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Zleceniodawca recenzji

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny – pismo
z dnia 2.03.2015 roku. Zlecenie podjęte na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14.03.2003
roku tekst  jednolity o stopniach i  tytule naukowym oraz o stopniach i  tytule  w zakresie sztuki
(Dz. U. nr 65, poz. 595 wraz ze zmianami Dz. U. z dnia 27.07.2005 roku nr 164, poz. 1365).

Dotyczy

Uchwały Rady Wydziału Instrumentalnego z dnia 20.05.2013 w sprawie:
• wszczęcia na wniosek Pani mgr Małgorzaty Walentynowicz z dnia 15.05.2013, przewodu na 

stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka,
• wyznaczenia recenzentów.

W świetle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65. poz. 595, ze zmianami Dz. U. nr 164, poz. 1365
z dnia 17.08.2005 r., tekst jednolity art. 6 ust. 1, 3) Rada Wydziału posiadała uprawnienia do prowa-
dzenia przewodu doktorskiego na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w dyscyplinie ar-
tystycznej instrumentalistyka. Liczba uprawnionych członków Rady wynosi 21 osób. Na posiedze-
niu było obecnych 14 uprawnionych członków Rady. W głosowaniu tajnym oddano 14 głosów waż-
nych:  11 za wszczęciem przewodu doktorskiego i wyznaczeniem promotora w osobie prof. Zyg-
munta Krauze, 1 głos wstrzymujący i 2 głosy przeciwne. Quorum głosujących w chwili podejmo-
wania uchwały zostało zachowane.

Podstawowe dane o Kandydatce

Pani mgr Małgorzata Walentynowicz urodziła się 13 września 1979 r. w Gdańsku, gdzie również
ukończyła studia w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w klasie prof. Bogdana Cza-
piewskiego z wynikiem bardzo dobrym (w roku 2004). Swoje wykształcenie uzupełniała w Hoch-
schule für Musik und Theater w Hanowerze pod kierunkiem prof. Gerrita Zitterbarta (dyplom z wy-
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nikiem bardzo dobrym w roku 2006) oraz w  Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst w Stuttgarcie, gdzie w roku 2009 z wyróżnieniem ukończyła studia w zakresie interpretacji
muzyki współczesnej w klasie prof. Nicolasa Hodgesa.

Do  jej  najważniejszych  osiągnięć  konkursowych  należą:  I  nagroda  37.  edycji  Gaudeamus
Interpreters Competition w Amsterdamie w 2009 r. oraz I nagroda w konkursie  The Yvar Mikha-
shoff Trust for New Music w Buffalo (USA) w r. 2010. Jest ponadto laureatką wielu nagród i sty-
pendiów przyznanych m. in. przez rząd francuski, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP,
Prezydenta Miasta Gdańska, TiFC w Warszawie oraz Alfred Toepfer Stiftung z Hamburga.

Występowała w wielu krajach na koncertach i festiwalach muzyki współczesnej, m. in.: Festiwa-
lu Klangspuren w Innsbrucku, Warszawskiej Jesieni,  Musica Electronica Nova i  Musica Polonica
Nova we Wrocławiu, Ferienkurse für Neue Musik w Darmstadt, Tonlagen Hellerau w Dreźnie, Acht
Brücken  Köln,  Spaziomusica w  Cagliari  na  Sardynii,  Cairo  Contemporary  Music  Days i  Tzlil
Meudcan w Tel Avivie. Na zaproszenie Harvard Group for New Music koncertowała na Uniwersy-
tecie Harvarda w Cambridge (USA).

Współpracowała z  kompozytorami  (Carola Bauckholt,  Michael  Beil,  Chaya Czernowin,  Cle-
mens Gadenstätter, Pierre Jodlowski, Zygmunt Krauze, Gordon Kampe, Brigitta Muntendorf, Wolf-
gang Rihm, Caspar Johannes Walter, Tadeusz Wielecki, Krzysztof Wołek i Jagoda Szmytka), orkie-
strami (Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, Sinfonia Iuventus, Orkiestra Muzyki No-
wej),  zespołami  kameralnymi  (Ensemble  Garage  Köln,  LUX:NM Berlin,  Thürmchen Ensemble
Köln, Ensemble Linea Strassbourg, Ensemble Adapter Berlin, Ensemble Proton Bern). Ma w swym
dorobku nagrania dla wytwórni: Wergo, Bôłt Records i DUX.

Ocena pracy doktorskiej

Na pracę doktorską mgr Małgorzaty Walentynowicz pt.  Twórczość fortepianowa Pierre’a Jo-
dlowskiego w kontekście muzyki elektronicznej składają się: dzieło artystyczne w postaci płyty CD
oraz jego opis. Wybór tematu zgodny jest z emploi Pianistki, która od wielu lat jest cenioną wyko-
nawczynią muzyki XX i XXI wieku i porusza się wyłącznie w tym obszarze stylistycznym. Dla ści -
słości należy dodać,  że nagrane dzieło artystyczne nie obejmuje pełnej spuścizny fortepianowej
francuskiego kompozytora. Doktorantka wybrała z niej cykl czterech Séries posiadających w tytu-
łach dopełnienia określające kolory:  Série Noire z 2005 r.,  Série Blanche z 2007 r.,  Série Rose
z 2012 r. oraz Série Bleue z 2013 r. Są to utwory z towarzyszeniem elektroniki, co tłumaczy zapro-
ponowany przez Autorkę temat pracy. Obecność medium elektronicznego potęguje i tak niemałe
trudności wykonawcze  Séries, gdzie do problemów czysto pianistycznych dochodzi konieczność
synchronizacji partii fortepianu z odtwarzanym materiałem. Utwory Pierre’a Jodlowskiego wyma-
gają od wykonawcy nie tylko doskonałego warsztatu, ale również wrażliwości na barwę dźwięku,
muzycznego temperamentu, pozwalającego szybko reagować na zmiany wyrazu sugerowanego ar-
tykulacją i dynamiką oraz określeniami słownymi. Pani Walentynowicz sprostała tym wymaganiom
wyśmienicie. Korelacja czasowa fortepianu z partią elektroniki jest wzorowa, jedynie w ostatnim
z nagranych utworów (Série Bleue) słyszalne są drobne nieścisłości w tej materii. Na uwagę zasłu-
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guje bardzo precyzyjna realizacja rytmiczna (konieczna w dużym stopniu w tego typu utworach), co
przy poziomie komplikacji wielu fragmentów cyklu jest faktem potwierdzającym wyjątkowe pre-
dyspozycje  Pani  Walentynowicz  do wykonywania muzyki  współczesnej.  Swobodne operowanie
barwą dźwięku pozwala Pianistce na uzyskanie różnorodnej  ekspresji  wykonywanych utworów.
W połączeniu z warstwą elektroniczną tworzy to swoisty i odrębny klimat brzmieniowy każdego
z ogniw cyklu. Walory nagrania podnosi jeszcze świetna realizacja techniczna, która podkreśla pla-
styczność brzmienia i pozwala bezbłędnie umiejscowić partię fortepianu w splocie dźwięków elek-
tronicznych. Szkoda, że nigdzie nie została zamieszczona informacja o realizatorze i miejscu nagra-
nia. Szczególnie jest to cenne w Série Blanche, gdzie nakładające się na siebie (nagrane i zapętlone)
coraz to nowe motywy nie zagłuszają pojawiającego się materiału w partii fortepianu, mimo niemal
identycznej barwy.

Wysłuchanie  dzieła  artystycznego  Pani  Walentynowicz  zachęca  do  bliższego  zapoznania  się
z twórczością Pierre’a Jodlowskiego, kompozytora jeszcze stosunkowo mało znanego w Polsce.
Fakt ten świadczy o umiejętności sugestywnego oddania treści wykonywanych dzieł i  stworzenia
ich przekonującego obrazu brzmieniowego, co w odniesieniu do muzyki współczesnej ma pierw-
szorzędne znaczenie.

Integralną częścią scharakteryzowanego powyżej dzieła artystycznego jest jego opis, który Au-
torka podzieliła na trzy rozdziały. Pierwszy z nich poświęcony jest omówieniu historii muzyki elek-
tronicznej. Autorka charakteryzuje pokrótce instrumentarium tego typu, głównych przedstawicieli
kompozytorów zajmujących się tą muzyką oraz ośrodki badawcze i studia muzyki elektronicznej.
Dokonuje tego z dużą rzetelnością naukową, posiłkując się obficie (może nawet niekiedy zbyt czę-
sto) literaturą dotyczącą tego zagadnienia i zwracając uwagę na specyfikę poszczególnych twórców
i ośrodków. Rozdział ten stanowi przygotowanie do głównej części opisu dzieła artystycznego. Dal-
szym przygotowaniem jest drugi rozdział pracy, który zawiera charakterystykę sylwetki, idei twór-
czych, inspiracji i samej twórczości Pierre’a Jodlowskiego. Zainteresowania kompozytora opisane
w tym rozdziale wyraźnie ujawniają się w nagranych przez Autorkę pracy utworach na fortepian
i elektronikę i pozwalają lepiej zrozumieć ich charakter i formę. Potwierdza to zasadność przyjęcia
takiej koncepcji układu pracy. W trzecim, głównym rozdziale znalazł się opis nagranych na płycie
kompozycji. Każda z czterech Séries została przedstawiona według jednakowego schematu:

• dostępne materiały potrzebne do wykonania,

• wymagania techniczne, czyli konieczny sprzęt elektroniczny i jego rozmieszczenie na sali

koncertowej,
• krótki opis utworu, jego założenia i inspiracje,

• analiza formalna poparta wieloma przykładami nutowymi z partytur,

• trudności wykonawcze,

• podsumowanie.

Ciekawym dodatkiem do tego rozdziału jest krótka relacja i seria zdjęć dokumentujących wyko-
nanie  utworów wchodzących  w skład  pracy doktorskiej  przez  Małgorzatę  Walentynowicz  przy
współudziale kompozytora na festiwalu Rainy Days w Luksemburgu w 2014 roku. Fakt współpracy
Pianistki z twórcą odtwarzanych przez siebie dzieł dodatkowo zasługuje na uznanie przy ocenie na-
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grań i ich opisu. Ta część pracy została zrobiona skrupulatnie, w sposób wskazujący na dogłębną
znajomość analizowanych zagadnień i problemów wykonawczych zarówno w zakresie pianistyki,
jak elektroniki. Autorka wykazuje się w niej wystarczającym warsztatem analitycznym, pozwalają-
cym jej skutecznie odkrywać i opisywać zawiłości formalne współczesnych partytur. Dopełnieniem
pracy, prócz oczywiście  Wstępu i  Zakończenia jest streszczenie w języku angielskim, bibliografia
w kilku językach zawierająca ok. 60 pozycji (w tym źródła internetowe) oraz spis ilustracji.

Niestety, nie udało się Autorce uniknąć kilku mankamentów. Choć ogólnie język pracy jest na
dobrym poziomie, to jednak znalazło się w niej kilka niezgrabności stylistycznych i frazeologicz-
nych. Do najbardziej uciążliwych należy niejednolita odmiana imienia kompozytora, która w dopeł-
niaczu powinna mieć formę z literą „e” i apostrofem przed końcowym „a” (Pierre’a), a często pi-
sownia ta zostaje skrócona do samego „a” z pominięciem litery „e” i apostrofu („Pierra”). Ta niepo-
prawna pisownia ma miejsce również w tytule pracy. Sporo jest tu także literówek i innych błędów
redakcyjnych, jak np. wyrazy jednoliterowe pozostawione na końcu linii. Prawdopodobnie przez
nieuwagę nie został oznaczony przypisem jeden z cytatów na str. 49. Z tego samego powodu kilka-
krotnie nieprecyzyjnie zostały podane odsyłacze do zamieszczonych przykładów nutowych (str. 65.,
66. i 80.). Z błędów innego typu zauważyć można niedokładnie opracowany Rysunek 14. na str. 57.,
będący schematem budowy formalnej  Série Noire. Brakuje w nim wskazania na kilka elementów
formy, dających się rozpoznać w partyturze, a o których pisze Autorka w słownej analizie. Znalazły
się w pracy również drobne nieścisłości w nazewnictwie rozpoznanych w utworach elementów mu-
zycznych, a także omyłkowe odnośniki do niewłaściwych rysunków w tekście opisu. Tym, co może
przeszkadzać w lekturze, bywają powtórzenia tej samej informacji w różnych miejscach rozdziału,
które nie zawsze są uzasadnione konstrukcyjnie. Inną niedoskonałością jest, moim zdaniem, brak
wyraźnego określenia kryteriów podziału formalnego Série Bleue, co nasuwa mi uzasadnione wąt-
pliwości dotyczące poprawności tego podziału.

Wymienione wyżej mankamenty nie są w stanie jednak odebrać wysokiej wartości pracy Pani
Małgorzaty Walentynowicz. Praca ta pozostaje, w mojej opinii, cennym opracowaniem twórczości
fortepianowej Pierre’a Jodlowskiego i świadectwem dojrzałej postawy Autorki wobec wykonaw-
stwa muzyki najnowszej.

Konkluzja

Niniejszym stwierdzam, że Doktorantka zaprezentowała oryginalne rozwiązanie problemu arty-
stycznego, wykazała się szeroką znajomością problematyki poruszanej w pracy doktorskiej, a także
umiejętnościami do prowadzenia samodzielnej pracy artystycznej. W ten sposób spełniła bez za-
strzeżeń wymagania art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14.03.2003 roku. Pracę doktorską Pani mgr Mał-
gorzaty Walentynowicz z satysfakcją przyjmuję.
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