
1 | S T R O N A  

 

Prof. dr hab. Piotr Sutt 

Dziedzina  - Sztuki Muzyczne                                                                                                                                               

Dyscyplina  - Instrumentalistyka                                                                                                                                                                              

Kierownik Zakładu Perkusji                                                                                                                                                            

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi        

 

Gdaosk, dnia 03 kwietnia 2018 r. 

 

RECENZJA  

 

ZLECENIODAWCA RECENZJI 

 

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdaosku, Wydział Instrumentalny. 

Podstawą dokonania niniejszej recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Instrumentalnego 

Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdaosku prof. dr hab. Elżbiety Rosioskiej z dnia 

19 lutego 2018 r. o powołaniu mojej osoby przez Centralną Komisję do Spraw Stopni 

i Tytułów w charakterze recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Mydki.   

 

RECENZJA DOTYCZY 

 

Postępowanie habilitacyjne wszczęte przez Centralną Komisję do Spraw Stopni 

i Tytułów, na podstawie wniosku dr. Katarzyny Mydki z dnia 07 listopada 2017 roku. 

Recenzja dokonana na podstawie przekazanej przez Akademię Muzyczną im St. Moniuszki 

w Gdaosku dokumentacji dorobku, autoreferatu i wskazanego przez dr Katarzynę Mydkę 

osiągnięcia artystycznego w postaci płyty CD Katarzyna Mydka Marimba Present. 
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PODSTAWOWE DANE O KANDYDACIE 

 

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdaosku, Die Staatliche 

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie oraz Universität Mozarteum 

w Salzburgu. 

Laureatka pierwszej nagrody oraz nagrody publiczności na Międzynarodowym Konkursie 

Perkusyjnym w kategorii - marimba solo w Luksemburgu (1995 r.). 

Zdobywczyni pierwszego miejsca na Światowym Konkursie Marimbowym w Stuttgarcie 

(1996 r.). 

Finalistka Międzynarodowego Konkursu ARD w Monachium w kategorii – perkusja (1997 r.). 

Stypendystka Rotary Club Stuttgart i Kunstiftung Baden-Württenberg. 

Stopieo doktora sztuk muzycznych uzyskała 10 marca 2004 roku. 

Pomysłodawca i organizator International Katarzyna Mydka Marimba Academy. 

Juror i wykładowca wielu międzynarodowych konkursów i kursów mistrzowskich w Europie, 

Azji i obu Amerykach. 

W latach 2006 -2009 wykładowca Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 

w Poznaniu i w 2006 r Hochschule für Musik w Mannheim. 

Niezmiernie czynna zawodowo artystka koncertująca na renomowanych festiwalach 

muzycznych niemalże całego świata. 

OCENA DZIEŁA ARTYSTYCZNEGO 

 

Wskazanym dziełem artystycznym jest płyta kompaktowa Kataryna Mydka Marimba Present 

wydana w 2016 r. przez wytwórnię MONS Records przy współpracy Niemieckiego Radia 

(Deutschlandfunk) i Radia Południowo-Zachodnioniemieckiego (Suedwestdeutscher Rundfunk). 

Nr seryjny: MR874592. 

Kompozycje stanowiące dzieło: 

1. Eric Sammut – Sugaria – Koncert na marimbę, perkusję, gitarę basową (lub kontrabas 

amplifikowany) i orkiestrę smyczkową 

2. Anna Ignatowicz - Glioska - Koncert na marirnbę, trąbkę i orkiestrę smyczkową 

3. Emmanuel Séjourné - Koncert na marimbę i orkiestrę smyczkową 

4. Ney Rosauro – II Koncert na marirnbę i orkiestrę smyczkową 
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Wykonawcy: 

Katarzyna Mydka – marimba 

Gábor Boldoczki– trąbka 

Stuttgarter Kammerorchester 

Matthias Kuhn - dyrygent 

 

 Płytę rozpoczyna skomponowana w 2006 r. zróżnicowana stylistycznie kompozycja 

Erica Sammuta – Sugaria, Koncert na marimbę, perkusję, gitarę basową i orkiestrę smyczkową. 

Zgodnie z przytoczonym w referacie i książeczce programowej płyty cytatem autorstwa kompozytora, 

solistka w każdym segmencie trzyczęściowej kompozycji stara się zaprezentowad marimbę w różnych 

odcieniach. Doskonała technika wykonawcza artystki słyszalna jest w prowadzeniu tematów, 

wyrównaniu brzmieniowym pochodów akordowych, umiejętności cieniowania brzmieniem 

w nieustannie zmieniających się motywach oraz w doskonałej precyzji rytmicznej. Na wyróżnienie 

zasługuje także perkusista realizujący partie wibrafonu, doskonale wtapiającą się w koncepcje 

artystyczne i interesująco dialogującą z partią solową. Faktura i skala partii marimby w Sugarii pozwala 

na zdecydowane zróżnicowanie dynamiczne, które niestety czasami ginie przez, moim zdaniem, 

niewłaściwy mastering i niekorzystne dla marimby proporcje a zwłaszcza plany brzmieniowe 

zaproponowane przez realizatora nagrania. Mimo stosunkowo ubogiej instrumentacji partii 

instrumentów smyczkowych marimba i tak często pozostaje na drugim planie brzmieniowym, co 

moim zdaniem może niekorzystnie wpłynąd na percepcję partii solowej – ograniczając poniekąd odbiór 

wielu niuansów interpretacyjnych. Kompozycja może byd zaliczona do gatunku muzyki 

„lekkiej i przyjemnej”, co stanowi dodatkowe wyzwanie dla wykonawcy. Dr Katarzyna Mydka 

jednakże w pełni sprostała zadaniu, ukazując swój kunszt artystyczny kreując ciekawą interpretację, 

czasem prostych i przewidywalnych tematów oraz myśli muzycznych.  Z racji na przyjazny słuchaczowi 

charakter utworu, uważam, że umieszczenie Sugarii na pierwszym miejscu playlisty płyty jest 

słuszną decyzją, która może się przyczynid do bardzo pozytywnego odbioru muzyki marimbowej przez 

szerokie kręgi melomanów.  

Koncert na Marimbę, trąbkę i orkiestrę smyczkową Anny Ignatowicz-Glioskiej jest wymagającą 

kompozycją zarówno pod względem technicznym jak i muzycznym. Pani Katarzyna Mydka doskonale radzi 

sobie z wyzwaniami artystycznymi zawartymi w utworze. Zwłaszcza druga cześd wywarła na minie duże 

wrażenie - odczucie doskonale kontrolowanego chaosu w przenikających się nawzajem zmiennych 

myślach muzycznych. To właśnie takie utwory wymagają od wykonawców dojrzałości muzycznej 

i zrozumienia intencji kompozytora – artystka, oboje soliści w pełni oddali charakter niełatwej kompozycji. 

Prowadzenie muzycznych dialogów pomiędzy tak różnymi od siebie brzmieniowo instrumentami solowymi 

nie jest łatwe, w recenzowanym nagraniu zostało to doskonale zrealizowane i tym bardziej zasługuje na 

dodatkowe podkreślenie. Podobnie jak po wysłuchaniu pierwszej kompozycji zastanawiam się czy nie 

można było inaczej rozplanowad przestrzennie instrumentów solowych w realizacji nagrania? Czasami 

brakuje „powietrza” w brzmieniu marimby a fizyczny moment wydobycia dźwięku na marimbie staje się 
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dominujący nad pełnią i soczystością brzmienia. Niemniej jednak nagranie charakteryzuje się bardzo dużą 

ekspresją i różnorodnością brzmieniową zaprezentowana przez znakomitych solistów. 

Zdecydowanie najbardziej wymagającą kompozycją opisywanej płyty jest Koncert na marimbę 

i orkiestrę smyczkową francuskiego znakomitego artysty i kompozytora Emmanuela Séjourné. Już od 

pierwszych dźwięków artystka prezentuje ogromną rozpiętośd dynamiczną i kolorystyczną instrumentu, 

z pewnością także dzięki doskonałemu doborowi odpowiednich pałek. Pełne brzmienie chorałów wyraźnie 

kontrastujące z lirycznymi, ale nie ckliwymi frazami pochodów linearnych tak charakterystycznych dla 

twórczości francuskiego kompozytora. Utwory E. Séjourné wymagają od wykonawców ogromnej precyzji, 

techniki i przejrzystości w prowadzeniu oraz eksponowaniu zawoalowanych tematów, ale także 

umiejętności wtapiania się w brzmienie orkiestry, co niewątpliwie znakomicie zostało zrealizowane 

w nagraniu. Druga częśd to popis techniki pasażowej i figuracji oddających charakter muzyki iberyjskiej. 

Artystka znakomicie zrealizowała wirtuozowskie fragmenty jak i liryczne tematy o kadencyjnym charakterze. 

To właśnie w tych fragmentach słychad precyzję rytmiczną a zarazem swobodę w kształtowanych 

romantycznie frazach. Doskonałe wyczucie stylu i powściągliwośd artystyczna nie pozwoliła solistce na tak 

często słyszalne w innych wykonaniach egzaltowane uniesienia muzyczne i przerysowane rubata. 

Wykonanie koncertu ukazuję marimbafonistkę, jako artystę o bardzo dużej wrażliwości muzycznej 

i bogatym wachlarzu pomysłów interpretacyjnych zgodnych z najlepszymi kanonami oraz tradycjami 

wykonawczymi. Koncert E. Séjourné, moim zdaniem,  zdecydowanie najlepiej prezentuje się pod 

względem technicznej realizacji nagrania.  

Płytę wieoczy II Koncert na marimbę Neya Rosauro. Obok koncertu  E. Séjourné oba koncerty 

N. Rosauro należą chyba do najczęściej wykonywanych na estradach koncertowych kompozycji na 

marimbę z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej. Drugi Koncert na marimbę o trzyczęściowej budowie 

stanowi zwartą formę cykliczną z typowym podziałem części: szybka-wolna-szybka. Błyskotliwa 

interpretacja Pani Katarzyny Mydki doskonale oddaje zwiewnośd i lekkośd muzyki brazylijskiej 

przebijającej się w całej formie utworu. Po kilkukrotnym odsłuchaniu nagrania utwierdziłem się 

w przekonaniu, że artystka dysponuje doskonałą techniką pozwalającą na praktycznie 

nieograniczone modelowanie dźwięku i kształtowanie fraz. Lekkośd wydobywanych finezyjnych 

dźwięków tematycznych kontrastujących z pełnym brzmieniem pasaży i akordów w każdym 

rejestrze instrumentu słyszalna jest w całym utworze a zwłaszcza w doskonale zagranej kadencji 

wykorzystującej materiał dźwiękowy z niemalże całego koncertu. 

OCENA OSIĄGNIĘD ARTYSTYCZNYCH 

Pani dr Katarzyna Mydka należy do grona uznanych na świecie artystów 

utytułowanych wieloma nagrodami. Bardzo bogata działalnośd koncertowa nie ogranicza się 

do lokalnych koncertów, ale sięga niemalże całej Europy, Azji i obu Ameryk. Rokrocznie gra 

dziesiątki koncertów zarówno solistycznych, kameralnych jak i z towarzyszeniem orkiestr. 

Analizując dostarczoną elektroniczną wersję dokumentacji stwierdzam, że ilośd i program 

recitali oraz koncertów zdecydowanie można określid, jako bardzo imponujące. Repertuar 

charakteryzuje duża ilośd prawykonao a przede wszystkim koncerty, na których artystka 

prezentowała dzieła niejednokrotnie napisane specjalnie dla niej. Habilitantka bardzo często 

występowała u boku największych sław (nie tylko muzyki perkusyjnej), znakomitych solistów, 

dyrygentów i cenionych orkiestr. Bogata dyskografia sięga 7 płyt monograficznych, z czego 
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trzy zostały wydane po uzyskaniu stopnia doktora. Płyty zawierają utwory należące do klasyki 

muzyki marimbowej a w tym prawykonania, formy cykliczne, transkrypcje, utwory solowe, 

kameralne i co bardzo ważne koncerty z towarzyszeniem orkiestr. Przytoczone 

w dokumentacji recenzje i rankingi świadczą o dużej wartości artystycznej dorobku 

płytowego. Na podkreślenie zasługuje spójnośd działalności artystycznej polegającej 

w dużym stopniu na promowaniu wykonawczej sztuki i muzyki marimbowej zarówno 

solowej, kameralnej jak i z orkiestrami. Ranga światowych festiwali, na których dr Katarzyna 

Mydka występowała, jasno określa jej bardzo wysoki poziom artystyczny. 

OCENA AUTOREFERATU 

Autoreferat stanowi swojego rodzaju credo artystki nieustannie dążącej do perfekcji 

wykonawczej i promocji sztuki marimbowej. Wiodącą myślą przewijającą się w całym 

dokumencie jest muzyka oraz nieodłącznie związane z nią: tradycja, pasja, marimba, 

edukacja i sztuka polska. Po bardzo osobistym opisie pierwszych lat kontaktu z muzyką, 

edukacją i studiami muzycznymi habilitantka przytacza swoje liczne sukcesy oraz przedstawia 

dalszą drogę zawodową ściśle związaną z muzyką i marimbą. Artystka przywiązuje bardzo 

dużą wagę do osobistego i pełnego zaangażowania w życie artystyczne, czego efektem są 

bliskie związki zawodowe z kompozytorami i innymi wykonawcami. Od początku dojrzałej 

kariery dr Katarzyna Mydka propagowała nowopowstającą muzykę marimbową i ich 

twórców, co owocowało komponowaniem kolejnych utworów inspirowanych grą artystki. 

Jak sama opisuje w autoreferacie instrumenty perkusyjne nadal pozostaje w cieniu innych, 

dlatego też, nieustannie dąży do promocji sztuki perkusyjnej nie bacząc na trudy. Opis 

wskazanego dzieła poza krótką autorefleksją polega na przytoczeniu wypowiedzi 

kompozytorów zawartych na płycie utworów. Kolejne akapity, to bardzo ważna - zdaniem 

autorki, wspomniana już wcześniej współpraca z kompozytorami a zwłaszcza z cenioną 

polską kompozytorką Anną Ignatowicz-Glioską. Pani Katarzyna Mydka wymienia siedem 

utworów autorstwa wspomnianej kompozytorki, które niejednokrotnie wykonywała 

doprowadzając do ich wydania i rozpowszechnienia w świecie. Stała kooperacja dr K. Mydki 

z jednym z największych wydawnictw nutowych NORSK MUSIKFORLAG OSLO A/S 

doprowadziła do powstania serii Polskiej Muzyki Marimbowej promującej rodzimą sztukę 

oraz wzbogacenia repertuaru marimbowego o nowe wartościowe utwory.  

Ostatnim, trzecim opisanym głównym nurtem działalności habilitantki jest edukacja, 

którą realizowała w ogromnej mierze w formie licznych warsztatów i kursów mistrzowskich 

w wielu krajach całego świata. Dokładniejszy opis dydaktyki przytaczam w ocenie działalności 

dydaktycznej. 

Z autoreferatu jasno wynika jak ważna, zdaniem autorki, jest praca nad sobą, 

nieustanne poszukiwanie nowych utworów, ukierunkowana czynna działalnośd artystyczna 

oraz stawianie sobie nowych zadao, które zostają zrealizowane w wyznaczonym czasie.  
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OCENA OSIĄGNIĘD NAUKOWYCH I DYDAKTYCZNYCH 

Dokumentacja nie zawiera typowych osiągnięd naukowych a działalnośd pedagogiczna została 

podzielona na prowadzenie kursów mistrzowskich, warsztatów, trzyletnią pracę w Akademii Muzycznej 

im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu i roczną współpracę z Hochschule für Musik 

w Mannheim. Najważniejszym i kluczowym dla działalności dydaktycznej dr Katarzyny Mydki 

niewątpliwie jest International Katarzyna Mydka Marimba Academy, którą prowadzi od 2003 roku 

do chwili obecnej, współpracując z cenionymi artystami i wieloma ośrodkami akademickimi (Wrocław, 

Frankfurt/M, Norymberga, Luksemburg, Hannover, Arcata/California). 

W załączonej dokumentacji nie znalazłem chronologicznego spisu prowadzonych kursów 

mistrzowskich, jednakże po analizie załączonych folderów wnioskuję, że co najmniej kilka z nich 

prowadzonych było po uzyskaniu stopnia doktora (Los Angeles, Denton, Fredonia, Dacutar – USA, 

Singapur, Tajwan). 

OCENA DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJNEJ I PROPAGATAROSKIEJ 

 Najważniejszym, moim zdaniem przedsięwzięciem organizacyjnym, było stworzenie 

wspomnianej już powyżej International Katarzyna Mydka Marimba Academy, która stała się 

sztandarowym projektem artystki. Organizacja tak dużego i cyklicznego wydarzenia wymaga dokładnej 

analizy, planowania i ciężkiej pracy na długo przed finalnym efektem w postaci festiwalu. Zapraszani 

artyści i liczni uczestnicy kursów wiele dni wspólnie pracują nad podnoszeniem poziomu wykonawczego 

i rozwojem sztuki marimbowej.  

 Kolejnym wyzwaniem, którego podjęła się dr Katarzyna Mydka było stworzenie sygnowanej jej 

nazwiskiem serii pałek marimbowych o znakomitym brzmieniu i bardzo dużej wytrzymałości, – co także 

jest ważnym elementem konstrukcji pałeczek. Pałki powstały przy współpracy z jedną z najlepszych 

instytucji produkujących koncertowe marimby amerykaoską firmą Marimba One. 

KONKLUZJA                                                       

Po wnikliwej analizie wskazanego dzieła, dorobku artystycznego oraz lekturze 

autoreferatu i wykazów działalności artystycznej stwierdzam, że kandydatka jest cenioną 

artystką aktywnie koncertującą i promującą szeroko pojętą sztukę marimbową niemalże 

na całym świecie. Wykonawstwo wielu premier utworów skomponowanych dla artystki 

świadczy o oryginalności zadao przedstawionych w dokumentacji.  

Niniejszym stwierdzam, że dr Katarzyna Mydka spełnia wymogi ustawy 

a udokumentowane osiągnięcia pretendują habilitantkę do grona samodzielnych 

pracowników naukowych wzbogacających polską sztukę. 


