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Najnowszy projekt muzyka i multimedialnego performera 

Łukasza „L.U.C.” Rostkowskiego to solowa płyta powiązaną 

ze światem filmu. W piosenkach, filmach i etiudach spotkali 

się wybitni muzycy i aktorzy m.in. Tomasz Kot, Arek Jakubik, 

Bovska, Gutek, Katarzyna Figura i Karolina Czarnecka!

Premiera albumu zaplanowana została na 
17 marca 2018 roku.

L.U.C. - GOOD L.U.C.K



Po kilku trudnych latach, pełnych osobistych przeżyć 

opisanych na płycie z refrenami polskich piosenek lat 70tych 

- REFlekcje, L.U.C powraca z nową energią i doświadczeniami, 

które jak zawsze barwnie opisuje na swoich poetyckich 

płytach. Album ten to otwarcie nowego, bardziej dojrzałego 

rozdziału życia artysty, który mimo młodego wieku 

doświadczył już wielu przygód, ze względu na niezwykle 

intensywne tempo życia, setki pomysłów, projektów  

i charakterystyczną sceniczną charyzmę.

GOOD L.U.C.K
To nowa odsłona laureata „Paszportu Polityki”, 

„Yachów” i „Mateusza Trójki” 

Łukasza Rostkowskiego.



Za produkcję muzyki odpowiedzialny jest L.U.C. oraz młody 

producent ES.CE, który ma już na swoim koncie współpracę 

m.in. z  nowojorskimi artystami i holenderskim muzykiem  

Joe Kickass z Killing Skills  a także BRK współpracujący  

z Grubsonem. Za produkcję filmów L.U.C.

Na pozytywnych, jazzowo - chilloutowych bitach i samplach 

z lat 70-tych, udało się artyście spotkać tacich twórców jak 

m.in. Bovska, Gutek, folkowe Laboratorium Pieśni, Robert 

Cichy oraz czołowych polskich aktorów: Tomasza Kota, Arka 

Jakubika, Wojciecha Mecwaldowskiego, Katarzynę Figurę, 

Karolinę Czarnecką, Cezarego Studniaka.



Płyta to sarkastyczna i pozytywna opowieść o zmianach, 

przewrotności i telenowelowości ludzkich losów.  

Najbardziej obrazuje to cytat:

 

 “WSZYSCY GRAMY W TYM SAMYM FILMIE
 KAŻDY TKWI W INNEJ SCENIE
 TE SAME ROLE, KLATKI, KLAPSY I CHWILE 
 W DEKORACJACH ŻYCIA PRZEWROTNOŚĆ DRZEMIE” 

jak śpiewają wspólnie artyści w utworze 

rozpoczynającym krążek.



Koncerty wykonywane są w akustycznym kwartecie ze 

świetnym młodym, jazzowym perkusistą Wojtkiem Bulińskim  

i wybitnym basistą znanym m.in. z Miloopy Radkiem 

„Bondem” Bednarzem. Muzykom towarzyszą zaproszeni 

gitarzyści i inni goście oraz VJ’e.

Liczni soliści pojawiają się na koncertach czasem  

na żywo a czasem w formie sampli połączonych ze starannie 

przygotowanymi portretowymi wizualizacjami. Aktorzy 

i goście śpiewają swoje zwrotki z ekranu a wszystko jest 

idealnie zsynchronizowane z muzyką za pomocą elektroniki. 

Dzięki kostiumom, talentowi aktorów i scenografii wizualizacji 

całość tworzy efekt profesjonalnego, spójnego stylistycznie  

i wciągającego audiowizualnego show pomiędzy koncertem  

a spektaklem.





W razie jakichkolwiek pytań zarówno medialnych i jak 
zainteresowania koncertowego zapraszamy do kontaktu.

MOMUSIC management & booking

PIOTR PIECH
 

mob: +48 792796733
mail: piotr@momusic.pl

MARCIN OWCZAREK

mob: +48 608 511 017
mail: marcin@momusic.pl




