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State Urge - White Rock Experience (2013)

  

    01. Third Wave of Decadence  02. Preface  03. Time Rush  04. Long For You  05. Illusion 
06. Tumbling Down  07. Gaze  08. All I Need    - Marcin Bocheński - drums  - Marcin Cieślik -
guitars and vocals  - Krystian Papiernik - bass guitar  - Michał Tarkowski - keyboards and
synthesizers    

 

  

„White Rock Experience”. Trzy słowa, które zarówno razem, jak i oddzielnie definiują naszą
tożsamość artystyczną. Kolor biały obecny jest od zawsze w naszej kreacji scenicznej. Muzyka,
którą gramy z pewnością może być określona jako „rock”. Experience, czyli doświadczenie, to
słowo-klucz określające głęboką potrzebę namacalnego wręcz kontaktu między muzyką a
słuchaczem.

  

„White Rock Experience” to swoisty manifest, protest przeciwko przygnębiającemu odejściu od
ideałów muzyki, która może być piękna i przejmująca. To tęsknota za prawdziwym, „rockowym”,
niczym nieskrępowanym graniem. To także wiara i nadzieja w to, że potrafimy dołożyć małą
cegiełkę do reinkarnacji prawdziwej, globalnej pasji do muzyki. Pięćdziesiąt minut muzyki, którą
ambitnie wkładamy do szufladki, którą sami postanowiliśmy określać jako „white rock”. ---
stateurge.com

  

 

  

“White Rock Experience”. Three simple words. Each one separately, as well as all together
describe our artistic identity. White colour is always present in our scenic creation. Music that
we play is most surely “rock”. Experience is the key-word defining our deep need of almost
tangible contact between music and listener.
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“White Rock Experience” is a manifesto of some sorts, a protest against depressing departure
from ideals of music, that can be beautiful and moving. It’s a yearning for true, unrestricted
rocking out. It’s also faith and hope, that we can lay a small brick in building the reincarnation of
real global passion to music. Fifty minutes of music, that we ambitiously described as “white
rock”. --- stateurge.com
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