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RECENZJA

dorobku artystycznego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz dzieła artystycznego
Pana dra Adama Porębskiego W postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego,

w dziedzinie sztuki, w dyscyplinie sztuki muzyczne,
przygotowana na podstawie Autoreferatu, dokumentacji dorobku artystycznego

oraz dzieła artystycznego lluzje na orkiestrę symfoniczną,
przedstawionego w postaci partytury i nagrania.

Zleceniodawca recenzji

Rada Dyscypliny Sztuki Muzyczne Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,

decyzja z dnia 30 czerwca Ż022 roku.

Podstawowe dane o Kandydacie

Pan dr Adam Porębski uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie

artystycznej Kompozycja i Teoria Muzyki, specjalność Kompozycja 28 czerwca 20]-6 roku

nadany uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Promotorem w przewodzie

doktorskim był prof' dr hab' Krystian Kiełb. Kandydat nie ubiegał się wcześniej o nadanie

stopnia doktora habilitowanego. Od roku 2020 Kandydat jest zatrudniony na Wydziale

Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii Akademii Muzycznej im. Karola

Lipińskiego we Wrocławiu na stanowisku adiunkta. Pracuje także jako nauczyciel przedmiotów

teoretycznych ogólnokształcącej Szkole Muzycznej l i ll stopnia im. Karola Szymanowskiego

we Wrocławiu.

obowiązujące przepisy prawa

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art. ŻI9 ust' 1 pkt 2.



Dorobek artystyczny

Zainteresowanie muzyką u Pana dra Adama Porębskiego pojawiło się już od wczesnych

lat życia, a kolejne etapy poznawania kultury i tradycji muzycznej oraz formalna edukacja

muzyczna pasję tę rozwijały i pogłębiały. Jak dowiadujemy się z pierwszych stron Autoreferatu,

próby kompozytorskie dr Adam Porębski podjął w szkole muzycznej ll stopnia i dość szybko

spotkały się one z uznaniem w postaci pierwszych sukcesów na konkursach kompozytorskich

(na przykład na lV Konkursie Kompozytorskim ,,Śląskiej Trybuny Kompozytorów" im. Witolda

Szalonka w Katowicach w roku 2009). okres studiów l stopnia, które Habilitant rozpoczął

w roku 2009 w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji

prof. Krystiana Kiełba to czas, jak określa Autor na stronie 3 Autoreferatu, ,,twórczych

poszukiwań, eksperymentów i konfrontacji". Studia magisterskie zaś kierują uwagę Pana dra

Adama Porębskiego także w kierunku muzyki komputerowej oraz teatralnej i filmowej (strona

4 Autoreferatu). Cały okres studiów to pasmo sukcesów W postaci konkursów

kompozytorskich oraz interesujących i kształcących wykonań utworów (między innymi debiut

na Festiwalu ,,Musica Polonica Nova" We Wrocławiu, wyróżnienie na X Konkursie

Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie, zagraniczne wykonania kompozycji

na Litwie czy W Wielkiej Brytanii). Kolejne lata to dalszy rozwój warsztatu kompozytorskiego

Habilitanta oraz poszukiwania indywidualnych środkóW Wyrazu W muzyce _ opisane one

zostaĘ szczegółowo na stronach 9-12 Autoreferatu. l tutaj także znajdujemy potwierdzenie

pracowitości i talentu Pana dra Adama Porębskiego, które przejawiają się między innymi

W postaci licznych wykonań utworów na przykład w Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Serbii,

Stanach Zjednoczonych, Australii czy na Litwie. Po uzyskaniu stopnia doktora w roku 2016

działalność artystyczna Pana dra Adama Porębskiego dalej rozwija się w sposób bardzo

wyraźny. Jak czytamy w Autoreferacie na stronie 13, między lipcem 201'6 a styczniem 2022

roku Habilitant skomponował 3]- utworów na różne obsady (z elektroniką lub bez), a także

ścieżki dźwiękowe czy muzykę do spektaklu teatralnego. W ostatnich latach dzieła Pana

dra Adama Porębskiego wykonywaĘ zespoły i orkiestry takie jak Hashtag Ensemble, Sound

Factory Orchestra, Cracow Golden Quintet, Narodowa Orkiestra Symfoniczna polskiego Radia,

znakomici dyrygenci Marek Pijarowski, Marzena Diakun, Robert Kurdybacha, Alan Urbanek,

Dariusz Dyczewski oraz soliści Anna Karpowicz, Natalia Jarząbek, Paulina Boreczko, Beata

Urbanek-Kalinowska, Ryszard Zołędziewski, Joanna Freszel.



Działalność pedagogiczna i naukowa

Pan dr Adam Porębski pracuje jako adiunkt w Akademii Muzycznej im. Karola

Lipińskiego we Wrocławiu oraz jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych

w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej l i llstopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

W Akademii Muzycznej we Wrocławiu Habilitant prowadzi obecnie Harmonię, Kontrapunkt

i Kształcenie słuchu (wcześniej także inne przedmioty). Zaś w Szkole Muzycznej Harmonię

i Kształcenie słuchu. Tutaj na szczególną uwagę zasługuje idea autorskiego projektu

edukacyjnego ,,Szkolne Koło Twórczości Kompozytorskiej SzKoT". Ta niezwykle cenna

inicjatywa (szczegółowo opisana na stronach Ż8-29 Autoreferatu) stanowi dla uczniów

możliwość profesjonalnego i twórczego Wprowadzenia w świat kompozycji i muzyki

współczesnej. Wymiernym efektem tego jakże wartościowego pomysłu Habilitanta są sukcesy

uczniów na konkursach kompozytorskich. Z opisu działalności pedagogicznej zawartej

w Autoreferacie na stronach Ż7-30 możemy wnioskować, że Habilitant jest pedagogiem

bardzo świadomym, odpowiedzialnym i kreatywnYm' z jednej strony zauważyc można

poszanowanie tradycji muzycznych (zajęcia z Kształcenia słuchu, gdzie zadania dobierane

przez Habilitanta sięgają do różnych okresów w historii muzyki), z drugiej strony dostrzec

nalezy elementy nowoczesności (korzystanie z przykładów z muzyki popularnej czy filmowej

albo zastosowanie brzmień elektronicznych). Pan dr Adam Porębski brał aktywny udział

i wygłaszał referaty na konferencjach naukowych: na przykład na l Międzyuczelnianej

Konferencji Naukowo-Artystycznej ,,contradizzioni" zorganizowanej przez Koło Naukowe

Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,

na 1"4. Międzynarodowym Forum Kompozytorów W Akademii Muzycznej im. l. J.

Paderewskiego w Poznaniu czy ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Artystycznej ,,Polska

sonata skrzypcowa: Geneza, interpretacja, recepcja" zorganizowanej na wydziale

lnstrumentalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Pełen wykaz

znajduje się w dokumentaeji postępowania habilitacyjnego. Ki]ka tekstów Habilitanta zostało

również opublikowanych na przykład przez Chopin University Press czy Wydawnictwo

Akademii Muzycznej im' Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi.

Działalność organizacyjna

Działalność organizacyjna oraz popularyzatorska Habilitanta przejawia się w kilku

obszarach. Pierwsza to aktywność W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
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We Wrocławiu. są to zarówno sprawowane funkcje i członkostwo W różnych zespołach

i komisjach jak i organizacja lub współorganizacja wydarzeń, na przykład Festiwal Wyobraźni

Muzycznej ,,mYear" W roku 2018' Drugi obszar to działalność związana z pracą

w ogólnokształcącej Szkole Muzycznej l i ll stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu.

Tutaj znajdujemy między innymi organizację koncertów i konkursów kompozytorskich. Trzecie

pole aktywności Habilitanta to Wrocławski oddział Związku Kompozytorów Polskich

i organizacja lub współorganizacja wielu koncertów. Habilitant regularnie angażuje się również

w działania o charakterze popularyzatorskim, występując wielokrotnie roli prelegenta na

przykład podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Szczegółowy, obszerny wykaz działalności

o rga n izacyj nej został przedstawiony w do ku mentacji postępowa n ia ha bi l itacyj nego'

Dzieło artystyczne

Pan dr Adam Porębski jako dzieło artystyczne W postępowaniu habilitacyjnym

przedstawił kompozycję lluzje na orkiestrę symfoniczną. Utwór został skomponowany w roku

2020i przeznaczony jest na orkiestrę symfoniczną: 3 flety (3. także piccolo), 3 oboje (3. także

rożek angielski, 3 klarnety (3. także klarnet basowy), 3 fagoty (3' także kontrafagot),

4 waltornie, 3 trąbki, 3 puzony, tuba, kotły, 3 perkusje (rozbudowana grupa instrumentów

perkusyjnych), fortepian, harfa oraz instrumenty smyczkowe (12, ro, ro,8, 6). czas trwania

utworu został określony w partyturze na około 15-L6 minut. Właściwy materiał nutowy

poprzedza obszerne objaśnienie znaków zastosowanych w partyturze oraz komentarz

dotyczący zastosowanej w utworze ,,techniki kontrolowanych gestów wykonawczych". Cała

partytura zapisana jest bardzo czytelnie, starannie i z dużą dbałością o wszelkie detale'

Kompozycja zbudowana jest dość wyraźnie z dwóch faz (choć ogólnie jest to budowa

jednoczęściowa), o czym pisze sam Autor na stronie 21 Autoreferatu. Każda z tych faz

zbudowana jest z mniejszych ogniw. Na przykład w początkowych fragmentach dzieła można

wyrożnić takie odcinki w taktach 1-6-],68-86, 87-124 i dalszy odcinek prowadzący do

kulminacji, zaznaczając przy tym, iż kolejne ogniwa wprowadzane są W sposób płynny i na

siebie nachodzą. Rozbicie jednorodnego rytmicznie materiału dźwiękowego następuje od

taktu 153, otwierając tym samym drugą fazę kompozycji. Ta zaś opiera się na polifonizującej

i ,,prześwietlonej" fakturze, jest od strony budowy bardziej jednorodna i trudniej tutaj

wyodrębnić drobniejsze ogniwa. Kompozytor dokonał w Autoreferacie na stronach 22-25

szczegółowej analizy utworu pod względem zastosowanych struktur wysokościowych i można
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Wnioskować, że były one kreowane w sposób świadomy i konsekwentny' Szeregi czy też zbiory

dźwięków poddawane są w kompozycji przeobrazeniom oraz transpozycjom, stanowiąc

,,szkielet" dla elementów związanych z instrumentacją i brzemieniem. Te dwa ostatnie

parametry (instrumentacja i brzmieniowość) są jednak w utworze tluzje traktowane

specyficznie. Praktycznie nie można tej partytury postrzegać z perspektywy,,tradycyjnej" czy

,,klasycznej" instrumentacji. Również przez pryzmat ,,nowoczesnej" instrumentacji

kompozycja w wielu momentach wymyka się wyodrębnieniu poszczególnych wartości

brzmieniowych. l choć znajdujemy w legendzie partytury objaśnienia technik wydobycia

dźwięku, to istotą utworu wydaje się być,,utrudnienie" zaistnienia dźwięku w pełni (dodajmy,

dźwięku mniej lub bardziej ,,tradycyjnego"). Tutaj dochodzimy do naczelnej idei kompozycji

lluzje' Habilitant zastosował W dziele autorską ,,technikę kontrolowanych gestów

wykonawczych", która w dużym skrócie polega na zasygnalizowaniu przez wykonawcę

,,zamiaru zagrania dźwięku", którego jednak ostatecznie nie słyszymY, gdYż ów dźwięk nie

powstaje, nie jest zagranY lub zaśpiewany, nie jest wydobyty' Autor dzieli takie gesty na ,,gesty

grY" i ,,gesty bezruchu", wyjaśniając ich istotę na stronach 20 i 2]. Autoreferatu. Taka

koncepcja wyklucza na przykład słuchanie utworu z nagrania audio, a właściwie jedyną,

w pełni uzasadnioną, czytelną i oddającą myśl przewodnią utworu wersją odbioru jest

,,usłyszenie" dzieła na żywo podczas koncertu. Habilitant dotyka w Autoreferacie (str. 25)

ważnej kwestii rozpatrywania kompozycji w kontekście teatru instrumentalnego' Autor jednak

dość wyraźnie dystansuje się od takiego interpretowania utworu argumentu jąc, że są to gesty

charakterystyczne i typowe dla muzyka orkiestry w czasie wykonywania każdego utworu, a nie

sątodziałania,,specjalne". Zpewnościąnależysięztakimuzasadnieniemzgodzić.Zdrugiej

jednak strony Habilitant te typowe, ale zazwyczaj nieco mniej istotne dla słuchacza gesty

w swoim dziele wydobywa, podkreśla, podnosi do,,wyższej rangi" iczyniz nich (prawie) istotę

utworu. Gesty poprzedzające wydobycie dźwięku, które często są trochę na drugim planie,

tutaj stają się czymś niezwykle ważnym. Nie sposób zatem jednoznacznie określić, czy

kompozycja lluzje zbliża się do teatru instrumentalnego. Taka nieoczywistość także dowodzi,

że dzieło jest interesujące i daje możliwość różnego odbioru i rozmaitych interpretacji.

Habilitant tę kwestię przemyślał, poruszył w Autoreferacie i ma świadomość tradycji

oraz kontekstów artystycznych. Dzieło Pana dra Adama Porębskiego oceniam bardzo wysoko

zarówno pod względem artystycznYm, jak i z perspektywy zastosowanych środków techniki

kompozytorskiej.



Konkluzja

Pan dr Adam Porębski to kompozytor, który posiada bogaty dorobek artystyczny, doskonały

warsztat kompozytorski, już ukształtowany i dalej świadomie rozwijany własny język

muzyczny. W tej muzyce kunszt kompozytorski znakomicie koresponduje z artystycznymi

poszukiwaniami.

Niniejszym stwierdzam, na podstawie przedstawionego Autoreferatu, dorobku artystycznego,

dydaktycznego, organizacyjnego oraz przedstawionego dzieła artystycznego, jakim jest utwór

tluzje na orkiestrę symfoniczną, że osiągnięcia Pana dra Adama Porębskiego stanowią znacznY

wkład w rozwój dyscypliny Sztuki muzyczne itym samym spełniają wymagania Ustawy z dnia

20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, art'ŻL9 ust' 1pkt 2.
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