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Dziedzina sztuki, dyscyplina - sztuki muzyczne

Akademia Muzyczna

im. GraĘny i Kiejstuta Bacewiezów

w Łodzi

zleceniodawca recenzii

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Wokalno-Aktorski, pismo z dnta

05.07.2019 r.

Dotyczv
Uchwały Rady Wydziału Wokalnego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie:

. wszczęcia, na wniosek Pani Joanny Freszel, 16 1istopada2075 roku, przewodu na stoPień

do}1ora sżuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej wokalistyka,

l wmtaczenia recenzenta

Do nadesłanego mi przęzprzewodniczącego rady pisma §ygnowanego daĘ 05.07.2019 roku,

informującego o wszczęciu przewodu doktorskiego i uyznaczeniu mej osoby recenzentem

pracy doktorskiej Pani mgr Joanny Freszel pt.z Nowe zadania wokalne w wybranYch

polskich utworach współczesnych została dołączonapełna dokumentacja doklorantki.

podstawowe dane o kandy

Joanna Freszel jest absolwentka Wydziafu Wokalnego oraz Studium Pieśni na warszawskim

Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina wklasie prof. Jadwigi RappĆ. Dwukrotna

s§pendystka Ministra Kultury iDńedzictwa Narodowego, programu Pro Polonia, programu

ISA2012, S§pendium Młoda Polska. Odznaczona medalem Magna cum Laudę

dla najlepszego absolwenta UMFC (2013).

AĘstka otrzymńa szereg nagród i wyróżnień w wielu krajowych i zagrańcmych

konkursach. ZdobyŁa m.in. II nagrodę w Konkursie im. H. Halskiej we Wrocławiu,

III nagrodę i nagrodę specjalną w Konkursie im. K. Szymanowskiego w Łodzi,I nagrodę

i ftry nagrody specjalne w II Konkursie im. J. J. i E. Reszków w Częstochowie, nagrodę

specjalną na Międzynarodowym Konkursie Belvedere im. H. Gabora w Wiedniu



orazl nagrodę wraz ze specjalną nagrodą Opery we Frankfurcie w konkursie J: opera Voice

competition ISA' 12. Była również finalistką Viotti Competition w Vercelli.

Brała udziń m.in. w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień

(2010, 2015, 20t6), festiwalu Contrechamps Festival w Genewie, Saaremaa Opera Days

w Estonii oraz w Festiwalu Siedmiu Nurtów i Siedmiu Premier, zorgańzowartym z okazji

Jubileuszu 70-1ecia Związku Kompozytorów Polskich. W 2011 roku wysĘpiła w siedzibie

LINESCO w Paryzu, w tym §amym roku zadebiutowała jako Musetta w Cyganerii

G. Pucciniego (Polska), Vćnus i Phrygienne w Dardanusie I. P. Rameau (Irlandia, Wielka

Brytania) oraz Fiordiligi w Cosifan tutte W. A. Mozarta (Polska, Wochy).

Śpiewała pańię MńgorzaĘ w Fąuście Ch. Gounoda w Estońskiej Operze Narodowej, partię

Maszyna w Nici K, Wołka w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławi\l otaz partię Susanny

w Roałodzie Figara E. Langer w reźyserii Davida Pountneya w Tęatrzę Wielkim

w Poznaniu.

Artystka z powodzeniem sięga do dzieł wszystkich epok. Specjalizuje się w wykonawstwie

muzyki współczesnej (m.in. Credentiąls or ,,Thinh Think Lucłql" R. Haubenstock-

Ramatiego, SoneĘ Shakespeare'a, P. Mykietyna, Les Noces I. Strawińskiego). Dokonała

kilkunastu prawykonań w §m: Stabat Mater A. Pańa, Sadness Untitled M. Nikodijevića,

Primordia Rerum O. Bianchiego,In Memoriam U. Caine'a, Canticum Puerorum E. Knapika.

AĘstka koncertowała w kraju i za granicą z wieloma orkiestrami: NOSPĘ Sinfonia

Iuventus, Orkiestra Symfonicma Opery i Filharmonii Podlaskiej, Orkiestra Filharmonii

Krakowskiej, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Śląskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej

i Filharmonii im. M. Karłowilza w Szczecinie, Orkiestra Kameralna Capella Bydgostiensis,

Orkiestra Muzyki Nowej, Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUKSO, Orkestr de ereprijs

(Holandia), Ósterreichisches Ensemble fiir Neue Musik (Austria) czy Orkiestra Symfoniczna

Camerata Viva, występując m. in. pod batuą takich dyrygentów, jak Jerzy Maksymiuk,

Gabriel Chmurą Jacek Kaspszyk, Krzesimir Dębski, Jerzy Salwarowski, Marek Moś, Paul

Esswood, Wim Boerman, Szymon Bywalec, Tadęusz Strugała, Jacek Rogala, Adam Klocek,

Arturo Tamayo czy Michń Dworzyński.

Podczas trasy koncertowej po Ukrainie wykonywała Chantefleurs et chantefables

(SpiewolewiaĘ i śpiewobajki) Witolda Lutosławskięgo zorkiestrami Filharmonii we Lwowie,

Odessie, Czernihowie, Doniecku i Dniepropietrowsku.

W 2015 roku, nakładem wytwómi DUX, Ńazała się debiutancka płyta artystki pt. real life

son4, na której znalazĘ się napisane specjalnie dla sopranistki utwory polskich

kompozytorów młodego pokolenia - M. Bembinowa, A. Kościowa, R. Janiaka, A. ZńeI,
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S. Zamuszki, A. Borzyma jr, J. Szmytki i K. Szwed. Album otrrymał nominacje do nagrody

Fryderyk 2016 w dwóch kategoriach oraz nagrodę Orphóe d'Or (Złotego Orfeusza)

prryznawatą ptzęz Academie du Disque Lyrique zanajlepszą interpretację muzYki

współczesnej.

OCENA PRACY DOKTORSKIEJ

Praca doktorska Pani mgr Joanny Freszel pt,: Nowe zadania wokalne w wybranych polskich

utworach współczesnyeh skJada się z dzieła artystycanęgo zaĘestrowanego na noŚniku

elektronicznymotazopisu, stanowiących łączrie pracę pod wspomnianym Ęrtułem.

Dzięło aĘstyczne obejmuje nagranie 17 utworów.

Miłosz Bembinow - Nokturn

Andrzej Borzym JR - Porcelanowa lalka

Katar:zy na S zwed - Zimny ch kraj ów koły saŃi

Rafał Janiak - 5 Pieśni Zdradzonej

Aleksander Kościów - Slykialan eawat

Sławomir Zamuszko -Nasha Shkhapa

Agata Zubel-No właśnie co

Jagoda Szrrrytka - real life song

Jest to debiutancka pĘ,ta Joanny Freszel, l<tóraŃazała się w 2015 roku wzbudzając ogronrne

zainteresowanie i zachwyt, zarówno utworami znĄdtllącymi się na płycie, jak również ich

wykonaniem.

Joanna Freszel jest artystką, która węszła w świat muzyki nowej i wydaje się, ze ta sfera

muzyczna jest jej naturalnym środowiskiem. Jej zrozumienie tej muzyki, inwencja

wykonawcza, wspaniałe posługiwanie się głosem sprawia, ze jest ona w tej chwili

najwybitniejszą interpretatorĘ muzyki współczesnej. Jak mozra ptzeczltaĆ w ksiązce

dołączonej do p§ty, jest ona pomysłodawczynią i animatorĘ tego przedsięwzięcia, którego

celem było zaptezeŃowanie możliwości twórczych młodych polskich kompozYtorów.

,,Olśniewaj ąca różmorodność pozwala ukazaó kunszt solistki, a tak:żę bogaĘ paletę Środków

wokalnych. Kompozytorzy mieli swobodę w doborze aparatu wykonawczego, zatemkńdY

utwór ma inną obsaĘ[...]". I taka właśnie jest pĘta ,,real life song". Niezrłykle ciekawe

utwory wykonywane brawurowo, nastrojowo, z wielką ekspresją i dowcipem. TowarzyszącY

Joannie Freszel mlrzycy doskonale akompaniują solistce, a niekiedy wspierają głos

w skomplikowanych strukturach mlrvcznych. Zachwyca i zdumiewa utwór Aleksandra
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Kościowa, w którym Joannie Freszel towarzlsą śpiewacy tworzący zespół proModern,

oszńamiautwór Agaty Zube!.Doskonale zbudowana jest konstrŃcja emocjonalna całej P§Ę

od przepięknego Nokfumu Miłosza Bembinowa, przęz zabawne pieŚni Sławomira

ZamuszJó, ń po ostatnie utwory, utrzymane jest niezwykłe napięcie. WłaŚcińe trudno

słuchaó tej pĄrty fragmentarycznie.. jest tak fascynująca, że trudno się od niej oderwać.

opis dzieł a arĘstycznego jest bardzo obszemy. Doktorantka omawia w niej sylwetki

kompozytorów i autorów tekstów, opisuje proce§ powstawania płyty, Następnie omawia

wszystkie utwory - ich gerLęzę, współpracę kompozytotów z autorami tekstów, zarięszcza

ich dokładny opis i tekĘ. Analizuje ich budowę i wyjaśnia na czym polegały trudności

wykonawcze poszczególnych utworów. kluczowy i najwńniejszy w pracy jest

Rozdziń 3, zaĘtułowany ,,Specyfika warsztatu wykonawczego w wybranych utworach

wokalnych,,. Autorka zębrała w nim i opisała, chyba wszystkie możliwe techniki i sPosobY

wydobywania dzwięku w utworach współczesnych. Ich bogactwo i róźnorodnoŚĆ zdumiewą

zadziwiarówniez inwencja kompozytorów w wymyślaniu i opisywaniu zjawisk dnviękowych

uzywanych w ich utworach. Rozdział ten nie naleĘ do ,,opisu dzięła artys§cznego",

ale stanowi niezwykle ciekawe, wręcz fascynujące kompendium wiedzY na temat wokalnej

muzyki nowej, tak bardzo potrzebne współczesnym wykonawcom, O ile mi wiadomo

nie istnieją w Polsce żadne tak obszeme opracowania do§czące tego tematu,

w tym kontękście omówionę w następnym rozdziaIe zagadntenia wykonawcze w utworach

będących podmiotem dzieła aĘs§cznego wydają się łatwe ńczym zaśpiewanie koĘsanki,

oczywiście moz§ jest to zbyt daleko idąca przenośnia, ale obserwując i słuchaj ąc z jaką

łatwością i swobodą doktorantka pokonuje wszystkie postawione przez komPozYtorów

zńańa,można odnieść wrżenie, ze trudności tych partii nie różmiąsię niczYm od klasYcznej

wokalnej partii belcantowej.

Jakie reflęksje budzi opis dzieła? przęde wszystkim Ę, że śpiewak wykonujący muzykę

nową musi mieó bliski kontakt z kompozytorem, by właściwie odczytaĆ jego intencje.

Musi dysponowaó świetną techniką wokalną, by swobodnie eksperymentować z głosem,

bo niektóre efekty dnriękowe wydają się balansowaó na granicy eksperymenfu i powinien

dysponować niewyczerpaną inwencją i wyobraznią muzycntą, by wnieść do utworu

oczękiwan ą przez kompozytora ekspresję.

praca pani Joanny Freszęl jest niezwykle ciekawą powinna byĆ udostęPniona wszYstkim

młodym śpiewakom na poziomie studiów, by mogli poznać i choĆ w częŚci PrzestudiowaĆ
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zawartę w niej treści. Unikatowośó pracy i jej wartość, polega na przybliżeniu nam technik

wykonawc zy ch mvryki naszych czasów.

KONKLUZJA

Praca doktorska Pani mgr Joanny Freszel podejmuje niezwykle wużny problem wykonawstwa

muzyki najnowszej. Jest jedyną znarrą mi pracą tak szeroko traktującą ten problem.

Metodyczność, dokładność przedstawienia elementów współczesnej literatury wokalnej jest

tu niezwykła. Dlatego praca ta ma ogromne znaczęńę pozfiawczę i edukacyjne i stanowi

znaczący wkład w ronvój dyscypliny arlystycznej reprezentowanej przez doktorantkę.

Niniejszym stwierdzam, żę PaŃ mgr Joanna Freszel wykazńa się wiedzą teoretyczną, atakŻe

umiejętrrościami do prowadzenia samodzielnej praay artystycznej. W tęn sposób doktorantka

r ozsltryŃa założone zagadnienie aĘstycme i speŁriła wymąania Ustawy.

Stawiam wniosek o jej przyjęcie.

Prof. dr hab. Urszula


