Kjetil Husebø - Steps

På albumet Steps går Kjetil Husebø i en helt annen retning enn det han gjorde på sitt forrige album Skyggespill - Morphing Between Spaces and Phases. Albumet Steps er Husebøs tredje piano-album,
men hans første hel-akustiske album. Albumet skiller seg vesentlig fra Skyggespill-albumet fra 2014
som inneholder komponert musikk som er hel-elektronisk. Musikken på Steps derimot er improvisert
og spilt inn i RainbowStudio i løpet av noen få timer en desemberdag 2014. Alene med et fantastisk
Steinway-flygel utforsker Husebø sitt personlige, melodiske, abstrakte, rytmiske, lekende, flytende,
klang-baserte og kontemplateive musikalske univers. Musikken ligger i grenselandet jazz,
samtidsmusikk, klassisk og folkemusikk. Albumet er spilt inn live i studio i RainbowStudio med Jan
Erik Kongshaug som lydtekniker. Kongshaug har også mikset albumet.
På Kjetils tidligere piano-album - Contradictions (2012) og Sources (2013) - kombinerte han flygelets
mange fasetter sammen med live sampling og elektroniske verktøy på flere av sporene. I tillegg
til disse to piano-albumene og Skyggespill-albumet, har han også gitt ut to album under navnet Optical
Substance (Adaptation i 2010 og Sub Luna i 2005), hvor musikken er komponert, programmert,
produsert og fremført med en rekke gjestemusikere.
Eyal Hareuveni i All About Jazz skrev følgende om piano-albumet Sources: "Norwegian pianist and live sampling master Kjetil
Husebø continues to develop his highly personal sonic language (…) Husebø succeeds to redefine a new way of listening to the
piano“. Og om piano-albumet Contradictions: "...the success of this album is based on the cumulative effect of his disarming,
innocent and highly melodic ambiance, which lingers long after the album has finished. An intriguing musical journey."
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