


MILITO
(ur. 12.05.1987 w Siedlcach)

singer-songwriter, multiinstrumentalista, 
performer, absolwent warszawskiej ASP. 

W 2016 roku wydał debiutancką płytę Gwiazda 
rubieży - jak sam żartobliwie mówi - z nagraną we 

własnej sypialni muzyką religijną dla ateistów i 
agnostyków. Były to eksperymentalne utwory 

oparte głównie na dźwiękach fisharmonii, 
mandoliny i fletów. 

Nowy projekt artysty to art-popowa muzyka 
podejmująca temat męskiej wrażliwości, w tym 

dyskryminowanych i niedoreprezentowanych 
aspektów męskości.

Pierwszy singiel Nest to rytualna dzika pieśń na 
cześć budowania domu. Ukazał się on 18 czerwca 

2021 roku na platformach streamingowych.
Obecny projekt artysty został uhonorowany 

Nagrodą im. Andrzeja Jakóbca podczas Festiwalu 
Fama w Świnoujściu w sierpniu 2021 roku.

 

www.instagram.com/militohome  
www.facebook.com/milito1987

www.milito1987.bandcamp.com 

http://www.instagram.com/militohome
http://www.facebook.com/milito1987
http://www.milito1987.bandcamp.com


MUZYKA WOKÓŁ MĘSKIEJ WRAŻLIWOŚCI

Pragnę zmieniać otaczający mnie świat poprzez mówienie 
o męskiej wrażliwości.
Milito 

Przestrzeń muzyczna, nad którą obecnie pracuję, to znalezienie 
artystycznego języka wypowiedzi na temat męskiej wrażliwości w ramach 
kultury popularnej. Jest on zainspirowany doświadczeniem nie tylko moim, 
lecz także wielu niesamowitych mężczyzn, których spotkałem na swojej 
drodze, w tym przede wszystkim mojego ojca i obydwu dziadków. Są to 
mężczyźni, którzy wbrew wymogom kultury nigdy nie wstydzili się swojej 
wrażliwości, okazywania ciepła i przywiązania. Pełni pasji pochłonięci byli 
całe życie czymś twórczym. Wierzę w męską wrażliwość i to, że mówienie o 
niej zmieni życie wielu jednostek na szczęśliwsze poprzez odblokowanie 
potencjału, który w tym momencie często więdnie pod naporem 
stereotypów i wzorów zawstydzających i ośmieszających emocjonalność 
mężczyzn. Mężczyźni potrafią kochać, być wiernymi, opiekuńczymi, 
odpowiedzialnymi jednostkami, które rozumieją swoje granice i kierunki 
rozwoju. Wierzę, że rozmowa na ten temat jest w stanie zmieniać świat na 
lepsze, rugując z wymogów stawianych wobec mężczyzn nie tylko agresję, 
lecz także potrzebę bycia najlepszym, nieomylnym, powściągliwym i 
nieprzystępnym.

                                                                                          Cały projekt znakuje prezentowany obok 
symbol. Jest on artystycznym 
przetworzeniem popularnego oznakowania 
utworów niewłaściwych dla nieletniego 
słuchacza. W przewrotny i  żartobliwy 
sposób sygnalizuję, że prezentowane treści 
dotyczącą męskiej wrażliwości.
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PIERWSZY SINGIEL - NEST

Słowa i muzyka - Milito
Produkcja - Patryk Berkan / Milito
Gitara - Oskar Mir
Okładka - Milito

Pierwszy singiel prezentujący mój nowy materiał muzyczny to Nest. 
Symboliczne gniazdo z jednej strony może oznaczać zakładanie domu, 
rodziny, z drugiej – budowanie własnego miejsca w świecie. Stąd w 
warstwie lirycznej tekst, zmysłowy i erotyczny, przypomina zaklęcie 
miłosne, jakby na język ludzki przełożono godowe nawoływanie zwierząt, a 
to jest zawsze pełne wyzutego z wątpliwości i wywołującego dreszcze 
entuzjazmu.
Formalnie Nest to niemal rytualna pieśń rodem z dżungli miksująca 
inspiracje trip hopem, art popem i niezależnymi kompozytorami muzyki 
współczesnej. Wrażeniowo oscyluje pomiędzy psychodelą i dzikim 
majestatyzmem, co udało się osiągnąć m. in. dzięki niepokojącym  
wstawkom rodem z trapu zanurzonym w ambientową przestrzeń. 

Posłuchaj utworu: https://id.ffm.to/nestmilito 

https://id.ffm.to/nestmilito


POSŁUCHAJ WIĘCEJ

Pod poniższymi linkami znajdziesz koncertowe wersje 
najnowszych utworów. Zapraszam do odsłuchu.

Słowa, muzyka, śpiew, gitara - Milito
Gitara, flet, bity - Oskar Mir

Kitchen Table - https://youtu.be/wixI50_hRzs
nagranie z Festiwalu CieszFanów (transmisja z Summer 
Campu Tak Brzmi Miasto - Inkubator).

Vintage Sessions autorstwa  - Rafała Rudzkiego:

Nest - https://youtu.be/Go-jibNgByc

Tree House - https://youtu.be/g4iGOI4PE3g
.

Oba widea  zostały nagrane na wystawie Mirosława Bacy 
w ButohSferze w Warszawie dzięki uprzejmości Anity 
Zdrojewskiej (Fundacja Pompka).

Zdjęcia z koncertu w Teatrze Barakah 
w Krakowie, 10.09.2021. 
fot. Dominika Borowiec.

https://youtu.be/wixI50_hRzs
https://youtu.be/Go-jibNgByc
https://youtu.be/g4iGOI4PE3g


GWIAZDA RUBIEŻY - DEBIUT MUZYCZNY

Gwiazda rubieży (2016) to moja debiutancka płyta z baroque popową “muzyką religijną dla ateistów i agnostyków”. 
Dźwięki w utworach płynnie rozsypują się za pomocą syntetycznych ech w przestrzeni, zakreślając muzyczne pejzaże. 
Wrażenie synestetyczne w odbiorcy potęgują przywoływane obrazy za pomocą słowa w inspirowanych poezją 
klasyczną tekstach piosenek.

Wszystkie utwory napisał, nagrał i zmiksował Milito.
Mastering: Daniel Narożnik.
 
Instrumenty: fisharmonia, mandolina, cytra akordowa, autoharp, okaryna, flety proste, drumla wietnamska, banjo, 
ukulele, bębenek tarczowy, dzwonki, dzwonki pasterskie, kazoo, różne przeszkadzajki i sprzęty domowe.  

Gwiazda rubieży na CD, 2016.

Milito pośród 
instrumentów 

w swojej 
sypialni, 

fotografia 
cyfrowa 

wykonana w 
asyście Khan, 

2018.



Milito i muzycy: Michał Karpiuk (perkusja), Ela Sandel 
(skrzypce) podczas koncertu w Służewskim Domu 
Kultury, Warszawa, 26 kwietnia 2019 roku, fot. 
Joanna Kinowska. 

Od 2013 roku Milito organizuje swoje intermedialne koncerty 
podczas których muzyce towarzyszy przekaz wizualny - najczęściej 
w formie video-scenografii. Podczas koncertu premierowego płyty 
Gwiazda rubieży (27 lutego 2016) dodatkowo w formie supportu 
zorganizowany został performans Agnieszki Szostakiewicz 
nawiązujący do twórczości Josepha Beuysa. Całość wydarzenia 
otwierało działanie, podczas którego na tle puszczonego z offu 
wykładu performerka nakładała na twarz ziemię, masło, miód i 
drobinki złota. 



Milito podczas wręczania nagrody im. 
Andrzeja Jakóbca na gali finałowej 
Festiwalu Fama, sierpień, 2021,
fot. Marta Smerecka.

FESTIWAL FAMA 2021

Podczas tegorocznej Famy mój występ został uhonorowany główną nagrodą 
muzyczną im. Andrzeja Jakóbca. W jury zasiadali Piotr Banach, Paweł 
Niczewski, Alicja Sawicka, Monika Stopczyk, Michał Taciak oraz dyrektor 
programowy Sławomir Przybył.

Wraz z Oskarem Mirem podczas koncertu konkursowego,
fot. Adam Żądło.



Poniżej: podczas wywiadu prowadzonego  przez Piotra 
Metza w Krakowie podczas Summer Campu Tak Brzmi 

Miasto - Inkubator, sierpień, 2020.
Nagranie: Mariusz Bysiewicz.

TAK BRZMI MIASTO - INKUBATOR (2020)
PÓŁROCZNY PROGRAM EDUKACYJNY DLA 

NAJBARDZIEJ OBIECUJĄCYCH MUZYKÓW W POLSCE

ZAIKS SONGWRITING CAMP (2021)
OBÓZ PISANIA PIOSENEK W ZAKOPANEM

Podczas ZAiKS Songwriting Camp w Zakopanem 
osiemnastka uczestników wyłonionych z ponad 
560 zgłoszeń miała okazję nauczyć się pisania 
piosenek z takimi artystami jak Natalia Kukulska, 
Natalia Grosiak, Natalia Przybysz czy Wanda 
Kwietniewska. 

Obok - wraz z Natalią Kukulską śpiewamy 
wspólnie skomponowany utwór. 

fot. Martyna Wróblewska.

Warsztaty 
podczas TBM 
- Inkubator.



PERFORMANSE MUZYCZNE (WYBÓR)

MĘŻCZYZNA W CIĄŻY 
DYPLOM NA ASP W WARSZAWIE

 
Mężczyzna w ciąży to intermedialny performans łączący w sobie elementy body artu, 
choreografii, dźwięku i sztuki video. Jego celem jest stworzenie za pomocą środków 
artystycznych przestrzeni spekulacji na temat męskiej perspektywy oczekiwania na dziecko, 
posiadania potomstwa, odpowiedzialności za nie, a także – męskiej delikatności, siły twórczej 
i decyzyjności.

Muzyka: Michał Karpiuk/Milito

Praca dyplomowa:
Promotor: Profesor Krzysztof Olszewski
Artystyczne prowadzenie w procesie: dr Magdalena Janus
Pracownia Komunikacji Intermedialnej,
Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie.

27.02.2019, Godz. 11:00, Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
29.11.2019, godz. 20:00, 20:30, 21:00, Coming outy 2019, Wola Retro Warszawa.

Performans Mężczyzna w ciąży został wyróżniony do wystawy 
Coming Out - najlepsze dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w 
Warszawie 2019.

Podczas performansu: muzyk Michał Karpiuk, Warszawa, 27.02.2019,
rejestracja video: Meg Janus.



Kuwada, sala organowa w UMFC, Warszawa, 12 maja 2018, 
zapis video Michał Szaranowicz.

KUWADA

Kuwada to występujące w niektórych kulturach zjawisko 
przejmowania przez ojców kobiecych zachowań w trakcie 
oczekiwania na dziecko. Są to zachowania związane z noszeniem 
ciąży i samym porodem – dbałość o siebie, unikanie pracy 
fizycznej, a także imitowanie rodzenia dziecka w trakcie 
faktycznego porodu. Samo słowo kuwada o proweniencji 
romańskiej najprawdopodobniej odnosi się do wysiadywania jaj, 
choć jego znaczenie przenośne oznacza otaczanie troską. 
Podobne wyrażenia można znaleźć w języku angielskim (man 
childbed), niemieckim (Mannderkindbett) czy albańskim (merkosz), 
a wszystkie oznaczają rodzącego mężczyznę.
Performans Kuwada jest ruchową impresją zainspirowaną ideą 
przeniesienia opisywanego zjawiska na czasy współczesne. Jako 
praca prezentowana na Juwenaliach wokół tematu Homo ludens z 
jednej strony ukazuje daleko idącą umowność (nieodłączny aspekt 
każdej zabawy), z drugiej zaś – eksponując grę pomiędzy rolami 
płciowymi, mimo swej subtelności, proponuje subwersywne do nich 
podejście i ich znaczeniową weryfikację.

Muzyka – Milito
Konsultacja artystyczna – Meg Janus

Uniwersytet Fryderyka Chopina w Warszawie,
12 maja 2018

Wydział Sztuki Mediów ASP w Warszawie
Czerwca 2018

Muzyka, choreografia – Milito
Artystyczne prowadzenie w procesie – Meg Janus 
(Pracownia Komunikacji Intermedialnej, ASP w Warszawie).



 ©  M I L I T O 
fot. Adam Żądło

Podczas Summer On The Street w Siedlcach, 1.08.2021,
 fot. Sebastian Gumiński.


