozycjach przygotowanych na plytE.

Habilitant wymienia tak2e inne waZne cechy, towarzyszqce powstanu plyty,



jak inspiracja tw6rczo6ci4 znakomitych nowojorskich muzyk6w takich jak:

Kurt Rosenwinkel, Bill Frisell, Ben Monder. Nie stroni takze od nawi4zari do

tradycji jazzowej. To wszystko jest jednak tylko jednym z element6w

znakomitego tw6rczego dziela, jakim jest prezentowana plyta. Dr Sarnecki

opisuje takZe cechy charakterystyczne poszczeg6lnych kompozycji jak

wykorzystanie r62norodnego brzmienia gitary i r6inych technik

wykonawczych, zastosowanie skomplikowanych podzial6w metrycznych czy

zaawansowanych pol4czeri harmonicznych. Wa2nym elemntem opisu jest sam

proces rejestracji diwiqku oraz wykorzystane instrumentarium, sam model

gitary jak i efekty gitarowe r62nych firm. Dalsza czq1(, autoreferatu to kr6tki

opis analityczny kaZdej z kompozycji.

W nastqpnej czq6ci autoreferatu autor powraca do poczqtk6w swojej

edukacji muzycznej, kiedy to pobieral prywatne lekcje gry na fortepianie a

nastqpnie na gitarze. W wieku 15 lat rozpocz1l naukq w Prywatnej Szkole

Muzyki Rozrywkowej I i II stopnia im. Krzysztofa Komedy. Zainteresowanie

muzyk4 jazzow4 zaowocowalo kontynuacj4 nauki tego gatunku, tym razem na

Wydziale Jaznt w ZPSM im. F. Chopina w Warszawie. Ju2 wtedy habilitant

odnosil znacz4ce sukcesy na krajowych konkursach jazzovvych. Znamiennym

jest fakt, ze autor zdecydowal siq na podjqcie studi6w w zupelnie innej, ale

takie pasjonujqcej go dziedzinie nauki jakq jest fizyka. Ukorlczyl

z wyr6Znieniem studia na Wydziale Fizyki UW.

Zdecydowanie najwaZniejszym etapem 2ycia dr Sarneckiego byl wyjazd

do USA, w celu kontynuacji edukacji muzycznej w presti2owej The New School

w Nowym Jorku. Piszqcy te slowa recenzent, moie absolutnie potwierdzi6

z autopsji, jak taki wyjazd moZe diametralnie wplyn46 na rozw6j mlodego

czlowieka. Moiliwo66 obcowania z najwybitniejszymi, legendarnymi arlystami

z krqgu muzyki lazzowej, r62norodno56 kulturowa, przenikanie wielu nowych

trend6w i gatunk6w muzycznych oraz moiliwo66 uczestniczenia w wielu

wyjqtkowych wydarzeniach artystycznych i nie tylko, stanowi bez w4tpienia

moment przelomowy w iyciu i sprzyja budowaniu dojrzalo6ci i to2samo6ci.

Jest to tei trudny czas bycia zdanym na siebie i zaadaptowania siq w obc)ryn

kraju z dala od najbli2szych.

Trzynastoletni pobyt habilitanta w Nowym Jorku okazal sig niezwykle

owocny w wiele znacz4cych wydarzeli artystycznych, spo6r6d kt6rych naleZy



wymieni6 realizacjq czterech autorskich album6w, wsp6lpracq z wieloma

wybitnymi artystami tamtejszej sceny i regularne wystqpy w slynnych

nowojorskich klubach, takich jak Smalls, Dizzy's, Cornelia Street Cafe oraz

festiwalach w USA a takie m. in. w Chinach, Malezji, Korei, Meksyku,

Wloszech czy Izraelu.

W dalszej czq6ci autoreferatu odnajdujemy r6wnie2 wlpunktowane

osi4gniqcia dydaktyczne oraz organizacfne kandydata i popularyzuj4ce

sztukq.

Czq6(, koficowa zawiera kr6tkie podsumowanie dzialalno6ci habilitanta

po powrocie na stale do Polski. Jego ciqgly kontakt z amerykariskq scenq

muzycznq owocuje nadal wieloma zleceniami kompozytorskimi i

aranierskimi. Dr Sarnecki opisuje w skr6cie takze swoje plany koncertowe na

najbli2szy czas oraz wspomina o pracy nad kolejnym, autorskim albumem,

v,ryraia takie nadziejq, ze jego nabyta wiedza i do6wiadczenie w istotny spos6b

przysluz4 siq do rozwoju i popularyzacji polskiej muzyki jazzowej na arenie

miqdzynarodowej.

Autoreferat oceniam bardzo pozytywnie.

Ocena dziela artystycznego

Habilitant wskazal jako swoje najwa2niejsze osiqgniqcie artystyczne

plytq Climbing Trees. Zostala ona wydana w zor8r. nakladem nowojorskiej

oficyny Outside in Music. Album zawiera 8 autorskich kompozycji dr

Sarneckiego. Sq to kolejno:

1. Solar Eclipse

z. Dadaism

3. Little Dolphin

4. Zhongguo

S. Write a Letter to Yourself

6. Dissapointing Fresh Peach

7. Hydrodynamics

8. Homo Sapiens



Zaaranzowane zostaly na sze6cioosobowy jazzovry zesp6l wokalno-

instrumentalny w skladzie:

Rafa} Sarnecki - gitara, kompozycje

Lucas Pino - saksofon tenorowy, klarnet basowy

Bogna Kiciriska - glos

Glenn Zaleski - fortepian

Rick Rosato - kontrabas

Colin Stranahan - perkusja

Niezwykle cennym uzupelnieniem sA dol4czone do dokumentacji

partytury wszystkich kompozycji zawartych w albumie. Dziqki temu sluchacz

ma pelniejsz4 mo2liwo66 poznania skomplikowanych struktur danego utworu

oraz prze6ledzenia poszczeg6lnych warstw melodycznych, harmonicznych i
rytmicznych w partiach instrumentalnych. Jest to szczeg6lnie wa2ne podczas

kolej nych odsluchari plyty.

Zetknigcie sig z t4 muzyk4 po raz pierwszy wprawia sluchacza w

niemale zaklopotanie. Mnogo66 faktur, Srodk6w wyrazowych, przenikanie

oraz nawarstwienie i wzajemne uzupelnianie siQ poszczeg6lnych partii

instrumentalnych, struktury polirytmiczne, sprawiajq pocz4tkowo wraienie

chaosu, braku miejsca na oddech i nasuwaj4 pytanie czy f.aktycznie mamy do

czynienia z muzyk4, czy tylko z niepotrzebnie skomplikowanym materalem

dfwiqkowym. Dopiero przeSledzenie partSrtur i kolejne, wnikliwe wsluchanie

siq w tq bardzo kompleksowq wypowiedl arLystycznq, daje oglqd jak bardzo

wszystkie warstwy i struktury sq przemy6lane i stanowi4 nierozerwaln4 calo56

i charakter tej muzyki. Nie spos6b przej66 obojqtnie obok znakomitego

wykonawstwa. Precyzj a i zarazem latwo66 i finezja z jakq muzycy poruszajq siq

po tym wyboistym terenie, wzbudzaj4 ogromny podziw. Szczeg6lnie dotyczy to

sekcji rytmicznej. Mimo, iz nie jestem przekonany co do zastosowania partii

wokalu i samej barwy glosu, to nalery bezsprzecznie podkre6li6 znakomity

warsztat, kunszt i precyzjg wykonawczq wokalistki. Wszystkie trudne partie

unisonowe, rozlegle skoki interwalowe s4 zaSpiewane znakomicie i sprawiaj4

pozorne wra2enie zupelnie nieskomplikowanych technicznie.



Szczeg6ln4 uwagQ zwraca lekko66 gry i kultura brzmienia gitary, nie

wspominaj4c o precyzji wykonawczej oraz wysmakowane uiycie efekt6w

gitarowych, takich jak przester czy vibrato, kt6re stanowi4 doskonale

uzupelnienie piqknej, rasowej barwy instrumentu.

Nadzwyczaj pomocne w odczytaniu intencji kompozytora okazaly sig

wyczerpujqce opisy poszczeg6lnych utwor6w zawarle w dokumentacji.

Ukazuj4 one, jak niezwykle przemy6lane s4 wszystkie zabiegi kompozytorskie i

jak wiele element6w sklada siq na doskonal4 calo66 tych, jakze trudnych

wykonawczo kompozycj i.

Pomimo widocznych wplyw6w i inspiracji tw6rczo6ciq wybitnych

przedstawicieli gatunku, takich jak Bill Frisell, Kurt Rosenwinkel czy Ben

Monder, o kt6rych zresztq sam habilitant wspomina w swoim autoreferacie,

nie spos6b nie dostrzec oryginalnego jqzyka muzycznej wypowiedzi. Sam autor

wypowiada siq nastqpujqco: ,,(...) staralem siq przede wszystkim stworzy6

wlasne, oryginalne podej6cie do kompozycji na zesp6} jazzov'ry

z wykorzystaniem gitary. Podobnie jako solista d42ylem do tego, aby kaida

improwizacja oparta byla na oryginalnym pomy6le melodycznym,

rytmicznym, harmonicznym lub artykulacyjnym". W mojej ocenie ten zamysl

powi6dl siq znakomicie. Jednocze6nie album Climbing Trees ukazuje jak

wainym aspektem jest odpowiedni dob6r muzycznych partner6w.

Umiejgtno66 ta jest cech4 szczeg6lnq dobrego lidera, a tym z pewno6ciq jest dr

Rafal Sarnecki.

Ocena osiqgniq6 artystycznych

W dokumentacji przewodu habilitacyjnego dr Rafala Sarneckiego

przedstawiony zostal jego bogaty dorobek tw6rczy i artystyczny. Na uwagQ

zasluguje obszerna dyskografia, zawieraj4ca ponad dwadzieScia pozycji w roli

sidemana i 4 autorskie albumy. 54 to nagrania zrealizowane w

miqdzynarodowych skladach i prezentuj4ce r6ine oblicza muzyki jazzowej,

nierzadko zawieraj4ce kompozycje dr Sarneckiego. Zracji swojego

wieloletniego pobytu w USA dzialalno66 koncertowa habilitanta skupia siq

gl6wnie wok6l wystqp6w na r62nych nowojorskich scenach klubowych, w6r6d



kt6rych s4 tak renomowane miejsca jak Dizzy's Club, Cornelia Street Cafe,

Smalls Jazz Club. Ponadto na uwagq zasluguj4 obszerne trasy koncertowe w

krajach azjatyckich takich jak Chiny, Korea czy Malezja, gdzie dr Sarnecki

wystqpowal przed wielotysigczn4 publiczno6ciq w najwa2niejszych miastach,

salach i klubach jazzov'rych tamtego regionu 6wiata. Nie zabraklo tez

koncert6w w innych miastach USA i Kanady, a takie w Ameryce Poludniowej

(Meksyk, Chile), Izraelu, Wloszech, Lotwie, Estonii, Chorwacji czy Polsce.

Dzialalno66 koncertowa w naszym kraju z pewno6ci4 bqdzie jeszcze obfitowa6

w wiele wspanialych wydarzeri z racji powrotu habilitanta na stale.

Dorobek artystyczny dr Sarneckiego to takZe nagrody w tym dwie

nominacje do Fryderyka w 2oo9r. za Debiut Roku i w zor5r. w kategorii

Jazzow Album Roku oraz wyr62nienia znanych portali i czasopism

branzowych (All About Jazz, Hi Fi i Muzyka, Longplay.pl) w kategorii Plyta

Roku 2ott, 2c16. W dokumentacji zabraklo mi jedynie wykazu dorobku

kompozytorskiego habilitanta a mam 5wiadomo66, ze ta dziedzina jest

niezwykle obfita w wiele znakomitych pozycji i byloby to z pewno6ci4

doskonale uzupelnienie calo6ci dokonarl artystycznych, kt6re oceniam jak

najbardziej pozytywnie.

Ocena osi4gniq6 dydaktycznych i naukowych

Dzialalno66 dydaktyczna dr Sarneckiego w ramach Uczelni nie jest

moZe jeszcze tak intensywna, ale wynika to z jego stosunkowo niedlugiego

staiu na stanowisku adiunkta }6dzkiej Akademii. Dotychczas by} promotorem

dw6ch prac dyplomowych i jednej magisterskiej. Imponuj4ca jest natomiast

jego dzialalno66 pozauczelniana. Jeszcze podczas swojego pobytu w Nowym

Jorku, habilitant byl zatrudniony jako asystent i korepeQrtor na zajqciach z

teorii oraz wykladowca gitary w tamtejszych uniwersytetach. W miqdzyczasie

prowadzil takie wiele kurs6w mistrzowskich i warsztat6w zar6wno w grze na

gitarze, prowadzeniu zespol6w instrumentalnych oraz wyklad6w z zakresu

kompozycji, technik wykonawczych i aranZacji. W przewaZaj4cej liczbie odbyly

siq one za granic4 m. in. w Chinach, Malezji, Meksyku, Izraelu, na Lotwie ale

takze w Polsce w ramach warsztat6w jazzov,rych w Pulawach, Chodzie2y i
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