
An On Bast (Anna Suda), polska performerka i producentka, zafascynowana nieskończonymi możliwościami brzmienia, 
nieustannie ewoluuje, nie przestając zadziwiać swoją publiczność, od 2006 roku lawiruje między odcieniami techno, house, 
ambientu i nie tylko. Artystka o najprawdziwszej formie, zawsze starająca się swoją twórczością namalować barwny obraz. 
Za każdym razem, gdy gra lub tworzy, skupia się wokół konkretnej idei, starając się ubrać ją od strony radości i pozytywnej 
energii.

Fascynacja Anny muzyką i głębokie pragnienie wznoszenia się na nowe wyżyny sprawiły, że jej prace trafiają do  
uznanych wytwórni, takich jak Awesome Soundwave Carla Coxa – w 2021 roku wydała swój album „I Create As I Speak”, który  
został świetnie przyjęty na całym świecie. Jej ugruntowane brzmienie znalazło swoje miejsce również w katalogach  
innych płodnych wytwórni, takich jak Modularfield, Detroit Underground, Pets Recordings, Kiosk ID i innych. Anna ma  
na koncie 9 albumów i wiele Epek.

Występowanie na żywo z jej instrumentami to uczucie podekscytowania i ciekawości, które nigdy się dla Anny nie  
zestarzeje, łącząc maszyny i sprzęt, każdy z własnym tajemniczym głosem i tonami, traktując występ na żywo jako ciągłą 
rozmowę między grupą ludzi, którzy w pełni się rozumieją. Ten właśnie etos pozwolił jej podróżować po świecie, prezentując 
swoje brzmienie w Berlinie, Melbourne, Szanghaju, Barcelonie, Londynie, Amsterdamie, na Ibizie i wielu innych zakątkach 
świata na różnych festiwalach i w klubach, między innymi w DC10, Wembley Arena, Watergate, Kater Blau, Fabrik, Fusion, 
ADE Awakenings, Mysteryland, Piknic Electronic, Garbicz.

Relacja z jej maszynami to więź emocjonalna, ale także praktyczna - przedłużenie jej umysłu i rąk z tysiącem możliwości  
dostępnych natychmiast. Entuzjazm i wyobraźnia jest w niej płomieniem, czymś, co rozpalało się od najmłodszych lat 
i zawsze będzie utrzymywane.

Delikatna i szczególna uważność oraz dbałość o szczegóły to coś, co Anna wnosi we wszystkie aspekty swojego życia.  
Dodatkowo jej solidne wykształcenie w zakresie filozofii i prawa to coś, co łączy z wszechstronną wiedzą muzyczną.  
U An On Bast zawsze można znaleźć lub usłyszeć coś nowego, a Anna zawsze będzie na czele ponadczasowych odkryć –  
kreując swoją historię w sposób, w jaki tylko ona może opowiedzieć.
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