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VARIUS MANX 

(z łac. dziwny kot), zespół utworzony przez grupę muzyków młodego pokolenia, 
powstał w Łodzi w 1990 roku (pierwsza nagrana płyta The Beginning) i bardzo 
szybko stał się jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych lat 
dziewięćdziesiątych XX wieku. Liderem grupy jest gitarzysta i kompozytor 
Robert Janson. 

Pierwszą wokalistką i autorką większości tekstów piosenek Roberta 
Jansona była Anita Lipnicka. Dwie płyty Emu (1994) i Elf (1995), nagrane z 
Anitą Lipnicką, zawierające: Piosenka księżycowa, Tokyo i Zanim zrozumiesz 
(Grand Prix na MFP w Sopocie, 1994), uzyskały pięciokrotnie tytuły 
platynowych płyt i przyniosły zespołowi ogromną popularność. Jego pozycję 
ugruntowały dodatkowo piosenki z filmu Młode wilki oraz statuetki Fryderyków 
(nagrody polskiego środowiska muzycznego za największe osiągnięcia i 
najciekawsze wydarzenia na rynku fonograficznym) w kategorii piosenka roku 
(1994), album pop i zespół roku (1995) oraz dwukrotnie w kategorii kompozytor 
roku dla Roberta Jansona (1995, 1996). 

W 1996 roku miejsce Anity Lipnickiej w zespole Varius Manx zajęła z 
powodzeniem laureatka programu Szansa na sukces, Katarzyna Stankiewicz. 

Kolejne płyty zespołu Varius Manx, nagrane z jej udziałem: Ego (1996), 
album End (1997) oraz płyta Eta, okazały się równie udane jak poprzednie i 
potwierdziły wysoką klasę zespołu. 

Zespół zdobył największą liczbę nagród i największą ilość złotych i 
platynowych płyt w dziesięcioleciu 1991-2000 (diamentowa płyta ZPAV). 

Kolejną wokalistką zespołu Varius Manx (od 2000 roku) po odejściu Kasi 
Stankiewicz (płyta Extrapop, prem. 29 sierpnia 2003 roku), została Monika 
Kuszyńska, studentka wydziału muzykoterapii Łódzkiej Akademii Muzycznej, 
wokalistka zespołu Farenheit (1998-2000), z którą zespół nagrał płytę Eno 
(prem. 19 października 2002 roku) i zdobył główną nagrodę na Festiwalu Krajów 
Nadbałtyckich w Karlsham (2002) za piosenkę Moje Eldorado (muz. Robert 
Janson, sł. Andrzej Ignatowski).  

Ostatnia płyta: Emi (prem. 28 maja 2004 roku). Specjalny recital z okazji 
XV-lecia zespołu odbył się na XLIII KFPP, Opole (29 maja 2004 roku). 

Ostatni utwór Tyle siły mam (muz. Robert Janson, sł. Monika Kuszyńska) 
promujący trasę koncertową, został nagrany został nagrany 8 kwietnia 2006 roku. 
Miesiąc później (28 maja 2006 roku), zespół wracający z koncertu w Miliczu, 
uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Lider grupy Robert Janson i 
solistka Monika Kuszyńska odnieśli poważne urazy kręgosłupa. Działalność 
zespołu została zawieszona.    

ROBERT JANSON 

 
 (ur. 7 czerwca 1965 roku, Czeladź), 
pianista, gitarzysta i kompozytor, jest 
muzycznym samoukiem, debiutował w 
zespole Haron (1986), grał z grupą 
Skaner (1988), jest założycielem i 
liderem grupy Varius Manx. 

Skomponował piosenki: Era 
Wodnika, Kruchego świata echem, 
Właśnie stajesz się, Życie cudem jest 
(wszystkie sł. M. Pruszyńska), Jestem 
twoją Afryką (sł. Marek Dutkiewicz), 
Maj (sł. Marek Kościkiewicz), Małe 
szczęścia, Najmniejsze państwo świa-
ta, Ruchome piaski (wszystkie sł. 
Andrzej Ignatowski), Orła cień, Ten 
sen i Tu i teraz (wszystkie sł. Katarzy-
na Stankiewicz), Zabij mnie, Zamigo-
tał świat i Zanim zrozumiesz (wszyst-
kie sł. Anita Lipnicka), Sonny (sł. 
Olissa Rae), Pamiętaj mnie (sł. 
Monika Kuszyńska). 

Komponuje muzykę filmową: 
Młode wilki (reż. Jarosław Żamojda, 
1995) i Nocne graffiti. Wydał dwie 
płyty autorskie: Trzeci wymiar i Nowy 
świat. Jest zdobywcą nagród polskiego 
przemysłu fonograficznego Fryderyk 
(kompozytor roku, 1995, 1996). 

www.variusmanx.pl  
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