martinfitch
Jestem marzycielem, ale w życiu
lubię też ryzyko, dlatego często
stawiam wszystko na jedną
kartę. Nigdy się nie poddaję.
2 lata temu wyprowadziłem się
do Londynu, by spełniać swoje
marzenia i to miasto stało
się moją największą inspiracją.
Ukończyłem najlepszą szkołę aktorską w Polsce – Akademię Teatralną w Warszawie, po
drugim roku zacząłem pracować w Teatrze Muzycznym ROMA. Zagrałem m.in. Radula w
hicie musicalowym „Upiór w operze“, Mariusa w „Les Miserables“, Seana w „Boyband“,
Clopin w „Notre Dame l’histoire“. W 2010 roku, po wygraniu narodowego finału
polskich preselekcji, reprezentowałem Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji, co było
niesamowitym przeżyciem i ciekawym wpisem w moim artystycznym CV, natomiast
traktowałem to raczej jako spełnienie marzeń z dzieciństwa, niż pomysł na
muzyczną drogę. Prowadziłem też kilka programów telewizyjnych, m.in. Staraoke,
Ekspedycja Cartoon Network. Od kilku lat regularnie pojawiam się jako gość muzyczny
w programie „Jaka to melodia?“. Przez długi czas nie wiedziałem, czego dokładnie chcę
od życia.
Po 5 latach pracy w teatrze poczułem, że czas na nowe wyzwania artystyczne i
spełnianie kolejnych marzeń.
Rzuciłem wszystko i przeniosłem się do Londynu, gdzie przyjąłem nowy pseudonim
artystyczny i narodziłem się od nowa jako Martin Fitch. To miasto dało mi szansę na
spojrzenie na swoje dotychczasowe życie z innej perspektywy. Zrozumiałem tutaj, czego
tak naprawdę chcę od życia i na nowo odkryłem w swoim sercu muzykę, zacząłem pisać
własne utwory. Piszę o swoim życiu, o miłości, o porażkach, o tym, co kocham i jak
widzę otaczający mnie świat. Rozpocząłem również współpracę z kilkoma znanymi
brytyjskimi producentami, którzy do tej pory nagrywali wraz z Sonique, Janet Devlin,
czy Edem Sheeranem.
Wiem, że przyszedł czas na to, by podzielić się swoją nową muzyką. Zrozumiałem, że
urodziłem się po to, by być na scenie, ale nie żeby odgrywać przygotowane role, ale po
to, by być sobą.
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