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SALK [SELKIE AND THE LIGHTHOUSE KEEPERS] to elektroniczna ryba głębinowa, stworzona przez trzech 

muzyków i poetę. Nazwa zespołu powstała na bazie inspiracji animacją „Song of the Sea" i mitologią 

celtycką. SALK to połączenie instrumentów tradycyjnych z nowoczesnymi brzmieniami i poezją. 

 

Zespół powstał pod koniec 2015 roku w Krakowie. Tworzą go: 

Marcela Rybska – wokalistka i instrumentalistka – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola 

Szymanowskiego w Katowicach na wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu. W zespole 

odpowiada za większość kompozycji. 

Michał Sarapata – basista oraz producent –  absolwent wydziału Jazzu i Muzyki Estradowej w Nysie, 

basista, producent. Poza grą w SALK zajmuje się również produkcją muzyki na potrzeby f ilmów i 

spektakli.  

Mateusz Sarapata – operator samplerów, perkusjonalista, animator kultury, ogromny fan nowej muzyki. 

Wraz z bratem współtworzy producencki duet SARAPATY.  

Kamil Kwidziński – poeta – na swoim koncie ma cztery książki poetyckie, a także liczne publikacje prozy, 

dramatów oraz opowiadań. Były latarnik. 

 

W roku 2016 zespół SALK dołączył do grona artystów wytwórni Nextpop. Zagrał dziesiątki koncertów, 

wystąpił m.in. podczas 53. KFPP w Opolu, gdzie został uznany za najbardziej tajemniczy zespół i jedną z 

ciekawszych propozycji wśród Debiutów, a Brand New Anthem oraz So!Music okrzyknęły go największą 

muzyczną nadzieją na rok 2017. Zespół może poszczycić się wygraną w konkursach organizowanych 

przez Skoda Auto Muzyka i Radio Kraków. Występował podczas Soundrive Festival, Europejskich Targów 

Muzycznych ‘Co jest grane’, a także 16. Festiwalu Filmu Niemego w Krakowie, gdzie na żywo tworzył 

muzykę do horroru ,,Upadek Domu Usherów”.  

 

21 kwietnia 2017 roku miała miejsce premiera debiutanckiego albumu SALK pt. „Matronika”. Tego dnia 

również zespół wystąpił w Poznaniu w ramach Enea Spring Break Showcase Festival & Conference.   



 

 

 

 

media i artyści o SALK i „Martonice” 

 

"Co jest największym atutem SALK? Bezkompromisowość. Ich brzmienie nie jest kalką skandynawskich czy 

brytyjskich inspiracji (...). Swoją wrażliwość eksponują w sposób, który nie przyprawia o mdłości – muzyka SALK jest 

zrównoważona i w swojej równowadze wręcz magnetyczna. Brzmienie krakowskiego zespołu wypełnia dokładnie 

tyle dźwięków i przekazu, ile potrzebnych jest do zbudowania zainteresowania i przyjemnego, nieco tajemniczego 

nastroju.” - Brand New Anthem –  http://brandnewanthem.pl/91077-2/  

 

„SALK (...) w swojej twórczości balansuje na pograniczu alternatywnego rocka, folku, elektroniki i ambientu. 

Doskonale słyszalne jest to w utworze "Matronika", gdzie lekko dziewczęcy wokal Marceli Rybskiej miesza się z 

ambientowym tłem i nieśpieszną, usypiającą melodią. Ta z czasem nabiera mocy i przeistacza się w ścianę dźwięku, 

której nie powstydziłaby się grupa Sigur Rós. To jeden z ciekawszych utworów w tym zestawieniu” - Gazeta 

Wyborcza o opolskich debiutantach - http://bit.ly/2jFuwxf  

 

"Salk fantastyczny, zaczarował nas. Miałam wrażenie, że opowiada nam jakąś historię. Mają pomysł na siebie, 

wyglądają tak, jak brzmią, nikogo nie udają. Są bardzo dojrzali, choć to bardzo młodzi ludzie"  - Maria Sadowska, 

jurorka Skoda Auto Muzyka. 

 

"Pięknie wyprodukowana płyta; wieloplanowa i pełna dźwiękowych detali. Aż trudno uwierzyć, że to debiut. SALK to 

perełka na polskiej scenie!" Wojtek Urbański (RYSY) 

 

„Skromne, lecz bardzo bogate. Lekkie, lecz bardzo głębokie. Piękne, ale bardzo prawdziwe.” Skubas 

 

Facebook:  https://www.facebook.com/salkPL  

Nextpop: https://www.musicandsons.com.pl/salk-pl  
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