Początek zespołu sięga roku 2003, kiedy w Bytomskim Centrum Kultury rozpoczyna swoją
działalność grupa Rdza. I jakby istotą swojego bytu, łączy w jedno różne natury, objawiając się w tej
postaci, która pokazuje jaki wpływ mamy na siebie. Przez zespół przewijają się różni muzycy, aż do
roku 2005, kiedy skład kształtuje się tak, że zespół rozpoczyna nowy, ustalony w swojej wizji działania
rozdział.
O ile naturalna jest zmiana stylu muzycznego, to jednak w pełni świadomą stała się zmiana
kierunku działania, stylu funkcjonowania i sposobu podejścia do tworzenia. Zespół zmienia swoją
nazwę i od roku 2005 określa swój nowy początek jako Żywica.
Muzyka nie jest tylko formą sztuki, jest sposobem opisu zbioru wyznawanych wartości,
stanów odczuwania świata wewnętrznego i zewnętrznego. Muzycznie poruszamy się w kręgu reggae,
ale styl muzyczny schodzi na plan dalszy, bo istota przekazu jest najważniejsza. Tłumacząc to na pracę
w zespole, drogą powinny być takie działania, które powodują że budzi się współodczuwanie i
szacunek, wzrasta świadomość, rozwija się wrażliwość, a otwartość na to co wartościowe w nas jest
przestrzenią w której dobro pojawia się samo z siebie.
Taka wizja powoduje, że Żywica na swojej drodze natury, w roku 2012 podejmuje decyzje o
wejściu do studia. Decyzja ta splata się z poważnymi zmianami w zespole. Rdza i Żywica choć barwą
podobne, choć obie są znakiem czasu, to jednak mają inną naturę. Następuje więc podział na
poziomie natury. Do studia wchodzi połowa zespołu, zapraszamy gości i w tych okolicznościach
nagrywamy swoje demo. Wraz z nagraniami tworzy się nowy skład, i zespół rozpoczyna nowy
rozdział, jak zapach drzewa, opowiada o Rdzeniu z którego wypływa …
ŻYWICA to drzewo i jego natura, to znak czasu, to znak że cierpienie ma głębsze znacze nie...
to łza, bo poświęcenie przynosi owoc, a żywica z czasem zmienia się w bursztyn - kamień inny wśród
kamieni …
… Żywica mówi, że jesteśmy żywi cały czas …
... czasem pojawia się na szczycie rośliny i jej zapach oznacza dojrzałość...
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