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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. 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”. Nadchodzący 
album EP pt. „Itaka” ukaże się w drugiej połowie 2021 roku.  

DYSKOGRAFIA – ALBUMY  
„Każdy z nas jest Odysem, co wraca do swej Itaki” 

[L. Staff]. Minialbum zatytułowany „Itaka”, to pięć 
piosenek, przystanków w podróży do idyllicznego miejsca, 
spokoju i równowagi. Album zaprasza słuchacza w drogę 
przez góry, rzeki i morza. Czy uda się osiągnąć upragniony 
cel? Czy ten cel jest rzeczywiście tym, czego szukamy? Czy 
to, czego chcemy, jest tym, czego rzeczywiście do szczęścia 
nam potrzeba? 

Itaka (EP, 2021) 
1. Itaka 
2. Ile wody w rzece 
3. Droga (feat. Rogini) 
4. Losing all 
5. Love 

muz. i sł.: Eliza A. Tkacz 
aranż. i prod.: Eliza A. Tkacz, Łukasz „Rogini” Robakiewicz 

„niezwykle hipnotyzujące są te utwory” 
 Paweł Błędowski, Radio Lublin 

Łukasz „Rogini” Robakiewicz (ur.1984). Od 2003 r. nieprzerwanie, studyjny i live’owy realizator dźwięku, 
muzyk–instrumentalista, laureat wielu konkursów perkusyjnych, kompozytor. Od 2009 r. również nieprzerwanie 
producent muzyczny. Założyciel i właściciel dawnego studia Solid-Sound (obecnie Lukier Records) w Łodzi. Od 
2014 r. producent video. Od 2018 r. współzałożyciel grupy produkcyjnej Lukier Production oraz kolektywu 
wydawniczego Lukier Promotion. Ponad 1000 zrealizowanych koncertów, dziesiątki nagranych, zmiksowanych 
i zmasterowanych płyt oraz singli (w tym produkcje okryte platyną). Pasjonat technologii w muzyce i obrazie. Fan 
naturalności oraz szczerości w wyrazie i sztuce. Prekursor muzyki procesowej. Oddany fan oraz badacz 
zmienności zachowań ludzkich. Praktyk i zwolennik głębokiej psychologii nagrań i jej wpływu na rozwój artysty. 
Hobbistycznie fotograf. Wegetarianin. 
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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. 

Flash Frames (EP, 2019) 
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 

„nie opuściłem tej płyty przez kilkanaście dni” 
 Piotr „Makak” Szarłacki, Antyradio 

„jej muzyka, to zabawa na granicy jawy i snu, marzycielski pop na bardzo wysokim 
poziomie. W tej zwiewnej atmosferze muzycznej ukryte są tematy twarde jak kamień... 
Polecam!” 
 Tomasz „Pan Winyl” Olszewski, Chodzą Słuchy Store 

„w krótkich formach dużo się dzieje (...) na początku jest bardzo oszczędnie (...) później 
wchodzi depeszowska elektronika, wybuchowy wręcz finał” 
 Tomasz Wojtyłko, Radio Opole 

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.  

 

 

„znajduję w tych piosenkach także intymność i ona wcale nie jest schowana, wręcz jest 
siłą tych piosenek” 
 Piotr Bielawski, Radio Łódź 
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DLACZEGO MY 

 
W ramach trasy promującej album „Itaka” 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.  

W 2021 r. wystąpią w Szwecji na Live at Heart. W 2020 r. zdobyli I miejsce w konkursie Łódzka 
Noc Muzyki. W tym samym roku wystąpili na szwedzkim festiwalu showcase'owym Live at Heart 2020 
oraz Tak Brzmi Miasto Online Showcase. W 2019 r. wystąpili na 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 na stronie: www.elizatkacz.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdjęcia studyjne: fot. Robert Przybysz, mua. Grzegorz Szustak, styl. Anna Lach 


