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Streszczeni e r ozpr aW doktorskiej

Dziedzina: szuk i muzy czne

Dyscyplina: dyrygentura

Rozprawa doktorska zatytulowana ,,Orkiestra rozrywkowa zagadnienia

wykonawcze i interpretacyjne na podstawie wybranych kompozycji oraz autorskich

arantacii" porusza problematykg zwi4zanq z dzialalnoSci4 orkiestry rozrywkowej, jej

zadaniami artystycznymi oraz sztuk4 wykonawczE. Temat dysertacji wipae sig SciSle z

aktywnoSciqartystycznqautora,pracuj4ceg o ztego rodzajuzespolem mtrzycznymi ujgty zostal

z punktu widzenia dyrygenta. Celem teoretycznym niniejszej ptacy jest poszerzenie i
poglgbienie wiedzy dotyczqcej specyfiki pracy z orkiestr4 rozrywkow4. Celem praktycznym

natomiast jest ukazanie problem6w wykonawczych i interpretacyjnych w orkiestrze

rozrywkowej, jak r6wniez ukazanie walor6w brzmieniowych orkiestry rozrywkowej, atak2e

wskazanie nowych mozliwoSci

obszarze sztuki mury, cznej.

w stosowaniu Srodk6w Wazn artystyczneeo w tym

W rozprawie doktorskiej zostaje podjgta pr6ba odpowiedzi

na pytania: Jakie problemy wykonawcze wystEpuj4 w pracy z orkiestr4 rozrywkowE? Co

wplywa na osiqgnigcie najlepszego rezultatu interpretacyjnego ztego rodzqu zespolem? Do

pr zyblizeni a te matu r o zw tzania teorety czne zo staly p op arte I iteratur4 prze dmi otu.

Ptaca sklada sig z czterech rozdzialow. W rozdziale pierwszym przedstawiono

teoretyczne podstawy badaiz wyjaSnieniem podstawowych pojgd oraz kontekst historyczny i
cechy stylistyczne muzyki rozrywkowej XIX i XX wieku. W kolej nych rozdzialach opisana

zostala dzia\alnosc orkiestry rozrywkowej w aspekcie sztuki wykonawczej oraz zagadnienia

wykonawcze i interpretacyjne wybranych utwor6w. Przeprowadzona analiza wybranych

kompozycji oraz autorskich aranhacji polegala na ukazaniu problem6w wykonawczych i

interpretacyjnych z zatresutechniki instrumentalnej, brzmienia, uwarunkowari przestrzenno -
akustycznych, a takze ekspresji muzycznej okreSlonej doborem zastosowanych Srodk6w



wyrazu artystycznego. Aspekt praklyczny sprowadzal sig wigc do wnikliwej analizy

poszczeg6lnych utwor6w a nastgpnie polegal na wydobyciu odpowiednich Srodk6w .uqvrazuw

procesie r ealizacy jny m.

Dysertacja zakonczona jest wnioskami koricowymi, w kt6rych autor odnosi sig do

problem6w badawczychi dqly do udzielenia odpowiedzinapostawione pytania. Pracazawiera

tak2e bibliografig oraz aneksy, zawierujqce: program koncertu w rarflach przewodu

doktorskiego, biogram i spis wykonawc6w, material nutowy (partytury analizowanych

utwor6w), material grafrczny i material audiowizualny (pfyff CD i DVD).

c+^/'
fr'us') ''/


