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KILKA SŁÓW
Jakub Paulski Trio to solowy projekt warszawskiego
gitarzysty. Zespół współtworzy kontrabasista Franciszek
Pospieszalski – muzyk o szerokich horyzontach i kreatywnym
podejściu do muzyki oraz Peter Somos – węgierski perkusista
eksplorujący brzmienia tradycyjnych instrumentów
perkusyjnych jak np. bendir i riq. Trio wykonuje kompozycje
lidera inspirowane różnymi gatunkami: począwszy od
muzyki klasycznej, przez odmiany jazzu, po muzykę
współczesną. Muzyka jest żywiołowa i kontrastująca.
Składają się na to wieloczęściowe kompozycje oraz proste
miniatury na wzór piosenek.

Skład zespołu:
Jakub Paulski  – guitar, kompozycje
Franciszek Pospieszalski  - kontrabas
Peter Somos  - perkusja, riq



Jakub Paulski - gitara
„(...) muzykalny, z gracją prowadzi narrację bogatą w efektowne, zaskakujące rozwiązanie, ale
jednocześnie komunikatywną i pełną autentycznych emocji.” Rafał Zbrzeski, Jazz Forum
12/2020. W swojej twórczości Jakub stara się unikać utartych ścieżek – podąża własną drogą.
Gitarzysta jest liderem zespołów: JP Collective, Jakub Paulski Trio, Space Welders.
Współtworzy zespół Paulski/Białowolski Quartet, z którym wydał płytę „Pick Yourself Up” w
roku 2019. Jakub Paulski jest pomysłodawcą i organizatorem Wesoła Jazz Festiwal. Założyciel
Fundacji Razem Dla Sztuki. Od 2018 roku pracuje jako nauczyciel akademicki w Uniwersytecie
Warmińsko Mazurskim w Olsztynie.

Franciszek Pospieszalski - kontrabas
Pochodzi z muzycznej rodziny, czynny kontakt z muzyką towarzyszył mu już od najmłodszych
lat. Kontrabasista, kompozytor, band leader, organizator koncertów, producent, wydawca
własnych nagrań w tym albumu ‚Accumulated Thoughts’ nagranym w Trio z Franciszekim
Raczkowskim i Peterem Somosem. Licencjat duńskiego konserwatorium muzycznego w
Kopenhadze (Rhythmic Music Conservatory). Magister Sztuki Akademi muzycznej w Ka-
towicach na wydziale jazzu. Sideman lub współtwórca zespołów takich jak Jerry and The
Pelican System, The Love and Beauty Seekers, Pimpono Ensemble, Dima Gorelik Trio.

Peter Somos - perkusja
Węgierski perkusista, pochodzi z Budapesztu, z rodziny muzyków. W wieku 15-tu lat zaczął
grać z profesjonalnymi zespołami. Ukończył studia z wyróżnieniem w Rotterdamie w Holandii.
Podczas swojej kariery miał okazję grać z takimi zespołami/artystami jak: Besh o droM, Charlie
Horvath, Abel Marcel Calderon, Roni Eytan, The Authentic Light Orchestra, Nadishana, Gadi
Lehavi, Joszko Broda, Ralph Kaminski, Krzysztof Scieranski i innymi. Grał również na
festiwalach takich jak: Sziget (HU), Exit (SR), Orange Warsaw Festiwal, Meskie Granie, Opener
(PL), Womad (UK), Shanghai World Music Festival (CH), Kolkata Jazz Festival (IN),
WOMADelaide (AUS). Koncertował także w Argentnynie, Meksyku, Dubaju i Południowej Korei.
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T "(...)Trio gitarzysty Jakuba Paulskiego z Franciszkiem
Pospieszalskim na kontrabasie i węgierskim muzykiem
Peterem Somosem na perkusji zachwyciło mnie tego

niezwykłego wieczora najbardziej (…). Paulski ma niezwykłą
umiejętność sięgania głęboko do tradycji jazzowej gitary, jego
główną inspiracją historyczną jest legendarny Jim Hall, ale nie
dość, że dowierca się w tej tradycji jakichś zupełnie nowych

treści i barw, pozostaje muzykiem nie dość, że współczesnym
to i przyszłościowym, korzystając z przestrzeni otwartych dla
sześciostrunowego instrumentu przez Billa Frisella i Marka

Ribota. Wszyscy trzej muzycy tria są znakomitymi
improwizatorami, snując swoje równoległe opowieści tworzyli

całość, która zachwycała nie tylko czysto muzycznymi
jakościami, ale miała malarski, wielobarwny charakter. Można

było tego słuchać na bardzo różnych poziomach, a działało
na każdym z nich (...)". 

Tomasz Rozwadkowski, Jazz Jantar 2020
 



"PRELUDIUM"
W 2020 roku zespół wydał świetnie przyjętą płytę
"Preludium", która stanowi różnorodną opowieść. W jednym
utworze znaleźć można nawiązanie do muzyki gitarowej
Jimiego Hendrixa i Billa Frisella, zaś w kolejnym
wybrzmiewają echa Preludium Dymitra Szostakovicza i
Kaprysów Henryka Wieniawskiego. Wszystkie wyżej
wymienione inspiracje są scalone spójną narracją spisaną
przez lidera i współtworzone przez każdego członka trio. 

PRELUDIUM CD [AUDIO] CYTATY: LINER NOTE:

https://drive.google.com/drive/folders/1DKFwr1fspBTAG1VA0i9yODzrfykeCGKi?usp=share_link
https://ffm.to/PreludiumPaulski
https://drive.google.com/file/d/1p5N5UrVS86EeDJxWQgOZWWVDxZ7-ZyvC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17P4uZbe9Zw3d6YlEMZSFmzd6Ghp53NSX/view?usp=share_link


FRASZKA [VIDEO]BAROK W GIŻYCKU  [VIDEO]

WIDEO

„...ich muzyka była chwytliwa, optymistyczna, przestrzenna i przyjemna (...) w grze Paulskiego można
usłyszeć nietuzinkową jakość będącą połączeniem lirycznej gry z przemyślanym frazowaniem”.

Mary James, London Jazz News”
 

„Jest w „Preludium” pewna tajemna moc, dla której subtelności gry gitarzysty stają się ciekawą manierą i
tworzeniem barw oraz nastrojów. Być może wynika to ze sporej wiedzy i doświadczenia muzyka, być może

jest to jazzowa ambicja, za którą skrywa się doskonały warsztat kompozytorski i wykonawczy.” 
Dionizy Piątkowski, Era Jazzu.

 

https://youtube.com/watch?v=8v-cPI5HlKg&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://youtube.com/watch?v=9mXw4UhzqF0&si=EnSIkaIECMiOmarE
https://www.youtube.com/watch?v=MDiPcV898FM


KONTAKT
TEL

EMAIL

STRONA

+48 605273784

jakubpaulski@gmail.com

www.jakubpaulski.com

SOCIAL
https://www.facebook.com/jakubpaulskimusic
https://www.instagram.com/jpaulski/

MATERIAŁY
zdjęcia: materiały: [PDF] strona www:

https://drive.google.com/drive/folders/1nDQUBZLl35KXcrJa2ruV9v1MgS6mrmSg?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jJTKeFcojg49a539OoNeBl9LjeQgsZgp/view?usp=share_link
https://jakubpaulski.com/jakub-paulski-trio/

