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Recenzja rozprawy doktorskiej

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Trylnik sporządzona w związku z przewodem

doktorskim w dziedzinie sztuk muzycznych, w dyscyplinie wokalistyka, wszczętym przez Radę

Wydziału Wokalno_Aktorskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zleceniodawca recenzji

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z

dnia 20.05.ŻoL5, zlecenie podjęte na podstawie ustawy z dnia 14.03.2003 r., 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.o1.Żoas r. Nr ].64, poz. 1365, art.18 ust.z pkt.1 i 2

Dotyczy

Uchwały Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia 6.I2.Ż0].3 roku (art. 1-4 ust. 2, pkt. 1 i 2

ustawy)w sprawie:

przyjęcia tematu i koncepcji pracy doktorskiej;

wszczęcia, na wniosek mgr Katarzyny Trylnik z dnia 5.11.2013 roku, przewodu na

stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka;

wyznaczenia recenzenta;

W świetle ustawy z dnia L4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach itytule 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 prowadzenia przewodu na stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych w

dyscyplin ie artystycznej wokalistyka.

Do nadesłanego mi przez przewodniczącego Rady pisma sygnowanego datą 20.05.2015

roku, informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i wyznaczeniu mej osoby

recenzentem pracy doktorskiej mgr Katarzyny Trylnik pod tytułem ''Problematyka wokalno-
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aktorskiej interpretacji opery współczesnej na przykładzie 'Quadsji Zaher' Pawła

Szymańskiego'' została dołączona następująca dokumentacja:

o pismo Dziekana Rady Wydziału Wokalno-Aktorskiego z dnia Ż0.05'Ż015 roku,

informujące o wszczęciu postępowania doktorskiego mgr Katarzyny Trylnik i

powołaniu mej osoby na recenzentkę pracy doktorskiej oraz dokonaniu i przesłaniu

recenzji;
o 1 egzemplarz PracY doktorskiej;
. 1 egzemplarz dokumentacji dorobku doktorantki;

. 1 egzemplarz abstraktu pracy doktorskiej w języku angielskim;

Podstawowe dane o doktorantce

Mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska (w otrzymanej dokumentacji doktorantka używa nazwiska

dwuczłonowego) urodziła się 5 maja 1973 roku w opolu. Z przedstawionego przez artystkę

życiorysu wynika, że naukę muzyki rozpoczęła początkowo w Państwowej Szkole Muzycznej l

stopnia im. F. Chopina w opolu w klasie fortepianu, d Po jej ukończeniu rozpoczęła naukę

śpiewu solowego w Państwowej Szkole Muzycznej ll stopnia im' F' Chopina w opolu' Po

maturze przyjęta została na wydział wokalny Akademii Muzycznej im. F. Chopina w

Warszawie (obecny Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie), doskonaląc także

swoje umiejętności wokalne na kursach mistrzowskich. Dyplom magistra sztuki wraz z

medalem Magna Cum Laude otrzymała w roku 1999. W przedstawionym życiorysie nazwisk

swoich pedagogów artystka nie wymienia'

Działalność artystyczną mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska rozpoczęła w czasie studiów, w 1995

roku, biorąc udział w koncertach i uczelnianych realizacjach operowych oraz uczestnicząc w

koncertach pozauczelnianych organizowanych zarówno w Polsce, jak i zagranicą' od

początku brała też udział w konkursach wokalnych, m.in. w: lll Międzynarodowym Konkursie

Wokalnym im. Stanisława Moniuszki w Warszawie (lll nagroda W kategorii głosów

kobiecych), Vll Konkursie SztukiWokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu (nagroda specjalna za

najlepiej wykonany utwór barokowy), XXXVll Konkursie Wokalnym w Karlovych Varach (ll

nagroda), LXll Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Tuluzie (dyplom finalistki), Vll

Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Bilbao (dyplom finalistki) oraz juŻ po studiach, w

2011 roku, w Międzynarodowym Konkursie w Mińsku'

Dwa lata po ukończeniu studiów, w 200]. roku, mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska zaangażowana

została do Teatru Wielkiego - opery Narodowej w Warszawie, z którym związanajest stałym

etatem do dnia dzisiejszego. Na scenie warszawskiego Teatru wystąpiła m'in' jako: tytułowa

Quadsja 7aher W operze pod tym samym tytułem Pawła Szymańskiego (operze będącej

podstawą rozprawy jej pracy doktorskiej), Głos z nieba W ''Don Carlosie'' Giuseppe Verdiego,

Gabrielle w ''Diabłach z Louden'' Krzysztofa Pendereckiego, Liil w ''Turandot'' Giacoma

pucciniego, Prilepa w "Damie pikowej" Piotra czajkowskiego, Hrabina Almaviva w "weselu

Figara,, wolfganga Amadeusza Mozarta, Pamina w przedstawieniu dla dzieci "w krainie



czarodziejskiego fletu" (spektaklu opartym na "Czarodziejskim flecie" Wolfganga Amadeusza

Mozarta), Micaćla W ''Carmen'' Georgesa Bizeta, Askaniusz w ''Trojanach'' Hectora Berlioza,

Słuzebna V w ''Elektrze'' Ryszarda Straussa, Kapłanka W ''Aidzie'' Giuseppe Verdiego, Zerlina

w "Don Giovannim" Wolfganga Amadeusza Mozarta, Musetta w "Cyganerii" oraz Lisette w

''Jaskółce'' Giacoma Pucciniego.

Na scenie Teatru Wielkiego - opery Narodowej uczestniczyła również w spektaklach

Polskiego Baletu Narodowego: w balecie Krzysztofa Pastora "Kurt Weill" oraz "Annie

Ka ren inie" Rodiona Szczedrina (solo wokalne).

Angaz w Teatrze Wielkim - operze Narodowej nie przeszkodził mgr Katarzynie Trylnik-

Zaleskiej w wykonywaniu repertuaru koncertowego - zarówno w formie solistycznych

recitali, jak i w udziale w wykonaniach złożonych form oratoryjno-kantatowych' Szczegółowy

spis występów doktorantki znajduje się w szóstym rozdziale złozonej dokumentacji.

Wg powyższej dokumentacji, w latach 1998 - 2008, ukazało się dziewięć płyt z nagraniami

mgr Katarzyny Trylnik-Zaleskiej, na których zarejestrowane zostały m.in. kompozycje

Mozarta, Verdiego, Świdra. Brak podstawowych danych o nagraniach (wydawca, nr

katalogowy itd.) nie pozwala jednak odnieść się do nich w sposób merytoryczny.

Ocena pracy doktorskiej

Przedstawiona rozprawa doktorska świadczy o kwalifikacjach mgr Katarzyny Trylnik-

Zaleskiej, a poziom wiedzy merytorycznej i umiejętności wokalne zarejestrowane na

dołączonym nagraniu potwierdzają, że może prowadzić samodzielną pracę artystyczną.

Uważam, że mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska zaprezentowała oryginalne rozwiązanie problemu

artystycznego. Niefortunnie chyba jednak, w mojej opinii, treść pracy nie do końca pokrywa

się z jej tematem. Temat sugeruje bowiem analizę ogólnych problemów wokalno-aktorskich,

z którymi spotyka się śpiewak wykonując operę współczesną. Zgodnie z tytułem
problematyka ta analizowana jest obszernie na podstawie opery ''Quadsja Zaher" Pawła

Szymańskiego (mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska omawia szczegółowo konkretną realizację

sceniczną Teatru Wielkiego opery Narodowej, przedstawiając dodatkowo sylwetki

realizatorów oraz od strony 37 do 52 zamieszczając recenzje, które ukazały się w mediach po

prapremierze), finalnie nie uogólnia jednak problematyki (co sugeruje pierwszy człon tematu
pracy) i nie przenosi analizowanych problemów na inne dzieła artystyczne kompozytorów

współczesnych.

ocena dzieła artystycznego

Jako dzieło artystyczne mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska dołączyła do pracy nagranie live opery

''Quadsja Zaher'' Pawła Szymańskiego, zrealizowane na scenie Teatru Wielkiego opery

Narodowej w Warszawie. Nie jest podana data dokonania nagrania.



W ''Quadsji Zaher'' mgr Katarzynie Trylnik-Zaleskiej powierzona została partia tytułowa.

Trafność określonych, wypracowanych metod pozwoliły jej wywiązać się pomyślnie z
powierzonego, tak niezwykle trudnego zadania artystycznego. Za podązanie ścieżką

Wyznaczoną przez kompozytora i realizatorów spektaklu należą się artystce pełne słowa

uznania. Dotyczy to zarówno warstwy muzycznej jak i aktorskiej, które wzajemnie w tej

realizacji się przenikają.

Bogata w symbolikę partia Quidsji Zaher opiera się na róznorodnej strukturze wydobywania

tonów. Wymaga dużej wyobraźni muzycznej i emisji odmiennej od klasycznej. Sopranistka z

sukcesem wykonuje np. glissanda, wokalne kolaże, pokonuje trudności związane z duzymi

skokami interwałowymi, zmianami rytmicznymi czy teŻ koniecznością dominowania nad

orkiestrą. Z czytelną dykcją sięga wysokich dźwięków (np. w zakończeniu arii ''Kimkolwiek
jestem'' na słowie ''wieczność''). Dzięki dobrej technice górne dŹwięki (wydobywane na

''rozziewanym gardle'') emituje z nienaganną intonacją.

Wykonanie Quidsji Zaher w realizacji Eimuntasa Nekrośiusa było dla mgr Trylnik-Zaleskiej

tym trudniejsze, że powierzone zadania aktorskie często dodatkowo utrudniały skupienie się

na realizacji partii wokalnej (np. bujanie się na łodzi przy nieregularnym rytmie podczas

emisji wysokich dźwięków). Wielorakie problemy artystka pokonała z sukcesem.

Konkluzja

W przedstawione pracy mgr Katarzyna Trylnik-Zaleska wykazała się dużą wiedzę teoretyczną

i samodzielnością w formułowaniu własnych opinii. Praca stanowi wkład W rozwój

wokalistyki, jako że poruszone W niej problemy znaczenie różnią się od tych, z którymi

spotyka się artysta śpiewak wykonując dzieła tzw. "żelaznego repertuaru operowego''.

Całkowicie odmienna estetyka, inny sposób podejścia do wykonywania współczesnych partii

(np. w porównaniu do dzieł kompozytorów XlX wieku) sprawia, że praca mgr Katarzyny

Trylnik-Zaleskiej wnosi nowe wartości i może być przydatna tym wszystkim śpiewakom,

którzy zdecydują się wykonywać dzieła kompozytorów współczesnych.

W związku z powyższym stwierdzam, że doktorantka spełniła wymagania art.13 ust. ].

ustawy z dnia 14.03'2003 roku i Wnoszę o przyjęcie pracy i dopuszczenie jej do publicznej

obrony. Stawiam wniosek o jej przyjęcie.
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