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Już od najmłodszych lat chętnie obcowałam z muzyką, uczęszczając do ogniska 

muzycznego i baletowego. Podstawą moich przyszłych działań artystyczno-pedagogicznych 

było  kształcenie w szkolnictwie muzycznym – najpierw w Szkole Muzycznej I st. im. 

Tadeusza Szeligowskiego w Szczecinie na fortepianie, a następnie w Liceum Muzycznym na 

wydziale rytmiki w Szczecinie. Zainteresowania dyscypliną pedagogiczno-artystyczną – 

rytmiką – postanowiłam zgłębiać na uczelni wyższej – Akademii Muzycznej im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku. Od tego momentu zaczęły się krystalizować moje dalsze 

zainteresowania i poszukiwania w zakresie łączenia muzyki i ruchu, a także  poznawania 

różnorodnej historycznie i stylistycznie  literatury muzycznej oraz jej interpretowania ruchem 

przy pomocy najdoskonalszego instrumentu, jakim jest ciało ludzkie,  jak pisał twórca rytmiki 

Emil Jaques-Dalcroze.  

Już w trakcie studiów rozpoczęła się moja droga artystyczno-pedagogiczna. Jako 

studentka chętnie uczestniczyłam w zajęciach rytmiki oraz pracach nad tworzeniem 

interpretacji ruchowych pedagogów, dyplomantek i koleżanek, a występy na koncertach były 

dla mnie ogromnym przeżyciem i sprawiały duże zadowolenie. W trakcie studiowania 

podejmowałam także pracę jako nauczyciel rytmiki w przedszkolach, domach kultury                         

i ogniskach muzycznych. Będąc jeszcze studentką roku dyplomowego, odbyłam staż na 

stanowisku asystenta-stażysty. 

Po ukończeniu studiów (dyplom z wyróżnieniem – 1995), rozpoczęłam pracę                      

w gdańskiej uczelni oraz w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. w Gdańsku. Rok 

później zaproponowano mi stworzenie wydziału rytmiki w Społecznej Szkole Muzycznej II 

st. w Gdyni, obecnie Szkoła Muzyczna II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni (od roku 2007), 

gdzie pracuję do dziś.  

Możliwość podjęcia pracy pedagogiczno-artystycznej w charakterze nauczyciela 

rytmiki, pozwoliła mi na szukanie własnej drogi rozwoju w tym zakresie. Od tej pory 

nauczanie rytmiki i przedmiotów z nią związanych, a przede wszystkim tworzenie 

interpretacji ruchowych muzyki i pokazywanie ich na koncertach – sprawia mi dużą 

satysfakcję. Praca ze studentami i uczennicami umożliwia rozwój sfery osobistej. Obserwując  

zdobywanie  doświadczeń przez podopiecznych, odczuwam wielką przyjemność widząc ich 
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postępy w rozwoju  muzycznym  i ruchowym. Staram się także doskonalić stale swój warsztat 

pracy, szukając nowych inspiracji, form i metod działania zarówno  w sferze artystycznej, jak                   

i pedagogicznej. 

Moja działalność artystyczno-dydaktyczna zaowocowała podniesieniem kwalifikacji – 

w grudniu 2004 r. odbył się mój koncert doktorski, a w styczniu 2005r. Rada Wydziału 

Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej Akademii Muzycznej im. 

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi nadała mi stopnień doktora w dziedzinie: sztuki 

muzyczne, w dyscyplinie artystycznej rytmika i taniec. W drodze awansu zawodowego                                          

w szkolnictwie – uzyskałam stopień nauczyciela mianowanego (w roku 2001), a następnie 

nauczyciela dyplomowanego ( w roku 2008).  

Od momentu uzyskania stopnia doktora - rozpoczął się nowy etap mojej pracy 

zawodowej na uczelni– mogłam być opiekunem artystycznym dyplomów artystycznych oraz 

promotorem prac magisterskich i licencjackich. Do tej pory powstało 18 choreografii muzyki 

przygotowanych w ramach dyplomowych egzaminów magisterskich (w tym jedno 

wyróżnienie) oraz 16 interpretacji ruchowych przygotowanych w ramach dyplomowych 

egzaminów licencjackich (opieka wspólna z innymi pedagogami uczelni). Byłam także 

promotorem 10 prac magisterskich (w tym jedna praca wyróżniona) oraz 8 prac licencjackich. 

Tematyka prac dotyczyła specyfiki prowadzenia rytmiki na różnych etapach edukacyjnych - 

w placówkach przedszkolnych, w szkole muzycznej I i II st., dla seniorów, w szkole 

ogólnokształcącej oraz zastosowania improwizacji fortepianowej w nauczaniu rytmiki, 

wykorzystania rytmiki w nauczaniu języka francuskiego, badań dotyczących kwalifikacji 

nauczycieli rytmiki w przedszkolach, a także  opisu działa artystycznego-dyplomowych 

interpretacji ruchowych. W zakresie opieki pedagogicznej – pod moją opieką zostało 

przygotowanych 12 dyplomowych lekcji magisterskich (w tym jeden dyplom                                  

z  wyróżnieniem).  

Oprócz prac studenckich, w ramach egzaminów dyplomowych uczennic wydziału 

rytmiki Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni, a od roku 2007  Szkoły Muzycznej II st. 

im. Z. Noskowskiego w Gdyni,  pod moim kierunkiem powstały 33 interpretacje ruchowe 

muzyki oraz zostało przygotowanych 13 lekcji dyplomowych. W sumie 4 osoby ukończyły 

szkołę z wyróżnieniem.  

Artystyczna odsłona rytmiki wiąże się z tworzeniem interpretacji ruchowych muzyki. 

Działania prowadzące do efektu finalnego opierają się na poznaniu literatury muzycznej, 
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historii muzyki, form, muzycznych, a uzupełnienie tej wiedzy o zakres historii sztuki, 

szczególnie plastycznej  oraz tańca  wzbogaca warsztat pracy autora choreografii muzyki. 

Każda kompozycja muzyczna stawia przed twórcą interpretacji ruchowej odmienne  

wyzwania, ale każdy proces jej tworzenia jest niepowtarzalny i fascynujący. 

Od momentu nadania mi stopnia doktora (tj. od roku 2005),  powstało 46 interpretacji 

ruchowych mojego autorstwa. Wykonawcami interpretacji ruchowych byli studenci rytmiki 

Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (21 interpretacji ruchowych) oraz 

uczennice wydziału rytmiki Szkoły Muzycznej im. Z. Noskowskiego w Gdyni (do roku 2007 

– Społecznej Szkoły Muzycznej II st. – 25 interpretacji ruchowych).  W dorobku 

artystycznym znajdują się kompozycje zarówno barokowe, klasyczne, romantyczne, jak                     

i pochodzące z końca XIX oraz XX i XXI wieku. Utwory wybrane do realizacji choreografii 

muzyki, to kompozycje przeznaczone na: fortepian solo, fortepian preparowany, harfę, 

organy, zespół czterech perkusistów, duet akordeonowy, klarnet i akordeon, klarnet                            

i fortepian, trąbkę i fortepian, skrzypce i fortepian, kwartet na czworo skrzypiec, kwartet 

smyczkowy, zespół  w składzie  akordeon, gitara, fortepian, flet, altówka, zespół  w składzie 

skrzypce 1, skrzypce 2, altówka, wiolonczela i basso continuo, orkiestrę kameralną, orkiestrę 

symfoniczną, chór  oraz muzyka elektroniczna.  

Od uzyskania tytułu doktora (2005r.) przygotowałam 46 autorskich interpretacji ruchowych 

muzyki, które były wykonywane przez dwa zespoły: 

- zespół studentów rytmiki Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku:  

1. Bacewicz Grażyna – Kwartet na czworo skrzypiec, cz. II 

2. Bacewicz Grażyna – Serenada na orkiestrę  

3. Bauer Jerzy – „Kołysanka” na fortepian 

4. Beethoven Ludvig van – Bagatela op. 33 nr 4 

5. Bradtke Agnieszka – Niebieski, Czerwony, Żółty z cyklu „Kolory” na fortepian  

6. Chopin Fryderyk -  Etiuda op.10 nr 3 - E-dur 

7. Górecki Henryk Mikołaj  – String quartet nr 2 „Quasi una fantasia” op. 64  cz. II 

Decisio - Energico 

8. Koszewski Andrzej – „Serioso giocoso” (przygotowana wspólnie z pedagogami: ad.                 

M. Malgeri oraz mgr A. Baranowską) 

9. Krauze Zygmunt – Pantun III z cyklu „Pantuny Malajskie” na głos altowy (lub 

mezzosopran)  

10. Łuczkowski Radosław - „Kontrasty dla czterech perkusistów” 
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11. Malawski Artur – Suita popularna cz. II Intermezzo i cz. I Capriccio 

12. Majewski Karol – „Wariacje” na fortepian 

13. Olczak Krzysztof– „Expedition” na akordeon, gitarę, fortepian, flet i altówkę  

14. Olczak Krzysztof – „Manualiter” na akordeon 

15. Ravel Maurice – Sonatina na fortepian cz. I Modère  

16. Skriabin Aleksander – Preludia op.11, nr 21, 6, 10. 

17. Sikorski Tomasz – „Autograf” na fortepian 

18. Sikorski Tomasz – „Struny w ziemi” 

19. Stachowski  Marek  – III kwartet smyczkowy cz. II 

20. Stulgińska Agnieszka -  „Skrzydła” na klarnet i live electronics cz.I  

21. Szałowski Antoni – Sonatina na klarnet i fortepian cz. I 

 

- oraz zespół uczennic Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni (do roku 2007 

–Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni): 

22. Bach Jan Sebastian – Preludium C-dur BWV 846 oprac. na harfę  

23. Baird Tadeusz – Taniec II ze Suity „Colas Breugnon”  

24. Beethoven Ludvig van – Bagatele  op. 119 nr 4 i nr 7 

25. Cage John – “The Prelious night” cz. II, IV i V  

26. Chopin Fryderyk - Etiuda op.25 nr 1 As-dur  

27. Chopin Fryderyk -  Preludium op. 28 nr 2 a-moll 

28. Chopin Fryderyk - Preludium op. 28 oraz nr 7 A-dur 

29. Chopin Fryderyk - Wariacja E-dur z cyklu “Hexameron” 

30. Corelli Arcangello – Concerto grosso op.6 nr 8 cz. IV  

31. Corea Chick – “Children’s Song” nr 4 – wyk. kl. II, IV i V  

32. Czerniewicz Marek – „Piano from Neverland” 

33. Górecki  Henryk Mikołaj – Intermezzo na fortepian 

34. Górecki  Henryk Mikołaj– Three pieces in Old Style nr 1 i 2 

35. Grieg Edward -  „Letni wieczór” op.71 nr 2 z cyklu „Utwory liryczne”  

36. Jaques-Dalcroze Emil – Suite de ballet cz. III Allegro ma non troppo 

37. Kossek Robert – Sonatina cz. I 

38. Majkusiak Mikołaj –„Żywioły” na klarnet i akordeon, części: Introdukcja, Woda, 

Powietrze, Coda  

39. Moryto Stanisław – „A due” na dwa akordeony 

40. Remme Rauno– “Gen Ision” Movement II 
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41. Schubert Franz – „Moment muzyczny” f-moll 

42. Schumann Robert – „Arlekin” z cyklu  “Carnaval”  

43. Szostakowicz  Dymitr – „Tańce fantastyczne” nr 1 i 2  oprac. na trąbkę i fortepian 

44. Szymanowski Karol– Preludium op.9 nr 4 

45. Szymanowski Karol – „Źródło Aretuzy” z cyklu „Mity . Trzy Poematy” op. 30 na 

skrzypce i fortepian 

46. Zuchowicz Zbigniew – Dwa Preludia na organy: „Kalejdoskop” i „Mgła”. 

Interpretacje ruchowe dzieł muzycznych, zarówno moje autorskie, jak i te które 

powstały pod moim kierunkiem, były wykonywane na wielu koncertach (w sumie 85 

koncertów, na których pokazane zostały autorskie interpretacje ruchowe muzyki, w tym 42                 

w wykonaniu studentów Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku i 43                          

w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni), zarówno              

w Polsce (83),  jak i za granicą (2). Były to :  

A. koncerty w wykonaniu studentów, m. in: 

1. Koncerty dla szerokiej publiczności, promujące rytmikę:    

 Koncert Choreografii Muzyki w Zespole Szkół Muzycznych w Koszalinie,  

 Koncerty w ramach Okręgowych Warsztatów Rytmiki w Zespole Szkół 

Muzycznych im. K . Wiłkomirskiego w Elblągu,  

 Koncert Choreografii Muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im.                   

F. Chopina w Olsztynie,  

 Koncert Choreografii Muzyki w Powiatowej Szkole Muzycznej I st. w Dywitach, 

filia  w Olsztynku, 

 Koncerty interpretacji ruchowych muzyki w Sali Widowiskowo-Koncertowej 

„Gedania” w Gdańsku, 

 Koncerty Choreografii Muzyki dla słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Gdyni –           

w Sali Koncertowej Domu Rzemiosła w Gdyni,  

 Koncerty „Na zapusty” i „Walentynkowy” w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, 

 Koncerty z cyklu studenci uczniom organizowane wspólnie z  Kołem Naukowym 

Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku,   

 Koncerty w ramach Polskiej Akademii Dzieci – odbywające się na terenie 

Akademii Muzycznej  im. S. Moniuszki w Gdańsku, 



6 
 

 Koncerty w Muzeum Narodowym w Gdańsku -  w ramach „Nocy Muzeów”,               

w Muzeum Narodowym w Gdańsku – Oddział Zielona Brama oraz Koncert                 

w ramach Prelekcji „Usłyszeć obraz” – w Muzeum Narodowym w Gdańsku,  

 Koncert Rytmiki w Studium Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej w Gdyni, 

 Koncert „Muzyka-ruch-przestrzeń” w Akademii Muzycznej w Gdańsku,  

 Koncerty w ramach Drzwi Otwartych Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki               

w Gdańsku, 

 Koncert Choreografii Muzyki w Zespole Kształcenia Podstawowego                              

i Gimnazjalnego w Gdańsku-Świbnie, 

 Wiosenny Koncert Choreografii Muzyki w Szkole Podstawowej nr 40 w Gdańsku. 

 

2. Koncerty w ramach Ogólnopolskich Sesji i Konferencji Naukowych:  

 Koncerty Interpretacji Ruchowych Muzyki w ramach VIII, IX, X Ogólnopolskich  

Sesji  Naukowych nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy                        

i w rehabilitacji” w Akademii Muzycznej  im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów                                

w Łodzi, 

 Koncert Rytmiki, IV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Rytmiki Triennale 

Choreografii Muzyki w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu,  

 Koncert Choreografii Muzyki – Prezentacja Katedry Rytmiki i Improwizacji 

Fortepianowej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku w ramach 

Konferencji Naukowej - II Ogólnopolskiej Konwencji Pedagogiki w Akademii 

Muzycznej im. S. Moniuszki  w Gdańsku, 

 Koncert Choreografii Muzyki w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej                  

w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. 

 

3. Koncerty międzynarodowe:  

 Koncert w ramach 34 Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie 

(Szwajcaria) – Sala Koncertowa Instytutu Emila Jaques-Dalcroze’a (2007), 

 Koncert „Time in motion” w Teatrze  AKZENT w Wiedniu (Austria) - w ramach 

Europejskiego Kongresu Rytmiki - European Rhythmics Congress Vienna 2009 

University of Music and Performing Arts Vienna (2009), 
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 Koncert Choreografii Muzyki w ramach 19
th

 EAS Conference ISME European 

Regional Conference w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki 

w Gdańsku (2011), 

 Koncert Interpretacji Ruchowych Muzyki w ramach I Międzynarodowej 

Konferencji Naukowej nt. „Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy               

i w rehabilitacji” w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej im. Grażyny                            

i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi (2013). 

 

B. Koncerty w wykonaniu uczennic Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego                          

w Gdyni (do roku 2007 –Społecznej Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni):  

1. Koncerty dla szerokiej publiczności, promujące rytmikę:  

 Koncerty uczniów Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego w Gdyni dla 

słuchaczy Uniwersytetu III Wieku w Gdyni, 

 Koncerty z cyklu Koncerty Melomana oraz Niedziela Melomana w Domu 

Rzemiosła  w Gdyni, 

 Międzyszkolne Koncerty Interpretacji Ruchowych Muzyki w Ogólnokształcącej 

Szkole Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego  w Gdańsku oraz w Państwowej 

Szkole Muzycznej  I st.  im. M.  Michalskiego w Lęborku, 

 Koncerty Roczne – popisy  uczniów Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego  

w Gdyni, 

 Koncerty w ramach Dni Otwartych Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego  

w Gdyni, 

 Koncerty Wydziału Rytmiki Szkoły Muzycznej II st. im. Z. Noskowskiego                     

w Sali Koncertowej Szkoły Muzycznej II st. w Gdyni oraz w Domu Kultury              

w Żelistrzewie,  

 Koncert w ramach Międzynarodowego Dnia Muzyki w Szkole Muzycznej I i II st.  

im. Z.  Noskowskiego w Gdyni, 

 Koncert Choreografii Muzyki w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki                              

w Gdańsku. 

 

2. Koncerty w ramach warsztatów rytmicznych i seminariów metodycznych:   

 Koncerty na Warsztatach Rytmicznych w Zespole Szkół Muzycznych I i II st. im. 

F. Chopina w  Pile ( w latach 2005, 2007, 2009, 2012, 2014),   
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 Koncerty na Warsztatach Rytmicznych w Słupsku (od I do VIII warsztatów –               

w sumie 8 koncertów w latach 2007-2014), 

 Koncerty Interpretacji Przestrzenno-Ruchowych w ramach Okręgowych 

Warsztatów Rytmiki w Zespole Szkół Muzycznych im. K. Wiłkomirskiego                         

w Elblągu (2005, 2008, 2010), 

 Koncerty Improwizacji Fortepianowej oraz Interpretacji Ruchowych Muzyki na  

Seminariach Metodycznych nt. „Działania artystyczne metody Emila Jaques-

Dalcroze’a” zorganizowanym w ramach uroczystości X-lecia istnienia wydziału 

rytmiki w Społecznej Szkole Muzycznej II st. w Gdyni (2006) oraz „Działania 

dydaktyczne metody Emila Jaques-Dalcroze’a” zorganizowanym w ramach 

uroczystości XV-lecia istnienia wydziału rytmiki w Szkole Muzycznej II st. im.                

Z. Noskowskiego w Gdyni (2011). 

Koncerty, na których prezentowane są autorskie interpretacje ruchowe stanowią dla 

mnie przeżycie artystyczne, a pokazywane szerokiej publiczności przyczyniają się do 

popularyzacji rytmiki jako dziedziny pedagogiczno-artystycznej. Wiele autorskich 

interpretacji ruchowych  powstało do muzyki polskich kompozytorów, a prezentowane na 

koncertach, zwłaszcza zagranicznych, stawały się jednocześnie formą promowania muzyki 

polskiej wśród międzynarodowej publiczności. Wielokrotnie w trakcie prowadzenia 

warsztatów, korzystałam także z utworów kompozytorów polskich, szczególnie przykładów 

muzycznych pochodzących z XX oraz  XXI wieku.   

Kolejną odsłoną rytmiki jest jej aspekt pedagogiczny. Doskonałym uzupełnieniem 

procesu dydaktycznego na uczelni oraz w szkole muzycznej II st. jest forma warsztatów, które 

są cenioną przeze mnie formą pracy. Stwarzają możliwość poznania i zgłębiania różnych 

aspektów rytmiki zarówno dla prowadzącego, jak i dla uczestników zajęć. Okazja 

bezpośredniego poznania z uczestnikami zajęć wyzwala lepsze i bliższe relacje,                              

a możliwość realizacji zadań w większych grupach umożliwia zastosowania bardziej 

rozmaitych form i spontanicznego działania w trakcie wykonywania poszczególnych zadań. 

Tego typu doświadczenia rozwijają wyobraźnię, wzbogacają osobowość, a także rozwijają 

kreatywność wszystkich uczestniczących w zajęciach oraz prowadzącego. Do chwili obecnej 

poprowadziłam 21 zajęć warsztatowych. Wśród nich znajdują się formy cykliczne: Sesje 

Warsztatowe dla nauczycieli rytmiki regionu pomorskiego ( w latach 2006, 2008, 2010), 

Warsztaty Rytmiczne organizowane przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II st. im. I. J. 

Paderewskiego w Słupsku (ośmiokrotnie - w latach 2007-2014) oraz Okręgowe Warsztaty 
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Rytmiczne organizowane przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im.                                 

K. Wiłkomirskiego w Elblągu (dwukrotnie – w latach 2005 i 2008). Oprócz warsztatów 

cyklicznych miałam okazję prowadzić zajęcia warsztatowe na  Europejskim Kongresie                  

w Wiedniu- Eurepean Rhythmics Congress Vienna (2 warsztaty – w roku 2009), na VIII 

Ogólnopolskich Warsztatach Rytmicznych w Zespole Szkół Muzycznych w Pile (2005), 

warsztaty ekspresji ruchu  dla studentów specjalność musical Wydziału Wokalno-Aktorskiego 

Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku (dwukrotnie w latach 2009 i 2010), 

warsztaty rytmiczne dla sześciolatków w  Pierwszej Społecznej Szkole Podstawowej im. 

Dzieci Zjednoczonej Europy w Gdyni (2006), a także warsztaty z improwizacji i kompozycji 

ruchu oraz tańca jazzowego w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im.  F. Chopina                     

w Olsztynie (2013). 

Od początku mojej pracy zawodowej staram się poszerzać wiedzę naukową, czynnie 

uczestniczę w różnych Konferencjach, Kongresach, Sesjach Naukowych i Seminariach 

Metodycznych, wygłaszając referaty poświęcone rytmice, improwizacji fortepianowej                    

i choreografii muzyki, a także zagadnień dotyczących psychologii rozwojowej. Do tej pory 

wygłosiłam 24 referaty w Polsce (21) i za granicą (3). Opublikowanych zostało 7 tekstów 

mojego autorstwa.  

Ważnym obszarem moich zainteresowań jest zgłębianie wiedzy dotyczącej 

różnorodności kierunków, idei i technik kompozytorskich w muzyce współczesnej  - XX                

i XXI wieku. Ogromne bogactwo nurtów pojawiających się w sztukach w tak dużej 

częstotliwości lub też jednocześnie kilku prądów w podobnym czasie spowodowało moje  

zainteresowanie i analizowanie literatury przedmiotu oraz zaznajomienie się                            

z literaturą muzyczną tego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej. Efekty 

studiowania tych obszarów były prezentowane w formie wykładów,  prelekcji i prezentacji na 

konferencjach i sesjach, naukowych w Polsce  i za granicą. Wystąpienia dotyczyły 

następującej tematyki: 16 referatów – było związanych z artystycznym aspektem rytmiki-

interpretacjami ruchowymi muzyki. Były to m. in. Proces tworzenia interpretacji ruchowej 

kompozycji Jacquesa Iberta „Entr’acte (wykład zmienny w Akademii Muzycznej                          

im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku-2005), Wykorzystanie rekwizytu w przygotowaniu 

interpretacji ruchowej utworu muzycznego na przykładzie interpretacji utworu „Entr’acte” J. 

Iberta (VII Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat:  Rytmika w kształceniu muzyków, 

aktorów, tancerz i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów 

w Łodzi, 2005), Proces tworzenia interpretacji ruchowej muzyki współczesnej na przykładzie 
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kompozycji Wojciecha Kilara „Riff 62” (Konferencja Naukowa 100 Lat Rytmiki, Akademia 

Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 2006), Proces tworzenia 

interpretacji ruchowej działaniem twórczym (Seminarium Metodyczne nt. Działania 

artystyczne w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a, Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Gdyni, 

2006), Kubizm jako źródło inspiracji dla interpretacji ruchowej III Kwartetu smyczkowego cz. 

II Marka Stachowskiego (Wykłady otwarte - Akademia Muzyczna im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach, 2007), Forma i styl w interpretacjach ruchowych muzyki od 

baroku do współczesności (Prelekcja z cyklu Usłyszeć obraz, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

2007), W poszukiwaniu środków wyrazu artystycznego w interpretacjach ruchowych muzyki 

(VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, 

tancerzy i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w 

Łodzi,2008), The use of the Ribbons In the spatial – movement interpretations of music oraz 

The source of inspiration in choreographies of music (European Rhythmics Congress Vienna 

2009, University of Music and Performing Arts Vienna, Wiedeń, Austria, 2009), Źródła 

inspiracji   w tworzeniu interpretacji ruchowych muzyki (Warsztaty i wykłady dla studentów 

Wydziału Wokalno-Aktorskiego, specjalność musical- Formy i style ruchu scenicznego. 

Ekspresja ruchowa Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2010), 

Influence of cubism In the creating of choreography of temporary music - according to Emil 

Jaques-Dalcroze method-as an example III-rd String Quartet by Marek Stachowski part III 

(19
th

 EAS Conference /ISME European Regional Conference, Akademia Muzyczna im. S. 

Moniuszki w Gdańsku, 2011), Powtarzalność w muzyce i  w ruchu – na przykładzie 

wybranych interpretacji ruchowych muzyki (IV Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Rytmiki 

Triennale Choreografii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Ignaceo Jana Paderewskiego                    

w Poznaniu, 2011), Tendencje minimalistyczne w muzyce polskiej XX w.- wybrane 

interpretacje ruchowe (X  Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat: Rytmika                 

w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna im. 

Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi, 2011), Muzyka w ruchu - Prezentacja Katedry 

Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej (II Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy, Aksjologia, 

Systematyka, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Akademia Muzyczna im. Stanisława 

Moniuszki w Gdańsku, 2013), Minimalism in Music by Chosen Polish Composers as Shown 

through Body Movement Interpretations (The First International Conference of Dalcroze 

Studies Coventry University, United Kingdom,  Coventry, Wielka Brytania, 2013), Jasność 

przekazu i przejrzystość formy w  neoklasycznych kompozycjach Grażyny Bacewicz - na 

przykładzie interpretacji ruchowych wybranych utworów, (Ogólnopolska Konferencja 
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Naukowa na temat: Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne aspekty metody Emila Jaques-

Dalcroze’a, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki  w Gdańsku, 2014).  

Inne moje referaty (8) dotyczyły obszaru pedagogicznego rytmiki – zadań 

metrorymicznych, ruchowych, tematyki z zakresu psychologii rozwojowej oraz improwizacji 

fortepianowej. Były to m. in. Interwały i trójdźwięki w przestrzennych ćwiczeniach słuchowo-

głosowo-ruchowych (I Sesja Warsztatowa Trójczłonowość metody Emila Jaques-Dalcroze’a, 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2006), Polirytmiczne ćwiczenia 

głosowo-ruchowe (II Sesja Warsztatowa Trójczłonowość metody Emila Jaques-Dalcroze’ - 

reminiscencje z 34 Międzynarodowego Kongresu Rytmiki Genewa 2007, Akademia 

Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, 2008), Głos-ruch-przestrzeń (Wykład 

zmienny dla studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego, specjalność musical, Akademia 

Muzyczna w Gdańsku, 2009), Czas, wysokość, przestrzeń, ruch (III Sesja Warsztatowa 

Trójczłonowość metody Emila Jaques-Dalcroze’a – reminiscencje z Europejskiego Kongresu 

Rytmiki-Wiedeń 2009, Akademia Muzyczna w Gdańsku, 2010), Ćwiczenia głosowo-ruchowe 

jako jedna z form kształtowania ekspresji ruchu (IX  Ogólnopolska Sesja Naukowa na temat: 

Rytmika  w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy  i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna 

im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów  w Łodzi, 2010), Rekwizyt jako pomoc dydaktyczna na 

rytmice (Seminarium Metodyczne na temat:  Działania dydaktyczne w metodzie Emila 

Jaques-Dalcroze’a , Szkoła Muzyczna II st.  im.  Z. Noskowskiego w Gdyni, 2011), Kanon 

jako forma kształtująca koordynację słuchowo-głosowo-ruchową (I Międzynarodowa 

Konferencja Naukowa temat: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy                       

i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, 2013), 

zakresu psychologii rozwojowej, m. in.  Problemy emocjonalne i wychowawcze w wieku 

adolescencji (Konsultacje dla nauczycieli, Społeczna Szkoła Muzyczna II st. w Gdyni, 2005) 

oraz  Podstawy rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku do trzech lat (Konferencja 

Metodyczna nt. Specyfika prowadzenia zajęć rytmiki dla dzieci w wieku do trzech lat, 

Akademia Muzyczna im. Stanisława  Gdańsku, 2014), a także improwizacji fortepianowej,                

m. in. Wybrane preludia J. S. Bacha jako źródło inspiracji w nauce improwizacji 

fortepianowej oraz  Przykłady etiud z wykorzystaniem innych  środków harmonicznych – 

omówienie z pokazem praktycznym (Seminarium Metodyczne Działania artystyczne                           

w metodzie Emila Jaques-Dalcroze’a  Społeczna Szkoła Muzyczne II st. w Gdyni, 2006). 

Spośród wygłoszonych referatów, 5 zostało opublikowanych, m. in.  Proces tworzenia 

interpretacji ruchowych działaniem twórczym, (Rocznik 1 Sztuka Kultura Edukacja, 
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Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Choralnej, 

Edukacji Muzycznej i Rytmiki, 2010), The use of the Ribbons In the spatial – movement 

interpretations of music oraz Creativity in movement improvisation (wykład i warsztaty -

materiały pokonferencyjne – z I Europejskiego kongresu Rytmiki , Wiedeń 2009, wyd. 

Herausgeber Medienihaber I Universität für Musik und darstellende Kunst Wien I Institut 13 

MBM I Wien 2010), Kubizm jako źródło inspiracji dla interpretacji ruchowej muzyki 

współczesnej (Rocznik 2 Sztuka Kultura Edukacja, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki                  

w Gdańsku, Wydział Dyrygentury Choralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki, 2011), 

Ćwiczenia głosowo-ruchowe jako jedna z form kształtowania ekspresji ruchu (Materiały                                     

z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej nt. Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy                 

i w rehabilitacji, Akademia Muzyczna w Łodzi, 2011). Oprócz publikacji referatów 

napisałam artykuł Przybliżyć rytmikę – rytmika jako metoda kształcenia muzycznego (Gazetka 

Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdyni,  nr 1, 2007), a także byłam współautorem opracowania 

Folderu Jubileuszowego -25 lat Rytmiki w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki                         

w Gdańsku (2007). 

 Działalność  pedagogiczna i naukowa stanowi dopełnienie pracy artystycznej 

pedagoga rytmiki, w której każdy z tych obszarów jest ważny w rozwoju jego 

osobowości. Muzyka ma działanie silnie oddziaływujące, dlatego jest źródłem inspiracji 

dla wielu artystów.  Szczególne znaczenie przybiera tu muzyka współczesna, różnorodna 

w swoich nurtach, brzmieniu, formie, a jednocześnie bliska nam, żyjącym na przełomie 

XX i XXI wieku.  To ona może być impulsem do ciągłego rozwijania wyobraźni                         

w zakresie poszukiwań artystycznych, muzycznych i ruchowych. 

Spośród ogromnego bogactwa literatury muzycznej, najbardziej interesująca dla 

mnie jest muzyka komponowana przez polskich kompozytorów, szczególnie 

współczesna, pochodząca z XX wieku i nowsza. Różnorodność poszukiwań w zakresie 

tworzenia materii muzycznej w tym okresie i bogactwo powstałych nurtów – kierunków 

– prądów, a także stylów oraz technik kompozytorskich jest zdumiewające. Stało się to 

dla mnie inspiracją do podjęcia działań badawczych i twórczych owych XX-wiecznych 

nurtów. W wyniku moich zainteresowań kierunkami muzyki współczesnej, powstał 

projekt dotyczący poszukiwań środków wyrazu ruchowego w odniesieniu do muzyki 

neoklasycznej i minimalistycznej kompozytorów polskich. Z jednej strony – muzyka 

neoklasyczna – pełna ekspresji, o nasyconym brzmieniu, z przejrzystością formy;                    

z drugiej minimal music- zredukowana, oparta na repetycjach jako głównej zasadzie 
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kształtowania dzieła muzycznego. Zestawienie tak odmiennych od siebie kierunków 

muzycznych wymagało poszukiwań w zakresie rozmaitych inspiracji, a także  

wykorzystania zróżnicowanych środków ruchowych, przestrzennych i ekspresyjnych            

w pracy nad interpretacjami ruchowymi wybranych dzieł muzycznych.  

Neoklasycyzm, nawiązujący do muzyki znanych mistrzów, czerpiący                             

z przeszłości, pojawił się w XX wieku, jako postawa  opozycyjna wobec romantyzmu                       

i ekpresjonizmu, propagująca tzw. muzykę czystą – tworzoną racjonalnie,  której naturę 

emocjonalną określa pojęcie serenitas. W muzyce neoklasycznej sięgano do 

sprawdzonych tradycji muzycznych  minionych epok, dążono do równowagi między 

intelektem a emocjonalnością.  Doceniane w ubiegłych epokach rozwiązania w zakresie 

tworzenia działa muzycznego zostały wzbogacone o elementy nowoczesne względem 

języka wypowiedzi. W zakresie techniki kompozytorskiej – przejęto tradycyjne modele 

architektoniczne i stylistyczne, które zyskały nowoczesne walory w wyniku stosowania 

nowoczesnych środków tonalno-harmonicznych, rytmicznych i brzmieniowych. O istocie 

dzieła neoklasycznego stanowił sposób ich przekształcenia i włączenia w system techniki 

kompozytorskiej. Wymienione elementy i ich wzajemne relacje podlegały ustawicznym 

przemianom. Kompozytorzy wprowadzali rozszerzoną tonalność, swobodniejsze 

struktury formalne w przebiegu kompozycji, stosując głębokie treści humanitarne                 

i  estetyczne. Bardzo ważna była forma muzyczna – traktowana nadrzędnie, jako 

konstrukcja wyższego rzędu, punkt wyjścia w zamierzeniu kompozytorskim                             

i ostatecznym celem procesu twórczego 
1
. 

Z kolei w kompozycjach minimal music - istotą jest zredukowanie materiału 

muzycznego pod względem doboru zastosowanych środków kompozytorskich oraz 

sposobów i metod ich przetwarzania w przebiegu kompozycji. Ograniczenie takie  może 

dotyczyć różnych elementów kształtowania dzieła muzycznego, a więc wykorzystania 

pasma wysokości dźwięków, współbrzmień w zakresie struktur wertykalnych                            

i horyzontalnych, barwy, rytmu, artykulacji czy obsady wykonawczej. W minimal music 

- za podstawową zasadę kształtowania materiału muzycznego przyjmuje się 

powtarzalność. Repetycja staje się celem utworu samym w sobie.  Największa uwaga 

kompozytorów skupia się na akustycznej stronie dźwięku – jego barwie i dynamice, co 

                                                             
1 Z. Helman, Neoklasycyzm w muzyce polskiej XX wieku, PWM, Kraków, 1985. 
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ma służyć zatrzymaniu chwili trwania dźwięku. Minimal music jest określana także jako 

muzyka medytacyjna
2
.   

W wyniku realizacji projektu badawczego i artystycznego nad wymienionymi 

nurtami: neoklasycyzmem i minimalizmem w muzyce polskiej – powstało kilka 

choreografii muzyki: neoklasycznej (3) oraz minimalistycznej (4). Prace te były także 

wykorzystywane jako ilustracje praktyczne wykładów - w sumie zaprezentowałam                 

1 referat, który dotyczył choreografii muzyki neoklasycznej - wykład wygłoszony na 

ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. Pedagogiczne, artystyczne i terapeutyczne 

aspekty metody Emila Jaques-Dalcroze’a  w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki              

w Gdańsku (2014) oraz 3 referaty poświęcone choreografii muzyki dzieł 

minimalistycznych na następujących wydarzeniach: IV Ogólnopolskie Spotkania 

Zespołów Rytmiki Triennale Choreografii Muzyki w Akademii Muzycznej im. I. J.  

Paderewskiego w Poznaniu - 2011,  X  Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa 

Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji w Akademii 

Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów  w Łodzi - 2011, The First International Conference of 

Dalcroze Studies Coventry University, United Kingdom – 2013), a także złożone zostały do 

publikacji dwa artykuły  poświęcone tej tematyce.  

Implikacją moich badań stała się realizacja dzieła artystycznego – płyta DVD             

z nagraniami interpretacji ruchowych – praca zatytułowana Neoklasycyzm  i minimalizm  

w muzyce polskiej - Interpretacje ruchowe wybranych utworów muzycznych kompozytorów 

XX w.  

Wybrane przeze mnie utwory zostały stworzone przez kompozytorów 

reprezentujących omawiane nurty. Byli to:  dla neoklasycyzmu – Grażyna Bacewicz               

(2 utwory) i Artur Malawski (2 części utworu cyklicznego), natomiast  dla minimalizmu 

– Tomasz Sikorski (2 utwory) i Henryk Mikołaj Górecki (2 utwory). Kompozycje 

powstały w okresie: neoklasyczne w latach  1949-1952 – w tzw. fazie dojrzałości tego 

nurtu; minimalistyczne w latach: 1963-1991. Dzieła przeznaczone są na następujące 

obsady wykonawcze: orkiestrę symfoniczną, orkiestrę smyczkową, kwartet smyczkowy, 

zespół kameralny - kwartet czterech skrzypiec oraz utwór solowy – na fortepian. 

                                                             
2 D. Szwarcman, Wspomnienie o minimal music, [W:] Przemiany techniki dźwiękowej, stylu i estetyki w polskiej 
muzyce lat 70-tych, Akademia Muzyczna, Kraków, 1986, s.276-277;  Z . Skowron, Nowa muzyka amerykańska, 
Musica Jagiellonica, Kraków, 1995, s. 353. 
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Zaproponowana kolejność umieszczenia interpretacji ruchowych utworów  na płycie 

jest chronologiczna. Każda  choreografia muzyki nagrana jest w dwóch wersjach: ze 

światłem białym –naturalnym oraz kolorowym – koncertowym lub też w dwóch różnych 

ujęciach (z góry – z balkonu i z dołu –poziomu widza). Nagrania zostały dokonane                

w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a wykonawcami byli 

studenci rytmiki tejże uczelni oraz uczennice wydziału rytmiki Szkoły Muzycznej II st. 

im. Zygmunta Noskowskiego w Gdyni. 

Kompozycja pierwsza - Kwartet na czworo skrzypiec cz. II GRAŻYNY 

BACEWICZ powstała w 1949 r. Nagranie instrumentalne pochodzi z Ogólnopolskiej 

Sesji Artystyczno-Naukowej Katedry Kameralistyki w Akademii Muzycznej w Łodzi              

z roku 2006; utwór wykonywał kwartet w składzie: Katarzyna Kądziołka, Anna 

Ceglińska, Jarosław Nierychło i Justyna Piasecka. Kompozycja posiada walory zarówno 

estetyczne, jak i pedagogiczne, jest bowiem opatrzona dedykacją: Studentom 

Konserwatorium poświęcam. Dobór instrumentów – jednorodnych – czworo skrzypiec,                 

a także duża ilość środków interpretacji muzycznej, w szczególności artykulacyjnych, 

zachowanie odpowiednich proporcji, harmonijnej formy, a także kunsztownej 

dramaturgii - pozwala na delektowanie się brzmieniem kompozycji, zarówno 

wykonawcom, jak i słuchaczom. Wybrana przeze mnie część II – utrzymana jest                       

w tempie wolnym, oznaczonym  tempem Andante tranquillo. Schemat formalny utworu  

to ABA1 -  jest więc to prosta forma łukowa. Kompozycja charakteryzuje się 

melodyjnością, liryką, spokojnym prowadzeniem długich fraz. Poszczególne tematy 

muzyczne prowadzone są w jednych lub dwóch skrzypcach – dialog pomiędzy nimi 

odbywa się poprzez niepostrzeżone przenoszenie wiodącej linii melodycznej                                   

z pierwszych skrzypiec do kolejnych, z towarzyszeniem pozostałych jako tło.                             

W interpretacji ruchowej najważniejsze było zobrazowanie dialogu prowadzonego przez 

poszczególne instrumenty z zespołu czterech skrzypiec ( raz melodia jest prowadzona             

w jednym instrumencie, innym razem w kolejnych dwóch), z uwzględnieniem podziału 

na linię melodyczną i tło w częściach A i A1. Spokojne prowadzenie ruchu zmienia się na 

bardziej zróżnicowane  pod względem ekspresji i pomysłów ruchowych w trakcie  

bardziej różnorodnej charakterem części B,  gdzie występuje praca tematyczna, oparta 

na materiale muzycznym części A,  który podlega opracowaniu wariacyjnemu, a także 

wprowadzony jest nowy temat muzyczny, wybijający się na pierwszy plan. W punkcie 

kulminacyjnym części B melodia jest niespokojna, zrywna, prowadzona we wszystkich 
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instrumentach – co odpowiada realizacji wspólnej jednego zamysłu ruchowego przez 

całą grupę wykonawczyń.  Gdy następuje powrót  do części A1 – wraca dialogowanie 

między instrumentami, tym razem melodia zawsze występuje  w dwóch skrzypcach,                 

a w ruchu odzwierciedlają ją dwie wykonawczynie. 

Druga pozycja, to także kompozycja GRAŻYNY BACEWICZ – Serenada na 

orkiestrę. Utwór należy do mniej znanych dzieł kompozytorki i został napisany dla  

Polskiej Orkiestry Radiowej w roku 1950. Wykorzystane nagranie instrumentalne  

pochodzi z roku 2004  i zrealizowane było przez tę orkiestrę  pod batutą Jana Krentza. 

Podobnie jak w większości kompozycji, także i w Serenadzie kompozytorka 

uzewnętrzniła piętno własnej osobowości i   udowodniła, że z równą swobodą porusza się 

po szczytach muzyki ocenianej jako wysoko artystycznej, jak i po terenach dostępnych 

dla szerszej publiczności. Serenada jest utworem pogodnym, radosnym, miejscami 

lirycznym,  o nieco tanecznym charakterze (tempo di Valse), przyjemnym do słuchania             

i mocno osadzonym w systemie tonalnym dur - moll z rozszerzoną tonalnością. Tak, jak 

w nurcie neoklasycznym – tak i w serenadzie istotna jest forma muzyczna, w tym 

przypadku  nawiązująca do budowy klasycznego allegra sonatowego poprzez 

zastosowanie dualizmu tematycznego i pozostałych elementów składowych. Kompozycja 

ma następującą budowę formalną: Temat 1, Temat 2 - poboczny, grupa epilogująca 

złożona z dwóch różnych odcinków (c i d), następnie pojawia się Przetworzenie 

politematyczne, w którym wykorzystany jest materiał muzyczny z Tematu1, grupy 

epilogującej oraz  wprowadzony zostaje nowy materiał - odcinki e i f. Po Przetworzeniu 

występuje Reekspozycja – oparta na Temacie 1 z zakończeniem o charakterze 

codalnym. W choreografii muzyki Serenady  istotą stało się zobrazowanie lekkości                      

i ulotności muzyki w ruchu wykonawczyń, posługujących się rekwizytem oraz 

odzwierciedlenie budowy formalnej w kompozycji przestrzennej interpretacji ruchowej 

– formotwórcze  fragmenty przebiegu muzycznego – tematy, odcinki z grupy 

epilogującej w Ekspozycji i Reekspozycji oraz nowe odcinki w Przetworzeniu –                        

w interpretacji ruchowej  zaplanowane są w sposób adekwatny do traktowania ich przez 

kompozytorkę w przebiegu muzycznym.  

Kolejna kompozycja- to także przykład muzyki neoklasycznej – Suita popularna 

ARTURA MALAWSKIEGO. Utwór powstał w roku 1952, a nagrania dokonała Wielka 

Orkiestra Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod dyrekcją Jacka Rogali w roku 
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1999r. Do interpretacji ruchowej wybrane zostały części : II Intermezzo oraz I 

Capriccio.  

Cześć II – Intermezzo – ma tempo umiarkowane (Andantino, oznaczenie metronomiczne 

ćwierćnuta=76-80) i metrum zmienne (ćwierćnutowe). Intermezzo rozwija się 

ewolucyjnie i ma budowę formalną o następującym schemacie: Faza I, Faza II, Faza III.  

Materiał muzyczny jest wprowadzany do dwóch instrumentów, z których wyższy 

prowadzi główną linię melodyczną, natomiast drugi spełnia funkcję akompaniującą, 

(słychać tu upodobanie kompozytora do instrumentów dętych drewnianych o ciepłym 

brzmieniu), przy czym odbiór muzyki jest tu bardzo jednolity i spójny. W kolejnych 

fazach kompozycji – w dalszym ciągu zastosowana jest spójność materiału muzycznego, 

lecz następuje stopniowe rozszerzenie faktury - od duetu instrumentów dętych do całej 

orkiestry w końcowej części kompozycji. W interpretacji ruchowej ukazany jest 

stopniowy rozwój w zakresie dynamiki ruchu – od małego, delikatnego, opartego na 

kołysaniu, wykonywanego w osobnych grupach, do ruchu bardziej obszernego                     

w zakresie kinesfery poszczególnych wykonawców jak i w odniesieniu do całej grupy- 

stopniowo rozszerza się ilość wykonawców, a w kulminacji utworu – Fazie III - cała 

grupa interpretuje wspólnym ruchem warstwę muzyczną.  

Część I – Capriccio – jest utrzymana w tempie szybkim (Allegretto, oznaczenie 

metronomiczne ćwierćnuta=126-132), posiada liczne zmiany metryczne (ćwierćnutowe   

i ósemkowe). W utworze kompozytor zastosował rozszerzoną tonalność – melodia jest 

mocno schromatyzowana, a w rytmice zastosowane są rytmy synkopowane                             

i uzupełniające. Kompozycja jest energetyczna, dynamiczna, w niektórych fragmentach 

motoryczna. Capriccio - rozwija się ewolucyjnie i jest podzielone na kolejne fazy, gdzie 

budowę można określić w następujący sposób: Wstęp, Faza I, Faza II, Faza III, Faza I’, 

Faza II’, Coda.  Główny temat muzyczny pojawiający się na początku Fazy I – jest dość 

melodyjny, dający wrażenie rozkołysania. Materiał muzyczny wprowadzony                     

w fazie I ulega ciągłym przekształceniom wariacyjnym w kolejnych  fazach utworu                 

w zakresie kolorystyki i rytmiki, pojawiają się także nowe pomysły w sposobie 

prowadzenia melodyki. Finał tej części stanowi dynamiczna Coda. Dobór środków  

ruchowych dla interpretacji ruchowej tego dzieła uwzględnia energetykę i dynamikę  

kompozycji muzycznej w jej stylistyce i estetyce, co odzwierciedlone zostało w 

odpowiedniej ekspresji ruchu;  pomysły ruchowe dla poszczególnych faz kompozycji są 

odmienne, natomiast zagospodarowanie przestrzeni uwzględnia konstrukcję formalną  

utworu.   
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Następna pozycja – to  interpretacja ruchowa dwóch części -  Utworu I i II z cyklu 

Trzy utwory w dawnym stylu na orkiestrę smyczkową HENRYKA MIKOŁAJA 

GÓRECKIEGO. Choć kompozycja nie jest typowym dziełem minimalistycznym, to  

jednak jest takim przykładem, w której cechy stylistyczne kompozytora ujawniają 

kształtowanie myśli muzycznej w oparciu redukcję materiału muzycznego                            

i  powtórzenia (charakterystyczne dla nurtu minimal music).  Cykl powstał  w 1963 

roku. Nagranie instrumentalne pochodzi z 1977 roku i było wykonane przez  Polish 

Chamber Orchestra pod kierownictwem Jerzego Maksymiuka. W czasach muzyki 

awangardowej, idiom Trzech utworów w dawnym stylu różnił się zasadniczo od 

otaczającej je rzeczywistości muzycznej. Stał się powrotem do tradycyjnego brzmienia, 

wynikającym również z zainteresowań kompozytora muzyką staropolską i ludową. Jak 

pisał Zieliński: Utwory te stanowią skromną (jakby uproszczoną, dostosowaną do 

'archaicznego' tematu) ale efektowną i pełną wdzięku, próbkę tego stylu i typowych 

problemów estetyczno warsztatowych ich twórcy 
3
.
 
W cyklu występuje archaizacja - można 

znaleźć elementy modalne, które mają dla kompozytora  znaczenie symboliczne – utwór 

I oparty jest na białych klawiszach, natomiast utwór II na skali eolskiej od dźwięku g. 

Utwór I utrzymany jest w tempie wolnym, artykulacji legato, metrum jednorodnym. Ma 

charakter nostalgiczny, dominują wartości o spokojnej pulsacji; w przebiegu 

kompozycji następuje stopniowe rozszerzanie dynamiki i faktury. Budowa formalna jest 

następująca: wstęp AA1A2. Utwór  II utrzymany jest w tempie szybkim, w metrum 

zmiennym (4/4 i 3/4)  i dynamice zmiennej ( od p do ff);  pojawia się także pierwiastek 

taneczny. Schemat formalny jest następujący: Wstęp ABA1B1A2A3. Zarówno                        

w Utworze I jak i w Utworze II - kompozytor zastosował proste powtórzenia pomysłów 

melodycznych. W interpretacji ruchowej Utworu I - najistotniejsze stało się powolne                  

i stopniowe zwiększanie ruchu, zarówno w zakresie kinesfery jak i w przestrzeni, a także 

w jego ekspresji. W interpretacji ruchowej Utworu II – zamysłem było oddanie 

charakteru kroczącego i jednocześnie tanecznego muzyki. W obydwu częściach 

powtarzalność idei motywicznych w przebiegu kompozycji spowodowało zastosowanie 

charakterystycznych idei ruchowych, powtarzających się dla poszczególnych pomysłów 

planów czy idei motywicznych, zgodnie z warstwą muzyczną.   

Kolejne utwory należą do typowych kompozycji minimal music. W twórczości 

TOMASZA SIKORSKIEGO wyodrębnić można oddziaływanie dwóch różniących się od 

                                                             
3 T. Zieliński, Książeczka programowa Festiwalu Warszawska Jesień, Warszawa, 1985, s.118. 
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siebie nurtów muzyki XX wieku: sonorystycznego i minimalistycznego. Brzmienie miało 

dla niego istotne znaczenie w komponowaniu jako wartość kolorystyczna, lecz nie 

traktował nowych sposobów wydobywania dźwięków jako głównej idei dzieła 

muzycznego. W utworach Sikorskiego występują cechy typowo minimalistyczne, takie 

jak: powtarzalność, długie dźwięki, ograniczenie materiału muzycznego, dlatego też jego 

twórczość sklasyfikowana została w ten sposób
4
.  Najważniejszy stał się dla niego dźwięk 

jako zjawisko akustyczne, ze wszelkimi kolorytami barwy i wybrzmiewania. W jego 

kompozycjach występuje jednocześnie oszczędność środków technicznych wraz                      

z bogactwem pozornie statycznych struktur, tętniących wewnętrznym życiem dźwięku 
5
 . 

Kompozytor uruchamia barwy instrumentów; muzyka w dynamice piano (bo taką 

głównie stosuje, jako siłę przewagi nad dynamiką forte), powoduje uspokojenie                          

i ucieczkę od hałasu, krzyku, silnych bodźców. U Sikorskiego widać krąg zainteresowań 

literackich, filozoficznych, a także związanych z naturą;  powiązania z innymi sztukami 

można znaleźć w tytułach niektórych dzieł, jak w wybranym do interpretacji ruchowej 

utworze Strings in the Earth – zainspirowanym wierszem „Struny w ziemi”  J. Joyce’a, 

powstałego w 1907r.    

Kompozycja Strings in the Earth na orkiestrę smyczkową zadedykowana 

Jerzemu Maksymiukowi i Polskiej Orkiestrze Kameralnej, powstała w roku 1980. Jej 

prawykonanie odbyło się na XXIII Międzynarodowym Festiwalu Warszawska Jesień           

w tym samym roku. W utworze występuje niewielka ilość materiału muzycznego                     

i technika repetycyjna. Kompozytor zastosował pewne różnice dynamiczne oraz 

niewielkie zmiany w harmonice, a także  w obsadzie wykonawczej. Kompozycja Strings 

in the Earth  ma budowę odcinkową, trzyczęściową ABC
6
. Utrzymana jest w tempie 

Adagio, nie ma oznaczenia metronomicznego tempa; występuje metrum zmienne.                  

W częściach A i C występują te same ugrupowania motywiczne, co wskazuje na ich 

pokrewieństwo. W części B charakterystyczny jest podział na małe odcinki, oparte na 

interwale tercji małej w kierunku opadającym i rytmie złożonym z wartości krótszej                        

i dłuższej. W kompozycji występuje zasada naprzemienności jednostek lub ich 

wariantów. W utworze zostały wyróżnione cztery jednostki paradygmatyczne: a, b, c i d. 

Jednostka a – stanowi początkową grupę motywiczną, występuje w części A i C                       

w różnych wariantach melodycznych i jest wykorzystywana do tworzenia ugrupowań 

                                                             
4
 J. Miklaszewska, Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Jagiellonica, Kraków, 2003, s.59-60. 

5
 A. Chłopecki, Cztery Dominanty, [W:] Ruch Muzyczny nr 24, 1989, s. 5. 

6 J. Miklaszewska, Minimalizm w muzyce polskiej, Musica Jagiellonica, Kraków, 2003, s.69-77. 
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melodycznych. Jej charakter jest spokojny, liryczny. Jednostka b – występująca trzy 

razy w części A, potem dwa razy w części C – stanowi pion akordowy, którym 

przedzielone są jednostki a w części A. Jest rodzajem wprowadzenia do harmonicznej 

jednostki c - w części B. Jednostka c- uznana za podstawę kształtowania materiału 

muzycznego - w przebiegu dzieła pojawia się najczęściej – jest to para współbrzmień 

oraz ich warianty, oparte na tercji małej i rytmie złożonym z wartości krótsza- dłuższa 

(zazwyczaj ćwierćnuta i cała nuta), powtarzające się wielokrotnie - w sumie 76 razy                

w całej kompozycji, ze zmianą dynamiki, barwy, rytmiki (wydłużenie). Jednostka                   

d w całym utworze pojawia się tylko raz, na początku części C. Oparta jest na rytmie 

synkopowanym, jej charakter jest dynamiczny, utrzymana w tempie molto agitato                     

i dynamice forte. W interpretacji ruchowej zastosowane zostało nawiązanie do minimal 

art – w oparciu o powtarzalność segmentów w muzyce. Zastosowano ruch oparty na   

zasadzie powtarzania gestów i powielania ich przez kolejne wykonawczynie w sposób 

dołączania  kolejnych elementów do konstrukcji obrazu ruchowego. Każdy segment             

w muzyce zakomponowany jest w odmienny sposób w ruchu i w przestrzeni,                          

a powtarzalność oraz zmiany w przebiegu muzycznym warunkują zastosowanie 

powyższych zasad w interpretacji ruchowej tego dzieła muzycznego.  

Kolejna kompozycja TOMASZA SIKORSKIEGO Autograf - napisana została              

w 1980r. Utwór jest przykładem kompozycji minimalistycznej, opartej na prostych 

powtórzeniach pomysłów dźwiękowych poszczególnych segmentów utworu. W pracy 

wykorzystano nagranie studyjne zrealizowane przez Polskie Radio w roku 1988                   

w wykonaniu Szabolcsa Estenyiego. Kompozycja ma liczne zmiany metryczne 

nieregularne (występuje metrum zarówno ćwierćnutowe jak i ósemkowe), a budowa 

formalna jest następująca: ABABC pauza 15’A. Segment A jest motoryczny, oparty na 

strukturach interwałowych septymy i sekundy. Takt 1 –powtórzony jest trzy razy, takt 

drugi –dwa razy, takt trzeci – trzy razy. Segment B –jest spokojny, liryczny, o jasnym 

brzmieniu – oparty na harmonicznym współbrzmieniu o niewielkim ambitusie 

(undecymy), powtórzony trzy razy. Segment C – najdłuższy, w charakterze jest 

jednostajny, ale jednocześnie niespokojny; występują największe zmiany dynamiczne,               

a pomysł muzyczny oparty jest na strukturach interwałowych, opartych na trytonie                           

i septymie wielkiej. Takt 9 – występuje tylko jeden raz, a kolejne takty powtarzają się 

wielokrotnie: takt 10-36 razy, takt 11-3 razy, takt 12-8 razy. W interpretacji ruchowej 

dzieła Tomasza Sikorskiego, głównym założeniem stało się zastosowanie określonych 
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pomysłów ruchowych dla poszczególnych segmentów, które w następstwie rozwoju 

utworu muzycznego poddawane zostały modyfikacjom w zakresie dynamiki i ekspresji 

ruchu oraz przestrzeni. 

Ostatnia pozycja to interpretacja ruchowa II Kwartetu smyczkowego Quasi una 

fantasia op. 64  cz. II HENRYKA MIKOŁAJA GÓRECKIEGO. Nagrania dokonał                

w roku  1993 Kwartet Śląski w składzie: Marek Moś  i Arkadiusz Kubica – skrzypce, 

Łukasz Syrnicki – altówka, Piotr Janosik – wiolonczela. Utwór jest jednym z dłuższych 

dzieł kameralnych kompozytora. Powstał w latach 1990/91 i słychać w nim wyraźne 

tendencje minimalistyczne. Górecki nawiązuje tu do modelu wielotaktowych powtórzeń 

i stopniowego przetwarzania motywicznego z występującym ostinatem opartym na tercji 

małej g-e oraz łukowo ukształtowanym następstwem wątków tematycznych 

wybijających się z ostinato, nadającego koloryt  mocnej, jednostajnej pulsacji 
7
. Właśnie 

poprzez te jednolitą, wręcz obsesyjną pulsację, utwór kojarzy się z witalizmem.                     

W górnych głosach występuje szereg idei motywicznych lub dźwiękowych tworzących 

różne idee tematyczne. W utworze  zauważyć można upodobanie kompozytora do 

tworzenia dużej ilości płaszczyzn ekspresji. W kompozycji Quasi una fantasia cz. II – 

kompozytor nawiązuje do twórczości Beethovena - występują akordy tzw. 

beethovenowskie. Kompozycja ma następującą budową formalną: część A – złożona                 

z trzech faz - Faza I, Faza II, Faza III oraz część B. W części A - występuje tempo  

szybkie, oznaczone słownie Decisio – Energico. Utwór nie posiada oznaczenia 

metrycznego, aczkolwiek zapis w partyturze sugeruje układy polimeryczne 

symultatywne -  metrum zmienne 4/4 i 2/4 w różnej konfiguracji nałożone w strukturach 

wertykalnych na metrum 6/8, gdzie ćwierćnuta = ćwierćnuta z kropką. Występuje 

nałożenie podziału trójkowego w partii skrzypiec 1-wszych (ale bez oznaczenia 

cyfrowego przy nutach) i dwójkowego w partii skrzypiec 2 –gich, altówki i wiolonczeli. 

Przez cały czas tej części występuje rozwój w zakresie wzmacniania brzmienia. Część               

B jest utrzymana w tempie wolnym, oznaczonym Tranquillo – Mesto (quasi largo)                    

i dynamice piano. Brak oznaczenia metrycznego, ale wszystkie instrumenty realizują 

jednorodny układ metryczny – ¾. Ta część  składa się z wertykalnie zbudowanych 

konstrukcji harmonicznych opartych na klasterowych pionach akordowych                            

o zabarwieniu sekundowym. Pomimo, iż utwór oparty jest na materiale współbrzmień 

współczesnych, całość drugiej części II Kwartetu Smyczkowego  Quasi una fantasia 

                                                             
7 A. Thomas, Górecki, PWM, Kraków 1998, s.177-186. 
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kończy się współbrzmieniem harmonii tradycyjnej - akordu A-dur septymowym – 

stanowiącym Dominantę septymową zawieszoną. Nakładanie solistycznie 

potraktowanych motywów, ulegających ciągłym przetwarzaniom na ustawicznie 

powtarzające się ostinato - stało się najistotniejszą stroną tworzenia interpretacji 

ruchowej II Kwartetu Smyczkowego cz. II  H. M. Góreckiego. Ustawicznie brzmiące 

ostinato w części A – zaplanowane zostało w stałym ruchu wykonawczyń poruszających 

się po liniach prostych i diagonalnych, natomiast rozmaite wątki tematyczne 

realizowane były w wolnej przestrzeni scenicznej pomiędzy liniami poruszającymi się              

w partii ostinato. Dla wątków tematycznych oraz ostinato - zaplanowano odmienne idee 

ruchowe. Część B - o zmiennym charakterze wymagała zastosowania ruchu                            

o zróżnicowanej w stosunku do części A ekspresji; zaplanowano grupy - w których 

wykonawcy połączeni zostali rekwizytem (kijkami) - poruszające się jednolicie                       

w obrębie wyznaczonej dla nich przestrzeni, stanowiącej dwie przecinające się ze sobą 

linie diagonalne. 

Tworzenie interpretacji ruchowej dzieła muzycznego jest procesem złożonym                     

i twórczym. Każdy rodzaj muzyki warunkuje stosowanie innych środków ruchowych                   

w zakresie stylistyki, wyrazu i ekspresji ruchu. Zaproponowane rozwiązania ruchowe, 

przestrzenne i wyrazowe zastosowane w interpretacjach ruchowych muzyki neoklasycznej                        

i minimalistycznej są propozycją autorską, a praca nad choreografiami omówionych dzieł 

była cennym doświadczeniem i dużym wyzwaniem dla mnie i dla wykonawców interpretacji 

ruchowych. Ważna okazała się analiza formalna oraz analiza na płaszczyźnie stylistyczno-

estetyczno-emocjonalnej wybranych dzieł muzycznych.    

W mojej przyszłej pracy zawodowej, chciałabym kontynuować poszukiwania                        

w zakresie możliwości wykorzystywania rozmaitych źródeł inspiracji w działaniach 

artystyczno-pedagogicznych oraz poszerzać swoje wiadomości i umiejętności w różnych 

sferach omówionej  działalności. 

 

       

 


