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Perry Robinson, Christian Ramond, 
Klaus Kugel, Robert Kusio!ek 
- The Universe

Akordeonista, Robert Kusiołek, to jeden z  tych muzyków, którzy 
rzadko wchodzą do studia nagraniowego czy rejestrują koncert na 
potrzeby kolejnego wydawnictwa, ale jak już to robią, efekt prze-
chodzi wszelkie oczekiwania. 

Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, znakomity kompo-
zytor i instrumentalista, uznanie wśród słuchaczy polskiego jazzu 
i muzyki improwizowanej zdobył tuż po premierze debiutu jego 
składu Nuntium. Miało to miejsce trzy lata temu, kiedy u jego boku 
stanęli: Ksawery Wójciński (kontrabas), Anton Sjarov (skrzypce) 
oraz Klaus Kugel (perkusja). Od tego czasu dużo się zmieniło, za-
równo u Roberta Kusiołka, jak i na naszej scenie. Ale wtedy gro 
krytyków, dziennikarzy muzycznych i pasjonatów mówiło jednym 
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głosem, wychwalając niekwestio-
nowaną dojrzałość lidera. Tak kre-
atywnego operowania muzycznymi 
kontrastami i  stanami emocjonal-
nymi trudno było uświadczyć na 
zbyt wielu wydawnictwach z nurtu 
wolnej improwizacji.

Od tamtego momentu o  Robercie 
Kusiołku było stosunkowo cicho. 
Niepokój wzmagało brak jakichkol-
wiek informacji dotyczących jego 
planów wydawniczych czy kon-
certowych. Owszem, akordeoni-
sta spróbował swoich sił w duecie 
z  saksofonistą, Pawłem Postarem-
czakiem. Nie można też zapomnieć 
o  wspólnym projekcie z  Klausem 
Kugelem, który wspomagali: tan-
cerka, Carola Von Herder, i specjali-
sta od gry światłem, Tobias Schmitz. 
Brakowało jednak płytowego po-
twierdzenia przynależności do ab-
solutnej ekstraklasy współczesnej 
sceny free improv.

Ta chwila nadeszła jednak wraz 
z premierą drugiej w dorobku Ro-
berta Kusiołka płyty, nagranej pod 
szyldem The Universe. Uzdolnio-
ny akordeonista podjął tym razem 
współpracę z  amerykańskim, le-
gendarnym już klarnecistą, Perrym 
Robinsonem oraz kontrabasistą, 
Christianem Ramondem. Skład 
uzupełnił niezastąpiony Klaus Ku-
gel – jedna z najważniejszych posta-
ci współczesnej europejskiej sceny 
kreatywnego jazzu oraz właściciel 
znakomitego wydawnictwa Nemu 
Records.

O tym, że współpraca kwartetu The 
Universe dała piorunujący efekt, 
zapewne już się Państwo domyślają 
– w końcu tytuł Top Note nie przypa-
da płytom, które nic nie wnoszą do 
naszego postrzegania muzyki im-
prowizowanej. Zadecydowało to, co 
było główną siłą poprzedniego pro-
jektu Kusiołka – zróżnicowanie sty-

The Universe otwiera nowe 
możliwości, pozwala spojrzeć 
szerzej na muzykę improwizowaną, 
której charakter wyznacza całe 
spektrum dźwięków, kojarzonych 
z jazzem, folkiem i nurtem modern 
classical.
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nów. The Universe otwiera nowe 
możliwości, pozwala spojrzeć sze-
rzej na muzykę improwizowaną, 
której charakter wyznacza całe 
spektrum dźwięków, kojarzonych 
z  jazzem, folkiem i  nurtem mo-
dern classical. To wszystko two-
rzy na tyle spójną i przekonującą 
całość, że już teraz można z dużą 
pewnością powiedzieć – po pły-
tę Roberta Kusiołka sięgniemy 
ponownie w  grudniu przy okazji 
podsumowań całorocznych.

listyczne, dojrzałość w operowaniu 
dynamiką oraz chemia towarzyszą-
ca muzycznym dialogom kwarte-
tu. I większe przekonanie o swoich 
umiejętnościach, co przełożyło się 
na płytę lepszą od poprzedniczki.

Jeśli do tego dodać, że wszystkie 
kompozycje zostały zarejestrowa-
ne na żywo na koncertach w Pol-
sce i w Niemczech, to nie sposób 
wyjść z  podziwu dla Roberta Ku-
siołka i  jego scenicznych kompa-

Je!li kochasz jazz i lubisz pisa" – b#d$ odwrotnie –

do!"cz do redakcji magazynu JazzPRESS!

Na adres jazzpress@radiojazz.fm wy!lij próbny tekst 
 – relacj%, recenzj% lub po prostu skontaktuj si% z nami.
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