Łukasz Muszyński
BIO
Łukasz Muszyński ‒ aktor scen muzycznych,
piosenkarz, gitarzysta i autor tekstów. Od 15. roku
życia występuje na scenie jako wokalista i gitarzysta.
Obecnie pracuje nad swoim debiutanckim albumem,
do którego kompozycje powstały dzięki współpracy
z basistą Wojciechem „Gumą” Gulisem.
Ukończył
Policealne
Studium
Piosenkarskie
im. Czesława Niemena w Poznaniu oraz 4 lata
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie.
Artysta bardzo ceni sobie kontakt z widownią i to ona
daje mu energię i motywację do pracy.
Łukasz Muszyński po raz pierwszy dał się poznać
szerszej publiczności, kiedy został wyróżniony
w programie “Szansa na sukces” z zespołem
Brathanki. Następnie w 6. edycji “The Voice of Poland”
zachwycił swoim wykonaniem Edytę Górniak. Po
sukcesie przesłuchań w ciemno wybrał drużynę
Tomsona i Barona, z którą doszedł aż do nokautów.
Współpracował z big bandami, orkiestrami oraz uzdolnionymi polskimi artystami i zespołami takimi jak Sasha
Strunin, Justyna Kmieć, zespół Kers, Narval. W ramach projektu artystycznego razem z zespołem Cogito,
tworzy muzykę inspirowaną tekstami Zbigniewa Herberta.
Oprócz wystąpień na scenie oraz konferansjerki zajmuje się również produkcją muzyczną.

CREDO
Muzyka jest dla mnie odzwierciedleniem duszy, która ściśle wiąże się z moimi doświadczeniami, wyobraźnią
i emocjami. Komponowanie pomaga mi w odnalezieniu sensu życia, poszukiwaniu odpowiedzi na nurtujące
pytania. Jest sposobem na wyrażenie sprzeciwu wobec nietolerancji i nienawiści. Daje mi poczucie wolności,
z którym chcę się dzielić z innymi. Występowanie na scenie przynosi mi ogromną satysfakcję i pobudza do
tworzenia. Moment przed wyjściem na scenę pozwala mi na chwilę skupienia i odnalezienie siebie. Pragnę,
aby moje utwory inspirowały do rozmyślań, zaskakiwały oraz były przyjemne w odbiorze.

BIO ENG
Lukasz Muszynski - a musical actor, singer, guitarist and songwriter. From the age of 15, he performs on stage
as a singer and guitarist. Lukasz Muszynski is currently working on his debut album to which the compositions
were created in cooperation with bassist Wojciech „Gum” Gulis.
He graduated from the Czeslaw Niemen College of Music in Poznan and he ended four years in the Cracow
Academy for the Dramatic Arts. Lukasz Myszynski appreciates contact with the audience and it gives him the
energy and motivation to work.
He was awarded in the polish famous TV program „Chance for success”, where he performed together with
the band Brathanki. He also took part in the 6th edition of „The Voice of Poland”. His performance during the
auditions in the dark delighted Edyta Górniak. He chose the team of Tomson and Baron, with whom he came,
until the knockout.
He collaborated with Sasha Strunin, the band KERS, NARVAL, Justyna Kmieć and big bands and orchestras. As
part of the artistic project, together with the Cogito band, he creates music inspired by the texts of Zbigniew
Herbert. He gives concerts with the KING ROCKER band. In addition to concerts on the stage and being compère
during cultural events, he also produces music.

CREDO ENG
Music is for me a reflection of the soul that is closely related to my experiences, imagination and emotions.
Composing helps me to find the meaning of life and to find answers to questions that bother me. Composing
is a way to express opposition to intolerance and hatred. It gives me a sense of freedom with which I want to
share. Performing on stage brings me great satisfaction and stimulates creation. The moment before going on
stage allows me to concentrate and find myself. I want my works to inspire thought, surprise and be pleasant
to listen to.

