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Eliza A. Tkacz 
singer | songwriter | producer  

BIO 
Eliza A. Tkacz mieszka i tworzy w Łodzi, gdzie ukończyła szkołę muzyczną w klasie 

fortepianu. Pisze teksty, komponuje i produkuje muzykę, aranżuje utwory słowno–muzyczne, 
gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa. Przez niektórych, ze względu na barwę głosu 
i przestrzeń w muzyce, porównywana jest do Björk, Tori Amos lub Kate Bush z wpływami 
muzyki Depeche Mode. Pozamuzycznie interesuje się nauką i techniką. W przestrzeni 
internetowej podjęła wyzwanie synergicznego łączenia wszystkich swoich zainteresowań. 
Reżyseruje i produkuje teledyski, a kompozycje, które tworzy są to zazwyczaj utwory 
koncepcyjne.  

W 2018 roku ukazały się trzy single: „Believing in silence (Home)”, „Swan” oraz  
„Until Death Do Us Part”, które stanowią koncepcyjny tryptyk.  

W 2019 r. ukazał się debiutancki albumu EP pt. „Flash Frames”. 

O ALBUMIE 
Debiutancki album EP zatytułowany „Flash 

Frames”, to cztery piosenki o miłości umiejscowione 
chronologicznie w przeszłości, teraźniejszości  
i przyszłości. Jednak nie samo uczucie jest tu 
najważniejsza, ale przemiana wewnętrzna, która mu 
towarzyszy. Jest to album różnorodny brzmieniowo, 
łączący muzykę elektroniczną z brzmieniami 
gitarowymi oraz dźwiękami fortepianu. Przesiąknięty 
kobiecą wrażliwością, ale też siłą i charakterem. 

1. Flash frame 
2. Highway 
3. All I need 
4. Little things 

muz. i sł.: Eliza A. Tkacz 
aranż. i prod.: Eliza A. Tkacz, Łukasz Rogini Robakiewicz, Artur Leshy Lesiak 
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DYSKOGRAFIA – TRYPTYK  
Pierwszy wydany singel nosi podwójny tytuł „Believing in silence (Home)” (2018)  

i opowiada o tym, że mimo różnic, wszystkich ludzi łączy jedno marzenie – o spokojnym, 
ciepłym i bezpiecznym domu. Drugi singel zatytułowany „Swan” (2018) mówi o dorastaniu  
i dokonywaniu wyboru między rzeczywistością zastaną, a dążeniem do lepszego życia  
i lepszego świata. Trzeci singel o tytule „Until Death Do Us Part” (2018) porusza problem 
przemocy w rodzinie oraz miłości bezwarunkowej. Wszystkie trzy single stanowią tryptyk 
dotyczący aktualnych problemów społecznych.  

DLACZEGO MY 
W ramach trasy promującej album „Flash Frames” zespół prezentuje melodyjne, ale też 

bardzo energetyczne kompozycje, pełne różnorodnych brzmień, trafiające szeroko do 
wrażliwości słuchacza. Zarówno zwolennicy delikatnych wokaliz, jak i dynamicznego grania 
znajdą dla siebie przestrzeń muzyczną – od lirycznych zwrotek, przez ostinatowe bridge do 
rytmicznych refrenów. Zwarte piosenkowe formy i kontakt z publicznością sprawią, że 
słuchacze nie będą się nudzić.  

Eliza A. Tkacz z zespołem wystąpiła na szwedzkim festiwalu showcase'owym Live at 
Heart 2020, Tak Brzmi Miasto Online Showcase, Songwriter Łódź Festival oraz na głównej 
scenie Powidz Jam Festival, zagrali wiele koncertów klubowych. Eliza została również 
zakwalifikowana na drodze konkursu do wąskiego grona uczestników ogólnopolskiego 
programu Tak Brzmi Miasto Inkubator. Ponadto artystka angażuje się w akcje społeczne 
i charytatywne, jak Stay Together – Odpowiedzialni Razem, Scena dla Kobiet, Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Artyści dla Olinka.  

Zespół:  
Eliza A. Tkacz – głos, piano 
Artur Leshy Lesiak – gitary, instrumenty klawiszowe 

 

Więcej informacji, zdjęć i filmów: 

Strona:  www.elizatkacz.com  
YouTube:  www.youtube.com/ElizaATkaczMusic  

Facebook:  www.facebook.com/ElizaATkaczMusic  
 

Link do samplera płyty dołączam do wiadomości.  

Z pozdrowieniami, 
Eliza A. Tkacz 
tel.: +48 503 376 281 
e-mail: eliza@elizatkacz.com  

 


