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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Николай Стефанов Градев, НМА „Проф. Панчо Владигеров“

за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ по професионално

направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, с кандидат Десислава Ивайлова

Тилева, докторант на самостоятелна подготовка в докторска програма „Музика“, НБУ

тема на дисертационния труд: „Влияние на инструменталната музика върху вокалния

джаз в периода между двете войни на ХХ век“

Представеният дисертационен труд на Десислава Тилева на тема „Влияние на

инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете войни на ХХ

век“ няма аналог в националната ни музиколожка литература. Доколкото съм запознат,

самостоятелно изследване по подобна проблематика не е правено и по света. Това

прави темата на дисертацията актуална и перспективна.

Изборът от Десислава Тилева за обект на изследването й на „вокалната

интерпретация в джаза и нейната еволюция до ерата на Бибопа включително“ (с. 4), а за

предмет – на „импровизацията и вокалната имитация на различни музикални

инструменти – аспекти на инструменталното начало във вокалния джаз“ (с. 4), е заявка

за мащабно проучване на съществени проблеми в областта на джаза и в музикално-

исторически, и в музикално-изпълнителски план. Във връзка с основната цел на

изследването – „установяването и разглеждането на механизмите на взаимодействие

между вокалния и инструменталния джаз“ (с. 4), дисертантката си поставя шест много

сериозни задачи, насочени към изясняването на проблематиката от различни ъгли – от

гледна точка на използвания музикален материал във вокалния джаз, на значението на

блуса за неговия произход по линия на негърското звукоизвличане, формата и

хармонията, за импровизационното начало в джаза и проявата му чрез скат техниката,

за разширяването на джазовия репертоар и вокални импровизационни техники по

линия на взаимодействието с инструменталния джаз и общата тенденция към

равнопоставеност и по-тясна интеграция на двата клона на джазовото музициране. За

изясняването на тези проблеми Десислава Тилева не се ограничава в избраната

историческа рамка между двете световни войни, а водена от стремежа си за цялостно
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историческо извеждане на проучваните явления и практики, проследява резултатите и

последствията от тях в съвременния джаз чак до епохата на world music. Още тук държа

да подчертая, че тази сериозна изследователска заявка дава високи научни резултати.

Удачно решение намира и въпросът за структурирането на дисертационния

труд, което следва логиката, предпоставена от основите изследователски задачи – от

историческите предпоставки за възникването и развитието на джаза (I глава), през

значението на блуса за джазовата стилистика (II глава), основните изразни средства и

импровизационни похвати във вокалния джаз (III глава) и развитието на вокалния звук

по посока на натураното звукоизвличане (IV глава), до извеждането на социологически

основания за изследваните явления и процеси (V глава). Съобразно този

изследователски замисъл на Десислава Тилева естествен център на нейната дисертация

става III глава „Изразни средства на блуса и вокалния джаз“. В нея двупосочните

процеси на взаимодействие и взаимопроникване на вокалния и инструменталния джаз

по линия на използвания музикален материал, изразни средства, изпълнителски

техники и конкретни изпълнителски похвати са изведени като исторически обусловени

динамично променящи във времето се тенденции в развитието на джаза. Едно от

безспорните постижения тук е успешното използване на аналитичния хармонико-

структурен подход като обективна основа, върху която дисертантката убедително

извежда различията в конкретните импровизационни похвати и цялостното

стилистично решение на едно и също произведение в интерпретацията на различни

водещи джазови изпълнители, проектирана на фона на променящите се естетически

вкусове на времето върху период от повече половин столетие. Образец в това

отношение са сравнителните анализи на песните „Baby Won’t You Please Come Home“

(в изпълнение на Беси Смит, Джак Тийгардън, Били Холидей, Елла Фицджералд и Сара

Воон), „After You’ve Gone“ от мюзикъла „So Long, Letty“ (в изпълнение на Мерион

Харис, Беси Смит, Джин Остин и Елла Фицджералд) и особено „Night In Tunisia“ (в

изпълнеие на Сара Воон с участието и на Чарли Паркър и Дизи Гилеспи, на Елла

Фицджералд, на вокалните групи „Lambert, Hendrics & Ross“ – „The Hottest New Group

In Jazz“, „Дабъл Сиз Де Пари“ и „Manhattan Transfer“ с участието на вокалните

виртуози Боби Макферин и Джон Хендрикс, на Дий Дий Бриджуотър и Боби Макферин

с групата „Koinonia“ в майсторски диалози-импровизации със саксофониста Хусто

Алмарио и на Чака Кан). Във връзка с анализа на импровизацията на Боби Макферин в

„Night In Tunisia“ от неговото изпълнение през 1984 г. на концерт в Монтрьо,
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Десислава Тилева въвежда и точно дефинира система от специфични термини,

описващи техниките, използвани от изпълнителя (Guide Tones, Harmonic Generalization,

Harmonic Specific, Motivic Development, Leap At a Point of Chord Changes,

Embellishments, Delayed Achievement и Choice Notes), с които впоследствие

професионално оперира в анализа си (с. 71-74). А анализа на изпълнението на Чака Кан

от албума й „What Cha Gonna Do For Me?“ от 1981 г. (с. 74-76) дисертантката

обобщава нагледно в информативна цветна графична схема, представяща паралелно

цялостната хармонико-структурна и интерпретаторска логика на произведението (с.

76). Осъществена е и интересна изследователска авторефлексия на изпълнението от

самата дисертантка на песента „Basin Street Blues“ (с. 76-78), включена в концертната

програма на приложения към дисертацията цикъл от шест нейни концерта, които

покриват сериозна част от изследвания песенен материал и представляват

допълнителен собствен принос на Десислава Тилева в областта на джазовата

интерпретация.

Като специалист в областта на хармонията мога да заявя, че всички

хармонически анализи на Десислава Тилева се отличават с точност и прецизност до

най-малкия детайл. Дисертантката използва единна система на обозначения, чрез която

ясно са разкрити хармоничните процеси, обуславящи цялостното музикално

изграждане на песните, като според случая си служи само с буквените или само с

функционалните символи за отбелязване на акордите, а при необходимост ги привежда

и паралелно. С тези свои качества, извън важната си роля за музикалната аргуметация

на изследваните вокални проблеми, хармоническите анализи в дисертацията могат да

бъдат разглеждани и като един автономен музикално-теоретичен ракурс със собствен

научно-приложен принос. Много от анализираните произведения са нотирани от

дисертантката и снабдени с въведена от нея удачно намерена система от обозначения за

индивидуалните интерпретационни похвати, използвани от различните изпълнители.

Специално адмирирам Десислава Тилева за използвания от нея музикално-

терминологичен апарат, който е напълно релевантен на спецификата на

изследователския обект. Точното дефиниране на всяко едно понятие или термин още

при неговото въвеждане като един от основните принципи на научната коректност –

нещо, което е присъщо на маниера на изследователската работа на дисертантката, е

едно от съществените качества на труда, рядко наблюдавано в български музиколожки

изследвания. Музикално-теоретичният апарат Десислава Тилева е единен, системен и,
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което е особено важно – универсален, тъй като е синхронизиран с този на съвременните

музиколожки изследвания в областта на джаза по света.

Отбелязаното достойнство безспорно е в пряка връзка и с основното познаване

на цялата значима музикално-теоретична литература по проблемите на

дисертационния труд. Става дума за 75 заглавия на фундментални музиколожки

изследвания на четири езика – български, руски, английски и немски, от които 35 на

кирилица и 30 на латиница, включително и няколко електронни източника, обръщането

към много от които разширява значително кръга на основната проблематика. Към тази

библиография дисертантката подхожда критично, извличайки от нея максимум

аргументация за извеждането на своите собствени тези, които често поставят под

въпрос положения в областта на историята на джаза, считани едва ли не за аксиоми.

Интегрирането на този съществен масив от знания в българската музикологична наука

е друг съществен принос на Десислава Тилева.

Дисертационният труд на Десислава Тилева съчетава научно прецизния език с

яснотата на изложението, което прави сериозно разработената проблематика достъпна

за по-широк кръг любители на джаза. А това качество на труда, в съчетание с

цялостната му многоаспектна значимост, допълнително би увеличило интереса към

него, ако той бъде издаден – нещо, което аз горещо препоръчвам. Смятам също така, че

този дисертационен труд може да послужи и за основа на водени от Десислава Тилева

специализирани учебни курсове за студенти и за ученици от всички поп и джаз

специалности, които в много посоки – музикално-историческа, музикално-теоретична,

музикално-стилистична, музикално-изпълнителска, ще разширят разбиранията им за

джаза.

Погледнати в тяхната цялост, резултатите от изследването на Десислава

Тилева далеч надхвърлят избраната от нея област, формулирана от авторката като

„Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между двете

войни на ХХ век“. Те биха били полезни за всички, които се интересуват от джаза в

исторически и музикално-теоретичен план, но според мен са особено ценни за

вокалните джаз изпълнители. Освен всичко, върху което акцентирах, те могат да

почерпят и много конкретни знания и опит за начина на изграждане на джазовите

мелодии и техните аранжименти, за джазовата стилистика като цяло и за различните

направления в джаза и техните сродни музикални явления в музиката на XX век и най-

вече за широк кръг въпроси на джазовата интерпретация – от разглеждането й чрез

изпълненията на нейните фигури-легенди в исторически аспект, през изясняването на
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спецификата на различните вокални интерпретационни похвати, до практическото

запознаване в детайли с тези от тях, които са пряко свързани с взаимодействието между

вокалния и инструменталния джаз по посока на инструменталното третиране на гласа

като вокален инструмент – проблем, изведен като основен в работата.

Голям плюс за бързата ориентация по всички изследвани въпроси е избраният от

Десислава Тилева подход всички музикални явления или интерпретационни техники,

на които тя обръща специално внимание, да бъдат илюстрирани на място с линк от You

tube, предлагащ препоръчано от нея изпълнение. По същия начин – чрез конкретно

цитиране на място – дисертантката подхожда и към приложените към изследването

дискове на свои изпълнения от организирания от нея на стилов признак и според

репертоарното съдържание цикъл от шест самостоятелни концерта, обхващащи

основен песенен репертоар в областта на джаза за първия половин век от неговото вече

почти едновековно съществуване – от зараждането му и неговите по-ранни форми

(концерт № 1 „Olttime Jazz“ и концерт № 2 „Traditional Jazz“), през блуса и суинга в

джаза (концерт № 3 „Блусът в джаза“ и концерт № 4 „Суинг от 30-те – популярни теми

от мюзикъли“), до вокалната интерпретация на инструментални джазови пиеси и

мелодии от периода 40-те – 60-те години на ХХ век (концерт № 5 „Инструментални

пиеси от 40-те и 50-те и тяхната вокална интерпретация“ и концерт № 6 „Вокални

изпълнения на инструментални джаз мелодии от 40-те, 50-те и 60-те години“). Успешно

реализираният от Десислава Тилева замисъл чрез този концертен цикъл, изнесен на

различни места в София, „да открои както специфичните, общовалидни идиоми на

блуса и джаза, така и по-нестандартните структурни и технически качества на някои от

песните, които представляват особен случай в общоприетата практика“ с акцент върху

„произведения, в които доказано съществува взаимодействие между вокалния и

инструменталния звук, както и използването на човешкия глас като вокален

инструмент в джаза“ (с. 5), както и индивидуалните качества на самите изпълнения, са

още един важен оригинален принос към дисертационния труд.

Авторефератът на дисертацията я представя убедително и в пълнота. Написан е

концентрирано, ясно, с много точно изведени акценти и дава ново равнище на

обобщение на проблематиката.

Приложените от дисертанта две публикации по темата на дисертационния труд,

изнесени като доклади на научни конференции за докторанти и постдокторанти в НБУ

и публикувани в сборници от тях, представят значими аспекти на изследването и

отговарят на изискванията на ЗРАСРБ.
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Въз основа на изложената аргументация, отчитаща актуалността на

изследователския проблем, обосноваността на поставените цели и задачи,

адекватността на избраната методология и методика на изследване и успешната,

надхвърляща заявените цели и задачи цялостна реализация на дисертационния труд на

тема „Влияние на инструменталната музика върху вокалния джаз в периода между

двете войни на ХХ век“, внасящ редица научни и научно-приложни приноси, които му

придават значение, надхвърлящо рамките на българската музикология в областта на

изследванията на джаза, убедено предлагам на уважаемото научно жури да присъди

на Десислава Ивайлова Тилева образователната и научна степен доктор по

професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство.

31.8.2016 Подпис:

(Доц. д-р Николай Градев)


