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...hmmm... Nikt nie jest „świę-

tym”... Bywa różnie i w życiu 

podejmuje się dość skompliko-

wane decyzje, a nade wszystko 

często miewa się huśtawki na-

strojów, czy nawet totalny spa-

dek motywacji... Jako tancerz 

mogę powiedzieć, że nie żałuję. 

Nie żałuję litrów potu wylanych 

na parkiecie, miliona kontuzji, 

doskwierających dopiero po 

czasie. Wszystkie otarcia i zary-

sowania „malują” na ciele mapę 

wspomnień, doświadczeń, które 

ciężko wymazać czy zniszczyć, 

bo tkwią w Tobie jak plakietki 

z eventów zwisające na smy-

czach ze ściany. Nie żałuję zna-

jomości dość przypadkowych, 

ale jak się okazuje w pełni praw-

dziwych. Prawdziwych chociażby 

ze względu na tą sekundę, która 

łączy nasze emocje we wspólne 

doświadczenia. Co czuję stając 

w „kole”? Co czuje stając naprze-

ciwko mojego przeciwnika?... 

Odpowiedzi są indywidualne. 

Sami zresztą doświadczyliście, 

doświadczacie i będziecie do-

świadczać chwil niewyobrażalnie 

ważnych dla Was ale i frustrują-

cych. Życie... Każdy z nas odbiera 

to na swój indywidualny sposób 

i dlatego wiem, że część osób 

w ogóle nie zrozumie sensu tego 

tekstu. Redakor myśli, że tu nie cho-

dzi o sławę, wyróżnienia i nagrody, 

a własnie o tą więź. Więź czasami 

nieświadomą. Każdy z Was nazwie 

ją swoimi słowami. Jak dla mnie 

jest ona bezcenna i motywująca 

do działania. Trzeba mieć świado-

mość siebie we wszechświecie...

To dla Was... 

Potraktujcie to jako 

kolejną plakietkę...
Roxrite też czyta FDM. Specjalnie 

dla nas, oczywiście przy udziale 

Redbull’a, zgodził się na wywiad 

dość specyficzny.

Zadawjcie pytania na portalu 

Braek.pl, skierowane do Roxrite, 

a  odpowiedzi na najciekawsze 

z nich znajdziecie w piątym nu-

merze Flava Dance Magazine

Sprawdźcie www.break.pl 

i  www.flavadancemagazine.com
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Przyznam szczerze, że gdy do-
tarłam na miejsce, miałam nieco 
mieszane uczucia dotyczące tego 
wydarzenia. Miasteczko  i rozmiar 
obiektu na którym odbywały się 
zawody początkowo mnie rozcza-
rowały. Jednak rozmiar nie ma 
znaczenia ;) 
Pełen profesjonalizm prowadzą-
cych (Knuffelbunt/dasKunst oraz 
Shock1/Moving Shadows) 
i gorące bity grane przez Dj’a 
Arok (Too Many Secrets/Niemcy), 
Dj’a Woo-D (Balkan Mafia/Słowe-
nia), Dj’a Cosmic (Moving Sha-
dows/Austria) szybko rozkręciły 
atmosferę wśród publiczności. Z 
taką energią w otoczeniu tancerze 
nie mogli się wręcz doczekać 
rozpoczęcia walk, dając co chwilę 
pokaz swoich umiejętności na 
parkiecie. Nawet sędziowie nie 
potrafili usiedzieć w miejscu, za-
tem przed rozpoczęciem pokazu 
oraz rundy eliminacyjnej mogli-
śmy oglądać sędziów na rozgrza-
nym do czerwoności parkiecie. 
W jury tego wieczoru zasiadali 
Merlin - Foot Clan / USA, Crazy 
- Crazy Force Crew / Szwajcaria, 
Freeze – GhostCrew / Szwecja.
PCI rozpoczęło się rundą elimina-
cyjną, w której 32 duety walczyły 
o wejście do głównej rundy. 

Z eliminacji wyszło 8 ekip, które 
następnie spotkały się z “The 
Great 8”. Wśród rozstawionych 
ekip byli:

- Blanka & Tinoroc (Floorgangz / 
Dania i Korea ) – obrońcy tytułu
- Flying Buddha & Tony Rock (Top 
9 / Rosja)
- Xisco & Menno (Hustle Kidz / 
Holandia)
- Mr. Keyz & Nass (Original South 
Kingz/ Francja)
- Max & Time F (0371 / Włochy)
- Greku & Yarko (Polskee Flavour 
/ Polska)
- El Rock & Mr. Iko (Balkan Mafia/ 
Chorwacja) - Zwycięzcy PCI 
Balkan
- Domingo & Vitali (Prodigyy / 
Austria) - Zwycięzcy PCI Austria
Po rundzie eliminacyjnej skład 
TOP 16 kształtował sie następu-
jąco:
- Polskee Flavour vs 0371 Crew 
(Delta & Leso)
- Top 9 vs Dizztrict 089
- Original South Kingz vs Polskee 
Flavour 2 / Funky Masons
- Prodigyy vs Return 2 Burn
- Floorgangz vs Floor Riderz

- Balkan Mafia vs Moonwalkers
- Hustle Kidz vs Ghost Rocks
- 0371 vs Sofia & Cetowy
 
Runda pierwsza była prawdziwym 
menu stylów i umiejętności. 
Moją uwagę przykuli Tinoroc i 
Blanka z Floorgangz. Ich style, 
świeżość i umiejętności ustawi-
ły poprzeczkę bardzo wysoko. 
Wysoki poziom narzucony został 
również przez Top 9 oraz Hustle 
Kidz. Jak dla mnie totalny odpał 
;D Gorąco polecam obejrzenie 
materiałów z tej rundy, gdyż wy-
różnione przeze mnie ekipy 
z impetem zmierzały bezpośred-
nio do obranego sobie celu, nie 
dając zbyt dużych szans prze-
ciwnikom. Dodatkowo pragnę tu 
wyróżnić Sofi, naszą polską b-girl, 
która prezentowała bardzo wysoki 
poziom i rozwaliła na parkiecie nie 
jednego faceta. Niestety wraz 
z Cetowym przegrali walkę z 
rozstawioną ekipą 
z Włoch.

TOP 8:
- Polskee Flavour vs Top 9 
- Original South Kingz vs Prodigyy
- Floorgangz vs Balkan Mafia
- Hustle Kidz vs 0371

W drugiej rundzie walka Polskee 
Flavour vs Top 9 to oooooogień. 
Cała walka poleciała na lekkiej 
spinie, jednak ta czwórka poka-
zała klasę, paląc parkiet. Yarko i 
Greku niestety przegrali tę walkę 
(werdyktem 2:1), ale energia 
i umiejętności jakie pokazali 
niejednego powaliły tego dnia na 
kolana! Polecam sprawdzić ten 
pojedynek w sieci. 
Kolejnym wartym uwagi pojedyn-
kiem była walka Hustle Kidz vs 
0371. Muszę przyznać że młodzi 
Holendrzy rozwalili ekipę z Italii 
bez dwóch zdań. Postawili na styl 
i to im się opłaciło. 

TOP 4:
- Top 9 vs Original South Kingz
- Floorgangz vs Hustle Kidz

W półfinale Floorgangz nie dało 
rady świeżej krwi Hustle Kidz, któ-
rzy w pięknym dynamicznym stylu 
przebili się do finału. Ich energia 
nie pozwoliła przeciwnikom wybić 
się ponad nich. Czyste sety, Fre-
estyle i dobre numery zaprowa-
dziły ich prosto do walki finałowej. 
W przypadku Top 9 vs Original 
South Kingz, Flying Buddha 

i Tony Rock nie dali przeciwnikom 
zbyt wielkich szans. Muszę jednak 
przyznać, że w ogólnym ujęciu tej 
walki, nie była ona powalająca. 

FINALS
- Top 9 vs Hustle Kidz
Finał był dobrym deserem dla 
widzów. Świetna forma obydwu 
ekip, zacięta walka pełna drob-
nych smaczków, po prostu dobry 
bboying. Szczerze przyznaję, że 
osobiście miałabym wielki pro-
blem z wyborem zwycięzcy. Na 
szczęście nie musiałam tego robić 
:] Obydwie ekipy były świetnie 
przygotowane taktycznie. Prze-
ciwnicy znają się wzajemnie, za-
tem wiedzieli jaką broń wyciągnąć 
i wyciągnęli najcięższe działa. 
Zacięty pojedynek o szacunek 
i uznanie oraz nagrodę pieniężną 
w wysokości 500€ zasłużenie wy-
grali Tony Rock i Flying Buddha 
z Top 9. 

Weekend spędzony w Austrii 
utwierdził mnie w przekonaniu, 
że nie rozmiar wydarzenia jest 
znaczący, a energia jaką dają 
i biorą jego uczestnicy. Przeko-
nałam się, że 40 ekip i około 500 
widzów potrafią zrobić odpowied-
nią atmosferę. Podczas przerw nie 
było mowy o odpoczynku. 
Od razu powstawały koła, 
w których szalały wszystkie koty. 
Uwierzcie mi, było na co popa-
trzeć. Niesamowite przeżycia, 
zbiór doświadczeń i duża dawka 
wiedzy jaką przyjęłam na miejscu, 
wręcz rozsadziła moją głowę. 
Dziękuję, że mogłam tam być. 
Było warto!

Połączenie profesjonalnej orga-
nizacji wydarzenia oraz soczystej 
esencji kultury hip hop, sprawiło, 
że z ciężkim sercem opuszczałam 
piękne miasto jakim jest Salzburg. 
Pragnę podziękować za wszystko 
organizatorom Pepsi Circle Indu-
stry – Andy „Cosmic” i MikeTike. 
To co zrobili wymagało nie lada 
wysiłku. 

Przy okazji pragnę serdecznie 
zaprosić wszystkich na kolejną 
edycję Pepsi Circle Industry. Co 
prawda odbędzie się dopiero za 
rok, ale warto uwzględnić to wy-
darzenie w swoim kalendarzu! 

Peace

txt: Aboo foto: Aboo

Pepsi Circle 

Industry 2010

Dnia 27 marca 2010r. 

w austriackm Seekirchen 

odbyła się kolejna edycja 

Pepsi Circle Industry 

– 2vs2 battles. 
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Circle prinz Poland to aktualnie 

największy i najbardziej prestiżo-

wy contest w Polsce, na którym 

wyłaniana jest czołówka dwu-

osobowych ekip w naszym kraju. 

Wygrane crew otrzymuje zwrot 

kosztów przejazdu oraz zakwate-

rowania w miejscu finałów 

– Laussane/Szwajcaria. W tym 

roku natomiast stało się trochę 

inaczej. Niestety polskie elimina-

cje odbyły się po finałach 2009, 

na których ponownie wygrała 

finlandzka ekipa Flow Mo z Fo-

cusem I Hatem Solo w składzie. 

Dlatego też wygrani jadą na finały 

Circle Kingz 2010. 

Kierownikiem zamieszania Circle 

Prinz Poland od eliminacji w 2006 

roku w Ornecie jest BBoy Cet 

(SickStep). CP2009 odbyło się 

w  Centralnym Basenie Artystycz-

nym. Pomimo że skrót od tego 

miejsca przypomina organizację 

agenta Tomka rujnującego świat 

ludzi lubiących grube koperty, 

miejsce było na prawdę wypa-

sione. No może z wyjątkiem 

jednego najważniejszego miejsca 

na zawodach czyli wychodków, 

których raczej mało było jak na 

taki zmasowany atak bboyów. 

Czarny parkiet + sala idealnych 

rozmiarów + publiczność + dj’e 

+ bboy’e + mc = dobry contest 

= coś za co nie zapłacisz kartą 

mastercard. 

Zanim zawody się zaczęły… 

Po zgłoszeniu większości ekip 

niestety stworzona lista, złośli-

wością rzeczy martwych również 

obumarła. Laptop I pendrak 

podpięty do niego nie stworzyły 

duetu na miarę wygranej w Circle 

Prinz 2009 co spowodowało ok 

dwugodzinną obsuwę programu 

imprezy. Ale… za to, więcej czasu 

było na koła. 

CP2009 miały jedna z najdłuż-

szych rund eliminacyjnych 

jakie miałem do tej pory okazję 

sędziować. Poziom ekip w 52 

bitwach, był na prawdę maksy-

malnie zróżnicowany. Wybór z 

tak dużej ilości ekip też był nie 

lada wyzwaniem. Może w końcu 

będzie nam dane zorganizować 

kontest z eliminacjami w kołach, 

co znacznie przyspieszy ten etap 

zawodów. 

Kolejne rundy to już czysta esen-

cja polskiego bboyingu. Ekipy 

przygotowane bardzo dobrze. 

Na szczególne wyróżnienie za-

służyli Catz Claw za skuteczność, 

Knockout Gang za świeżość, 

Floor Killaz I Lajony Killaz za 

flave,  Azizi Wizjonerz za oldscho-

olowe tchnienie, Rockafellaz za 

niesamowity flow oraz oba składy 

Funky Massons za taneczność. 

W finale spotkały się ekipy Funky 

Massons w składzie Cycu/Jazera 

oraz Azizi Wizjonerz w składzie 

Huher/Daro. Starcie oraz promo-

cję do światowych finałów Circle 

Kingz w Laussane (Szwajcaria) 

otrzymali Azizi Wizjonerz. Huher, 

jak sam powiedział, trzeci raz 

wygrał Circle Prinz Polnad (2006 

w składzie z Bartazz’em jako Azizi 

Hustlazz, 2008 w składzie 

z Thomasem jako Azizi Fellaz), 

tylko dlatego że nie dotarł w 2007 

roku na zawody. 

Wielkie podziękowania dla orga-

nizatora tego contestu – Bboya 

Cetowego. Dla prowadzącego El 

Cookizo, jury BBoy’a Bartazz’a 

i BBoy’a Vasqueza za teorię 

o znudzonych oddychaniem 

prostym nosem. Wielkie dzięki 

dla kogoś kto przygotował dla 

nas gorące tosty, w momencie 

głodu na miarę stukroć większą 

od małego głodka Danio. Dla DJ’i 

za dobre bity.  Pozdrowienia dla 

Grzybeckiego (www.grzybecki.

com) za dobre fotosiwa i stercze-

nie nad stolikiem jury z pstrykaw-

ką. No I przede wszystkim dla 

wszystkich, którzy pomogli stwo-

rzyć klimat tej imprezy – bboyi. 

Oby więcej imprez 

z tym klimatem. 

Pełna lista bitw eliminacyjnych 

pod adresem:

www.bboyrudy.com/2009/11/circ-

le-prinz-poland-2009-drabinki

Bitwy eliminacyjne znajdziecie na 

blogu www.brokenglass2.com.

txt: BBoy Rudy of Broken Glass 2

www.bboyrudy.com

www.brokenglass2.com

Rozmawiam z B-Boyem Zajce-
wem, członkiem warszawskiej 
grupy Rockafellaz oraz organi-
zatorem zawodów 4 Elements. 
Czyli słów kilka o organizowa-
niu imprez przez tancerzy dla 
tancerzy.

Witaj ziomuś, na początku 
powiedz mi proszę, skąd 
pomysł na zorganizowanie 
imprezy 4 Elements, którą 
osobiście uważam za bardzo 
udaną.  

Witaj 
Pomysł na zorganizowanie 
kolejnego jamu pojawił się na 
początku grudnia 2009. Impreza miała odbyć się w połowie stycz-
nia 2010 i to pod zupełnie inną 
nazwą (jeszcze się odbędzie). 
Na początku stycznia zadzwonili do mnie goście z Break da Funk ( Ojciec Karol & Spike ) myślę, 
że tej dwójki nie muszę nikomu 
przedstawiać? Wystarczy: duet 
towarzyszący Warsaw Chellange od samego początku, ale do rze-czy. Umówiliśmy się na spotka-
nie, na którym chłopaki przedsta-wili mi plan imprezy 4 Elements 
i zaproponowali współprace, 
konkretnie ogarnięcie jednego 
z jej elementów jamu taneczne-
go dla bboy’s & bgirl’s. Od razu 
wiedziałem, 
że współpraca z chłopakami 
= dobra zabawa, bo chyba nam 
wszystkim o to chodzi? Po prostu zgodziłem się i zająłem swoja 
działką. 

Dobrze wiem, że odpowied-
nia wiedza o tym jak ogarniać 
rentowne turnieje w Polsce, jest na wagę złota. Co raz więcej 

imprez w Polsce 
wyraźnie pokazuje, 
że nasze środowisko 
przebija się do świado-
mości społeczeństwa. 
Zostajemy również 
zauważeni w sferze 
marketingu i reklamy, co 
umożliwia robienie jesz-
cze większych rzeczy dla 
środowiska. Interesuje 
mnie, jak wyglądała spra-
wa z dofinansowaniem 
imprezy i sponsorami? 
Czy ciężko ich było zdo-
być i jak udało Ci się ich 
zachęcić?

Zgadza się. Jednak ważne 
jest to co chcieliby zobaczyć 
ludzie, a nie to, co chcesz zo-
baczyć ty jako jednostka! Wy-
daje mi się, że takie podejście 
do sprawy jest jak najbardziej 
odpowiednie, dlatego przed 
kolejnym pomysłem rozma-
wiam z moja ekipą, dj’ami, mc i 
ludźmi malującymi nasze szare 
miasta, w końcu tworzymy 
jedną kulturę, więc połączenie 
sił podczas imprezy po prostu ja nakręca jeszcze bardziej. Nasze 
środowisko, a społeczeństwo? 

Wydaje mi się, że jest to w dużej mierze 

zasługa dużych eventów typu Warsaw 

Chellange, które z roku na rok przyciąga-

ją coraz więcej widzów a co za tym idzie 

zainteresowanie mediów,  

w których hip-hop jest coraz częstszym 

gościem. Oczywiście można polemizo-

wać na temat niektórych programów, 

ale sadze , że to się zmieni. Myślę, że 

ludzie od marketingu   i reklamy bacz-

nie obserwują środowisko hip-hopowe, 

które na świecie przynosi im miliony dolarów 

każdego roku, więc dlaczego nie spróbować 

zarobić trochę w Polsce? Myślę, że potrzeba na 

to jeszcze trochę czasu, dopiero co minął kryzys. 

Nie wiem co masz na myśli mówiąc dofinansowa-

nie imprezy? Mojej, naszej nikt nie finansował a 

sponsorzy, nie ukrywam, 

że trzeba być w wielu przypadkach cierpliwym 

i upierdliwym zarazem! Grunt to dobra oferta, 

która od pierwszej strony hipnotyzuje a na ostat-

niej mówi wejdź w to.

To już nie pierwszy Twój event w klubie, to 

jakby nie patrzeć bardzo dobre miejsce na ro-

zegranie zawodów, szczególnie w większych 

miastach. Jakie są Twoje kolejne cele?

Odpowiedni klub tworzy odpowiedni klimat , 

takim klubem dwa lata temu były warszawskie 

piątki (myślę, że wielu z nas za nimi tęskni). 

Zorganizowanie jam’u w klubie jest o wiele 

łatwiejsze niż w hali sportowej, czy plenerze! 

Wiem, że wielu organizatorów wybiera kluby 

na miejsca zawodów itp.  Wygodnie jest wziąć 

udział w imprezie nie martwiąc się o to, 

że na after jest piętnaście kilometrów! Lepiej 

zostać  w kole do rana. Plany są, ale myślę, 

że październik  przyniesie coś nowego z 

mojej strony dla Was wszystkich.

Na koniec czy mógłbyś powiedzieć na-

szym czytelnikom o czym warto pamiętać 

przy organizacji konkretnych zawodów? 

Ideą jest gromadzenie wszystkich ludzi 

zajaranych Breakingiem, co zrobić, żeby 

spotkało się ich jak najwięcej?

Nie mnie oceniać, czy zawody które robiłem 

lub te, przy których pomagałem były kon-

kretne. Cieszę się, że na te które organizuję 

czy współorganizuje przyjeżdżają ludzie 

z różnych rejonów naszego kraju. Pamię-

tajcie, że ludzie zajarani BREAKINGIEM  

przyjeżdżają na jamy żeby zrobić coś 

więcej niż tylko zgarnąć hajs za wygraną, 

oni tym żyją! Więc starajcie się im to jak 

najbardziej ułatwiać ……… docenią to .

Pozdrawiam Zajcew Rocka Fellaz Crew 

txt: Zyskill   foto: Ewa Zając
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Who Can Roast The Most ,Claws 
Out w Stanach Zjednoczonych, 
Match One’s Skills w Korei, 
Autumn Mandess w Holandii, czy 
wreszcie Over The Top w Polsce. 
Czy wiecie co łączy te imprezy? 
Ustawione walki. Nikt ich nie 
sędziuje. Starannie buduje się 
napięcie. Dokładnie selekcjonuje 
i dobiera przeciwników. 
Na najcięższą próbę wystawia się 
kondycję fizyczną, umiejętności 
taneczne, opanowanie psychicz-
ne, taktykę czy wytrzymałość. 
To prawdziwe gale oraz ceremo-
nie dla członków i miłośników 
naszej społeczności. Co jest 
esencją tych imprez?  Każdy 
z tancerzy kładzie swoją sławę 
i renomę na cienkiej linii, wszyst-
ko zależy od tego jak zaliczy ten 
test i potoczy się bitwa. Czy da 
się spalić czy sam spali rywala 
w wielorundowym pojedynku.

Z dumą mogę powiedzieć, 
że jeżeli chodzi o wyżej wymie-
nione widowiska, polskie Over  
The Top naprawdę wznosi się 
ponad szczyty. Od czterech lat, 
w Białostockim Teatrze Drama-
tycznym, odbywają się walki, 
które później… oglądane są setki 
tysięcy razy przez fanów kultury 
Hip Hop. Stowarzyszenie Engram 
we współpracy z Fair Play Crew- 
(organizatorzy Over The Top), 
przez cały rok selekcjonują odpo-

wiednich b-boys, którzy później 
otrzymują oficjalne zaproszenie 
do udziału w ustawionej walce. 
Rozgrywki wieczoru to przede 
wszystkim pojedynki międzyna-
rodowe, na które przyjeżdżają 
najlepsi gracze, żeby potwierdzić 
w kolejnym miejscu na ziemi, 
że ich imię… to już marka. 
W ciągu tych czterech lat, mieli-
śmy okazję współuczestniczyć 
w walkach takich jak: Machine 
z Atą, Kleju z Brahimem czy Men-
no z Yanem, to nie żarty. 
To profesjonalizm i styl życia. 
W pojedynkach nie obowiązują 
limity czasowe, ani ustalone 
podziały na ilość rund, w każdej 
chwili tancerze mogą zrezy-
gnować. Istnieją tylko zasady 
niepisane, czyli zero agresji 
i przemocy fizycznej na polu 
bitwy. Naturalny instynkt bitewny 
jest kluczem do przejścia przez 
starcie z głową podniesioną do 
góry. Dobrze, myślę, że już wy-
starczy moich refleksji i dywaga-
cji nad cechami tych niesamowi-
tych pojedynków. Konkrety…
W tym roku, w ramach sup-
portu przed walkami wieczoru, 
swoje umiejętności mieli okazję 
zaprezentować undergroundo-
wi polscy z tancerze z dużym 
potencjałem. Zobaczyliśmy walki 
Kostka (Oczy Ważki) z Meksem 
(The Presidents), Mario (LLCB) 
z Kubikiem (Sinior Skład), Gapika 

(Cats Claw) z Sadlee (Knockout 
Gang). Następującą częścią 
imprezy były starcia między-
narodowe. Cycu Rock z Funky 
Masons walczył z B-boyem Pluto 
z Ruffneck Attack (Ukraina). 
Po walce Cycu powiedział mi 
kilka słów o swoim spotkaniu 
z Pluto: ”Szczerze myślałem, 
że ten pojedynek będzie cięższy, 
ale jednak się myliłem, co 
w trakcie walki dało mi dużo 
energii i pozwoliło realizować się 
na pełnym luzie. Po za tym jaram 
się, że udało mi się utrzymać 
taką taktykę, jaką sobie ustaliłem 
już przed walką. Niekomforto-
wo się poczułem, dopiero gdy 
zakończyła się walka, ponieważ 
po prostu czułem, że to dopiero 
rozgrzewka i miałem ochotę zro-
bić jeszcze co najmniej z 5 setów 
może i więcej. Ogólnie nie chcę 
oceniać  tej walki. Czy ją wygra-
łem czy nie. Nie obchodzi mnie 
to. Chciałbym tylko powiedzieć, 
że wyniosłem z niej bardzo dużo 
i jestem z tego bardzo zadowolo-
ny”. W kolejnym starciu zmierzył 
się Robin (Top 9-Rosja) z Jame-
sem ( Hustle Kidz- Holandia). 
Wielu ludzi uważa, że to najlep-
sza walka czwartej edycji eventu. 
Faktycznie, Robin pokazał jak się 
finiszuje bitwy dużego formatu. 
Następny pojedynek to Kleju 
(Funky Masons Polska) 
i Luigi (Skill Methodz- USA). 
Dla polskiego reprezentanta to 
była naprawdę wysoko posta-
wiona poprzeczka, nie mniej 
powinniście już wiedzieć, że 
Kleju nie uznaje ograniczeń lub 
jakichkolwiek barier, dlatego to 
była bardzo zacięta walka. 
W finale wieczoru spotkali się 
Flea Rock (Skill Methodz - USA) 
i Focus (Flow Mo - Finlandia), mi-
strzowie ruchu i sztuki Breakingu. 
Kilka słów od Focusa, którymi 
chciał się z nami podzielić: ”Moje 
doświadczenia po Over The Top 
są świetne, organizacja festiwalu 
była bardzo konkretna, pomyśleli 
o wszystkim, od muzycznych 
motywów przewodnich poprzez 
oświetlenia i całą techniczna 
oprawę na wysokim poziomie. 
Over The Top to świetny test 
dla nas samych oraz wspaniała 
zabawa dla publiczności. Te walki 
wyglądają tak jak właśnie B-Boye 
chcą je widzieć, bez limitów run-
dowych, to czyni walki Over The 
Top obecie najgorętszymi 
w naszej społeczności. 

Moja walka z Flea była bardzo 
ważna dla mnie, tak jak mu 
powie-działem w ten weekend, 
myślę, że  jego styl w tym po-
koleniu jest najlepszy. W naszej 
walce przede wszystkim chodziło 
o pewność siebie i konsekwent-
ność. Jeżeli chodzi o muzykę 
w tej walce, osobiście wolał-
bym więcej breaków w funku, 
ponieważ na tym mój taniec 
jest zbudowany i Funk wycią-
ga ze mnie najwięcej. Ale i tak 
była wspaniała walka. Dziękuję 
bardzo Over The Top, że ta bitwa 
miała miejsce”.
To wszystko, w połączeniu 
z prowadzaniem imprezy przez 
legendarnego Alien Nessa (Zulu 
Kingz), który budował klimat 
wręcz mistrzowsko, wspólnie ze 
świetnym MC Tetrisem, Dj Prze-
plachem oraz Dj Krukiem na dec-
kach, sprawiło, że kolejna edycja 
Over The Top, grubą czcionką 
zapisała się właśnie w historii na-
szej kultury. Z zainteresowaniem 
przyglądałem się temu co działo 
się przed samą imprezą. Mam na 
myśli cały szum medialny 
i dobrze przygotowaną kampanię 
reklamową, ten event było po 
prostu widać. Jeżeli co raz więcej 
imprez będzie tak wspieranych 
przez sponsorów oraz budżety 
miast, to nasza kultura w Polsce 
będzie przedstawiała się znacz-
niej lepiej. Stworzy to optymalne 
i pozytywne warunki do ciągłego 
rozwoju polskiego B-boyingu. 
Walczmy więc o naszą spra-
wę. Na zakończenie chciałbym 
zacytować jednego ze współor-
ganizatorów, B-Boya Cetowego 
(Polskee Flavour), który bez 
wątpienia ma dużo do powie-
dzenia w temacie Białostockiego 
widowiska w teatrze dramatycz-
nym. Do zobaczenia za rok.
Cetowy: „Przede wszystkim 
muszę powiedzieć, że uwielbiam 
pracować przy tej imprezie. Ten 
weekend w Białymstoku z tymi 
wszystkimi ludźmi zajawionymi 
b-boyingiem po uszy. Z The 
Octogon w Pałacu Branickich 
jako zapowiedź walk sobotnich 
jest czymś po prostu niesamowi-
tym. Od momentu kiedy zapro-
szono mnie tam do współpracy 
wiedziałem, że wykonam tutaj 
razem z tymi wszystkimi ludźmi 
świetną pracę. Myślę, że się 
nie myliłem, bo jesteśmy już 
po trzech kolejnych, a czterech 
edycjach w ogóle i śmiało mogę 

powiedzieć, że to jedna z najbar-
dziej wyróżniających się i lubia-
nych imprez w Europie. Może nie 
tak dużo b-boys i b-girls 
z zagranicy się u nas pojawia, 
ale w tym miejscu i o tej porze 
zajawkowiczów z całego świata 
nie brakuje…
Tegoroczna edycja wyróżnia-
ła się tym, że mieliśmy dużo 
więcej czasu by ją przygotować. 
Wprowadziliśmy kilka świeżych 
rozwiązań dla lokalnych i tury-
stów – zniżki na bilety wykupione 
w przedsprzedaży, tanie noclegi 
w studio Fair Play, a wcześniej 
strona internetowa z pełnymi 
informacjami i rozbudowanym 
działem video/media. Pomijając 
walory czysto organizacyjne, 
w tym roku długo i skrupulatnie 
przeszukiwaliśmy kontynent po 
kontynencie, by wybrać gości. 
Mieliśmy sporo czasu i możliwo-
ści. Jednak okazało się już po 
wstępnych rozmowach 
z m.in. Differ (Seven Comman-
doz, Korea) i Wing (Jinjo Crew, 
Korea), że w tym czasie muszą 
być już w Nowym Jorku, bo mają 
podpisane kontrakty z firmą Red 
Bull na udział w Red Bull Bc One. 
Następnie po długich rozmowach 
nie udało się zaaranżować przy-
lotu do Polski El Nino (Boogie 
Brats) oraz Caspra (Zulu Kingz/
Boogie Brats). Niemal zakupiony 
bilet miał Keebz z Mind 180 jednak 
po długich dyskusjach uznaliśmy, 
że warto powrócić do tematu 
Luigiego, który ku naszemu za-
skoczeniu po dwóch tygodniach 
odezwał się mówiąc, że załatwił 
wolny termin…Naprawdę, w tym 
roku negocjacje prowadzone 

były z wieloma świetnymi gracza-
mi. W przyszłym roku możecie 
być pewni, że w Białymstoku 
pojawią się reprezentanci z każ-
dego kontynentów, chcemy aby 
Over The Top to była otwarta, 
pozytywna i jednocześnie śmier-
telnie poważna impreza – mam 
tu na myśli walki. Zresztą jeśli 
chodzi o otwartość, sam widzia-
łeś że w tym roku i tak już będzie 
cały czas, postawiliśmy na mniej 
znanych b-boys, w niektórych 
przypadkach nawet b-boys 
z mniejszymi umiejętnościami, 
ale bardzo młodymi, którzy jako 
nasi rodzimi b-boys powinni 
uczyć się profesjonalizmu 
i obcować z jak najlepszymi 
tancerzami, w jak najlepszych 
warunkach. To właśnie zapewnia 
Over The Top i chcemy, aby 
w kraju tworzyło się przez to 
pokolenia b-boys, którzy bez 
żadnych kompleksów wejdą 
w taniec, ale przede wszystkim 
w swoje życie…

Moja ulubiona walka to James, 
Hustle Kidz z Robinem, Top9. 
Robin…to jest dla mnie koleżka 
z klasą. Zresztą pokazał to na 
walce z Holendrem, świetnie 
rozpracował rywala, użył odpo-
wiedniej strategii usypiając go na 
początku. James doskonale się 
wybronił, jednak to właśnie poka-
zało, ta walka pokazała czym jest 
Over The Top – na czym polega 
walka w takiej bitwie. 

W przyszłym roku planujemy 
czterodniową imprezę, bądźcie 
gotowi, szykujcie się na Biały-
stok……jol” 

txt: Zyskill
foto: Corrine Jankowska
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Zyskill: Witaj Freeze, czy na początku mógłbyś się 

przedstawić? Skąd pochodzisz? Jaką ekipę repre-

zentujesz? Ile masz lat? Generalnie, jaka jest główna 

idea warsztatów z Mr.Freeze’m w Polsce?

Freeze: Hey, ludzie wołają na mnie Freeze a nie 

Mr.Freeze, po prostu Freeze. To, dlatego że mamy 

w naszej kulturze OG’s (ZS: Original Gangsters- ży-

jący stereotypowym lifestylem hustlers lat 70.), mam 

na myśli Mr.Freeze, z Rocksteady Crew oraz Kid 

Freeze. Moje prawdziwe imię to Fredrick. Mam 40 lat 

i reprezentuje Ghost Crew.
Ideą i celem moich pierwszych warsztatów w Polsce 

była chęć, aby rozpowszechnić wiedzę o europej-

skiej scenie pomiędzy późnymi latami 80 a rokiem 

1997/1998. Był to czas, kiedy Europa zdominowa-

ła międzynarodową scenę Breakingu, a Hip Hop 

naprawdę był żywy. Dlatego próbuję pokazać historię 

footworku tego okresu, jak ewoluował, jakie były jego 

inspiracje, szczególnie te ze wczesnej francuskiej 

sceny (ZS: dziwicie się? scena wtedy wyglądała 

zupełnie inaczej niż obecnie w tym kraju). Francuzi 

mieli specjalne podejście, które zainspirowało wielu 

europejczyków. Ekipy takie jak Paris City Breakers 

czy Actual Force (ZS: założona w 1984 roku w Pa-

ryżu, od 1982 roku promująca B-Boying we Francji, 

postacie takie jak Gabin Nuissier czy Karim Barouche 

pchnęły B-Boying do przodu w Europie, sprawdźcie 

te nazwiska) Na razie wystarczy.

Zyskill: Czy to prawda, że Twoja ksywa Freeze na sa-

mym początku Twojej kariery była przeciwieństwem 

Twoich umiejętności robienia Freezów? (ha ha)

Freeze: Ha ha ha ha ha tak dokładnie, tak zaczyna-

łem. Byłem młodym dzieciakiem , który nie umiał 

żadnych prawdziwych Powerów ani Freezów. Po 

prostu biegałem wokół parkietu. Dlatego, żeby przy-

pominać mi ciągle o moich brakach, ludzie zaczęli na 

mnie wołać Freezy. I tak się przyjęło. Gdybym sam 

sobie wybrał imię, myślę, że byłoby zupełnie inne. 

Ale kiedy musiałem walczyć i bronić swoje-

go imienia, żeby coś udowodnić, sprawiłem, 

że teraz jestem z tego dumny i moje imię 

ma dla mnie duże znaczenie.
 
Zyskill: Tendencyjne pytania - odsłona 

druga:) Wiem, że zacząłeś tańczyć w 1983 

roku, jak to się stało?

Freeze: Kiedy miałem 12 lat, zacząłem cho-

dzić na imprezy dla dzieciaków w różnych 

klubach nocnych, położonych wokół miasta- 

Gothenburg. Tam nauczyłem się stawiać 

pierwsze taneczne kroki. W tych klubach 

zobaczyłem Breaking po raz pierwszy. Nie 

rozumiałem go, ale wyglądał bardzo Fun-

kowo. Później w 83’ zobaczyłem Malcolm 

Mclarensa Buffalo Gals razem z Rock Steady i praw-

dziwe pojęcie ówczesnej kultury Hip Hop. To wysłało 

mnie w podróż na której jestem do dzisiaj. (ZS: wielu 

Europejskich pionierów zetknęło się z tańcem Break-

dance po raz pierwszy, widząc Breakdance 

w telewizji, na pewno Rock Steady Crew z ich dwo-

ma hitami Uprock i Hey You, które pojawiły się 

w Europie. Emitowane było promocyjne tournee 

filmu Beat Street, gdzie na pokazach w różnych 

krajach tańczyli New York City Breakers, Magnificent 

Force, Rock Steady, Dynamic Rockers. Po tym krót-

kim okresie, emisje się skończyły, dopiero  w 1985 

roku powstał w UK materiał zwany Electro Rock, 

o Breakingu było cicho… )

Zyskill: Powiedz mi o czarnym okresie B-Boyingu, 

jest to bardzo interesujące. Wszystko wróciło do 

normy i uderzyło ze świeżością około roku 1990. 

Co wydarzyło się wcześniej?

Freeze: Czarne lata B-Boyingu to okresy kiedy nasz 

taniec praktycznie umarł. Wielu ludzi z mojej gene-

racji, którzy są nadal aktywni używają tego sformu-

łowania do dziś. Późne lata 70 oraz 1986/87 do roku 

1993 (ZS: Taniec zwany Social Dance, całkowicie 

zabił wtedy Breaking, w klubach i na większości 

rapowych teledysków tańczono „Rogger Rabbit”, 

”Prep”, „Cabbage Path”, a z Bboys po prostu się 

śmiano, Breaking nie był modny, dużo tancerzy po-

szło za tym trendem i zakopało swojego ducha…)  

to byłyby właśnie te okresy. Jednak scena była 

również na skraju wyczerpania w połowie lat 90, 

aż do wielkiego turbodoładowania około 98’ razem 

z teledyskiem Run DMC vs Jason Nevis – It’s like 

that. Ponownie, telewizja oraz pojawienie się na 

scenie międzynarodowej ekipy Style Elements ze 

Stanów Zjednoczonych (ZS:wygrali Battle Of The 

Lear w 1997, pokazując w Europie nowy styl 

z USA), obudziło ze snu i zmieniło scenę Breakingu 

na zawsze.

Zyskill: Następne pytanie, również 
będzie o historii, jednak bar-
dzo ważnej dla europejskiego 
B-boyingu. Powiedz mi proszę 
o Europejskiej dominacji nad 
światem Breakingu na początku 
lat 90. Opisz scenę  w tych latach. 

Zszokowało mnie, że pod koniec 
lat 80 i we wczesnych latach 90,  
zaczęliśmy otrzymywać 
co raz więcej informacji o prawdzi-
wych B-Boyach, którzy przetrwali 
okres upadku B-Boyingu i nigdy 
nie przestali tańczyć. Die hard 
B-Boy’s. Scena zaczęła się odra-
dzać, razem z takim jamami jaki 
Spring Jam, Clean Jam, Battle Of 
The Year Germany (ZS: od 1990 
roku, kiedy na imprezie było 400 
osób, do ponad 15000 audyto-
rium obecnie), które bardzo przy-
czyniło się do rozrostu sceny.
Powrót B-boyingu odbywał się 
pod przywództwem takich ekip 
jak Actual Force, 2nd to None, 
Allways Rockin Tuff, Throw Down, 
Battle Squad, Atomic B-Boy´s, 
Out of Control i co najmniej kilku 
innych. Mieliśmy wtedy bardzo 
mało wiadomości i informacji 
ze Stanów, i to sprawiło, że byli-
śmy dużo bardziej samodzielni 
i myśleliśmy za siebie. Nie było 
nic, żadnych inspiracji. Tworzyli-
śmy, a nie odtwarzaliśmy. 
To prawda, wszystko zbudowali-
śmy na fundamentach z NYC, ale 
następnie stworzyliśmy własne 
podstawy. Ekipy, które widzieliśmy 
i na których się wzorowaliśmy to: 
Dynamic Rockers, New York City 
Breakers, Magnificent Force, Rock 
Steady Crew. Ekipy te wykształciły 
się z Zulu Kingz, Sal Soul Crew, 
Star Child La Rock, The Bronx 
Boy´s i Crazy Comanders, które 
oryginalnymi ekipami Bronxu. Pio-
nierzy. Pamiętam dokładnie…jak 
różne było podejście do Breakin-
gu w różnych krajach. Wyglądało 

to bardziej jak bitwy stylów a nie 
jak bitwy ruchów, tak jak wygląda 
to dzisiaj.

Zyskill:Czy mógłbyś powiedzieć 
kilka słów o powstaniu legendar-
nej ekipy Ghost Crew?

Freeze: Na początku byliśmy 
po prostu przyjaciółmi z trzech 
różnych ekip. Pro Kids- Norwegia, 
Moves Per Minute- Szwecja i Flow 
Mo-Finlandia. Zaczęło się to tak, 
że kilku z nas walczyło razem na 
Freestyle Seesion, gdzie wystą-
piliśmy wspólnie jako Flo Mo.          
Po jakimś czasie powiedzieliśmy 
sobie: ”Tańczmy w takim razie 
pod jedną nazwą kiedy wbijamy 
na imprezę”. Stworzyliśmy rodzi-
nę, która wcześniej nie istniała, 
łącząc trzy różne ekipy. Ghost 
Crew. Po jakimś czasie Flo Mo się 
odłamało i chłopaki zaczęli robić 
swoje rzeczy. Reszta z nas została 
w ekipie, formując ostatecznie 
Ghost Crew. Nasza ekipa ma już 
pięc lat i jest nas jedenastu..
 
Zyskill: Jesteś w świetnej formie, 
możesz mi zdradzić jak twój 
trening wygląda. Jak często 
trenujesz? I na jakich rzeczach 
skupiasz się najbardziej podczas 
treningu?
 
Freeze: Dzięki, trenuję najczęściej 
jak mogę i otaczam się B-Boyami, 
którzy są o wiele młodsi ode 
mnie. Staram się być młody 
duchem, czerpać zapał od pod-
opiecznych i podtrzymywać do-
brą, pozytywną energię. Słucham 
mojego ciała. Skupiam się na kre-
atywności i na każdym treningu, 
staram się wydobyć z siebie nowe 
ruchy. Jeżeli nie będzie mi się to 
udawać, myślę, że wtedy skoń-
czę. Kiedy byłem młodszy, moje 
oczy zawsze były skupione na 
nagrodzie, na wygranej. Jednak 

uświadomiłem sobie, 
że to bardzo negatyw-
na droga dla artysty. 
Może jest dobra dla 
osiągnięć w sporcie, 
ale nie dla twórczego 
artysty. Kiedy mam 
wolny umysł, pozwala 
mi to być bardziej 
twórczym.

Zyskill: Doskonale Cię 
rozumiem…dobrze, 
że te słowa padły 

z Twoich ust. Presja, stagnacja 
umysłowa to ograniczniki naszej 
kreatywności. Doświadczyłem 
tego nie raz, dlatego uważam, 
że pozytywne podejście do życia 
i unikanie niepotrzebnego stresu 
odsłania nasz niewyczerpalny 
potencjał, a w nim znajduje się 
energia, która sama się dyscypli-
nuje, żeby osiągnąć coś wielkie-
go w życiu. Ciekaw jestem, czy 
masz zatem jeszcze jakieś duże 
ambicje związane z Breakingiem,  
czy jest coś jeszcze, co chciałbyś 
udowodnić naszemu środowisku?

Freeze: Chyba już nie muszę nic 
udowadniać…i jest to wspaniałe 
uczucie. Czuję się teraz dużo 
lepiej gdy tańczę. Walczę tylko 
po to żeby się uczyć, bądź 
samemu dawać komuś lekcję do 
odrobienia. Lubię koła gdzie lu-
dzie mają właśnie takie nastawie-
nie jak ja. Zagłębiłem się również 
bardziej w rocking, ponieważ 
pozwala mi to lepiej zrozumieć 
istotę i groove naszego tańca. 
Staram się po prostu wszystko 
lepiej zrozumieć 
i być bardziej świadomy.
Ale skłamię jeżeli powiem, że nie 
mam już żadnych ambicji. Jest kil-
ka walk w kołach, które chciałbym 
stoczyć. Ale to nie jest cel sam 
w sobie, żeby kogoś spalić. 
Nauka.

Zyskill: Powiedziałeś raz, że 
stoczyłeś najlepsze walki, kiedy 
najbardziej czułeś, że przegrałeś. 
Rozumiem to podejście.  Wielu 
tancerzy szuka odpowiedniej po-
stawy, z którą mogliby się ziden-
tyfikować, ścieżki, którą chcieliby 
podążać. Jak Ty na to patrzysz?

Freeze: Jak mogę nauczyć 
się czegoś więcej nie testując 
umiejętności, które posiadłem. 
Kto byłby lepszym nauczycielem 
,żeby pokazać wady i braki 
w moim przygotowaniu fizycz-
nym, psychicznym i w ekspresji 
mojej duszy, niż największy rywal 
lub przeciwnik. Nikt. Tak jak 
powiedziałem, nie walczę dla na-
grody. Chodzi o duchowy rozwój 
oraz głęboką samoświadomość 
i zrozumienie. Mam na myśli, 
że jestem, studiuję Siebie, na-
uczyłem się tego przez wiele lat 
pracy nad sobą. Nadal nie wiem 
wszystkiego, czasem popełniam 
błędy. Wszyscy jesteśmy ludźmi, 
dlatego bądź sobą. 

freeze
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Zyskill: Sława, uznanie są nie-
rzeczywiste, ulotne. Potrzebne 
człowiekowi, żeby nakarmić 
głodne ego. Nie jest to potrzebne, 
prawda?

Freeze: Tak to czuję. Jak byłem 
młody, taki właśnie byłem, wpa-
dałem wściekły na jamy i chcia-
łem walczyć ze wszystkimi. Oczy 
zawsze były zwrócone na wygra-
ną. Teraz dojrzałem. Jednak i ten 
okres każdemu B-Boyowi jest na 
pewno potrzebny. To jest ludzkie. 

Zyskill: Jak według Ciebie zatem 
powinien wyglądać dojrzały 
i mądry B-Boy? Możesz podać 
przykład?

Freeze: Icy Ice, Abe,Trac 2, Ken 
Swift, Poe 1, Ness, Kwik Step, 
Swift Rock, Perverts, Evo, Crazy 
I wielu innych. Oni wszyscy to 
dojrzali B-Boye. Każdy z nich ma 
własne podejście do B-Boyingu, 
i przeszli długą drogę poznając tą 
sztukę, nabrali dzięki temu wielką 
wiedzę. Na nich powinniśmy 
patrzyć i od nich się uczyć.

Zyskill: Opowiedz mi proszę o 
swoim życiu oprócz B-Boyingu? 
Gdzie jest miejsce na Breaking 
w Twoim życiu, jak on się łączy 
z innym rzeczami? Słyszałem, 
że planujesz zrobić pielgrzymkę 
ze Skandynawii do Nowego Jor-
ku, później do Puerto Rico, Kuba 
i reszta krajów południowej 
Ameryki, kończąc w Afryce. To 
imponująca podróż.

Freeze: W tej chwili czuję się 
świetnie. Wiem, że dużo różnych 
rzeczy znalazło swoje miejsce w 
tej układance życia. B-Boying 
i Hip Hop mają wielką rolę w 
moim świecie i jestem szczęśliwy 
z tego powodu. Ale są też inne 
rzeczy, które bardzo cenię. Ale 
te rzeczy, zatrzymuje tylko dla 
siebie. Jeżeli poznasz mnie bliżej 
zobaczysz kim jestem. Mój taniec 
pokazuje wiele…jeśli przyjrzysz 
mu się, wyjątkowo uważnie. Ta 
podróż to moje marzenia, a ja 
sprawiam, żeby ją urzeczywist-
nić. Podróżuję, żeby spojrzeć na 
różne rzeczy 
z innej perspektywy. 

Zyskill: Zgodzisz się ze mną jeśli 
powiem , że undergroundowi tan-
cerze są w stanie żyć na dobrym 
poziomie I prowadzić ekscytu-

jące życie uprawiając sztukę 
B-Boyingu?

Freeze: Mam nadzieję. 
Wiesz, znam ziomków, którzy są 
niesamowicie dobrzy, ale mają 
w d… ten Breakdancowy cyrk za 
„dobre pieniądze”. Z trudem łączą 
koniec z końcem, żeby robić to 
co kochają. Są to jedni z najpraw-
dziwszych ludzi jakich znam.

Zyskill: Powiedziałeś raz: „Nie 
wymyślaj koła drugi raz, ponie-
waż koło zostało już wymyślone, 
ale może być zawsze użyte do 
budowy różnych typów samo-
chodów” Jest to czysta metafora 
fundamentów w naszej kultu-
rze. Czy mógłbyś dać radę dla 
nadchodzącej generacji B-Boys i 
B-girls.

Freeze: Powiedziałem tak? Mu-
siałem na pewno skopiować to od 
kogoś (LOL), ale jest to na pewno 
bardzo dobrze powiedziane. Lata 
zajmuje dogłębne zrozumienie 
naszej kultury i tańca. Do mło-
dych…
Nie osądzaj ludzi na podstawie 
tego, gdzie w danej chwili znajdu-
ją się w podróży swojego życia. 
Wszyscy mają różne możliwości 
i cele. Tańcz i walcz w kołach bo 
tam jest prawdziwa esencja tego, 
gdzie taniec powinien się znajdo-
wać. Ten taniec tam się właśnie 
narodził. Nazywamy je “ciphers” 
ale oryginalna nazwa to „circles”. 
Dla mnie „cipher” ma bardzo 
głębokie znaczenie. Sprawi, 
że zawsze będziesz bardziej 
pokorny, jeśli to zrozumiesz. Jeśli 
uderzasz do kół przez całe życie, 
to dla Ciebie są czymś nieporów-
nywalnie większym od miejscówki 
gdzie po prostu pokazujesz 
swoje ruchy. Pomyśl o tym, kiedy 
następnym razem udasz się na 
prawdziwy Jam z wieloma kołami. 
O co naprawdę w tym chodzi. 
Jednocześnie zawsze bądź 
pokorny. Ale nie bój się. Pamiętaj, 
umysł, ciało i dusza. Istota tańca 
nie tkwi w ruchach, lecz w sposo-
bie poruszania się połączonego 
nierozerwalnie z muzyką. 

Zyskill: Jaki jest Twój następny 
cel jako nauczyciel?

Głównie skupiam się na szkole 
w Szwecji (ZS: ASA school of Hip 
Hop, gdzie Freeze jest jednym 
z głównych nauczycieli, oprócz 

tego, Freeze uczy również w 
Stockholmie w DanceCenter od 
1997, robie prywatne lekcje oraz  
master classes na całym świecie 
). Ponieważ  program zajęć jest 
naprawdę wyjątkowy dla mnie. 
Widuje te dzieciaki 7 dni w tygo-
dniu prawie całą dobę  przez cały 
rok. Wtedy naprawdę możesz 
zaobserwować jak ludzie się roz-
wijają. Pojadę wszędzie tam gdzie 
ludzie potrzebują i chcą usłyszeć 
trochę historii. Chciałbym teraz 
potrenować i zaliczyć kila jamów, 
więc na razie nie będę robił tak 
dużo warsztatów. Jeżeli ludziom 
podobają się moje zajęcia, zapro-
szą mnie do siebie, będę uczył.

Zyskill: Ostatnie pytanie będzie 
trochę kompleksowe, chciał-
bym się Ciebie spytać o proces 
twórczy. Jakie rzeczy i wpływy 
kształtują Twój charakter i styl w 
tańcu.

Freeze: Mój charakter wynika 
z tego kim jestem. Sposób 
w jaki wykonuję ruchy wypływa 
z budowy mojego ciała. Mój styl 
pochodzi z wiedzy jaką posia-
dam. To jest proces, który każdy 
musi przejść. 
Bądź otwarty na inspiracje, ale 
pozostawaj sobą. 

Zyskill: Dziękuję bardzo za te 
kilka słów od Ciebie Freeze, czy 
chciałbyś coś dodać, życzenia, 
dropsy.

Freeze: Przede wszystkim chciał-
bym podziękować wszystkim, 
którzy umożliwili mi przyjazd do 
Polski. Bardzo Wam wszystkim 
dziękuję. Podziękowania szcze-
gólne dla Doktora Hefo. Niesamo-
wicie spędziłem czas w Polsce. 
Nauczyłem się wiele.

Róbcie Flava Mag, to naprawdę 
dobra rzecz.

Moje “shoutouts” kieruje do ludzi- 
dla mnie osobiście najważniej-
szych dla naszego tańca, do Dj’s.  
Numer 1 Break Dj James Leacy 
(Świętej Pamięci, R.I.P), Jam One, 
Aidan Leacy, Renegade, Timber, 
Ben, Lean Rock, Tee, Forrest 
Gump, Neil Armstrong, Skeme, 
Woodo, Woo-D, Pilas, Kid Scra-
am, Funk B, Mercy 1 and “on n on 
to the breaker dawn”. Bez was nic 
by się nie poruszało. Wracajcie 
do Vinyli. Peace.

20.03.2010r.! ELIMINACJE JUŻ MAMY ZA SOBĄ.
Trzeba było tam być, by to przeżyć...Szczerze? Nie mogę się doczekać na-stępnych edycji. Ta akurat zaskoczyła 

chyba wszystkich nową formułą, bo po 
raz pierwszy odbyły się eliminacje. Szoko-
wały również  werdykty. 
W składzie sędziowskim Polskich elimina-
cji, zasiedli: Bartazz, Zajcew oraz Kfiat. 
Za deck’ami Dj Spike i Ojciec Karol.
Po raz pierwszy w historii WCH eliminacje 
odbyły się na Ukrainie, gdzie zwyciężyli 
Funk Fanatix, oraz w warszawskim klubie 
Harlem, który  daje, w środowisku under-
groundowych tancerzy, niezłe możliwości 
na zorganizowanie konkretnych event’ów. 
To ludzie budowali tutaj atmosferę, a wi-
dzów podczas eliminacji nie zabrakło.Ogromnym zaskoczeniem była wygrana 

młodej, warszawskiej ekipy - Most Broken 
Crew. 
W finałowej walce, gdzie MBC zmierzyło 
się z jednym z faworytów - ekipą Cat’s 
Claw, zdaniem sędziów, ci pierwsi oka-
zali się lepsi i tym samym znaleźli się w 
rozstawionej ósemce głównego event’u 
Warsaw Challenge 2010r. Będą „walczyć” 
z takimi ekipami jak: Killafornia,  Squ-adron, Drifterz, Top 9, Ghost Crew, Funky 
Dope Manouvers, Planet Funk. 
Oj będzie się działo!
Moim osobistym zdaniem werdykt kon-
trowersyjny. Czekamy z niecierpliwością 
na to co wydarzy się podczas Warsaw 
Challenge 2010 już w maju!
txt: SS
foto: Arttush

WARSAW 

CHALLENGE           

2010

txt: Zyskill
foto: Paweł Grzybek
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Masz jakiś patent na wygry-

wanie turniejów z cyklu Circle 

Prinz Poland? Jak zapomniałeś 

to Ci przypomnę, że wygrałeś 

tą imprezę trzykrotnie, w 2006, 

2008 i 2009r.

Pewnie chcesz poznać ten pa-

tent? To jest jedna z zasad jaką 

się nauczyłem przez b-boying 

- miej oczy dookoła głowy. 

Na zawodach każdy jest ważny; 

jury, widownia i oczywiście Twój 

przeciwnik. Jeśli potrafisz wszyst-

kich rozszyfrować i wiesz czego 

oni potrzebują. To jak z kobieta 

- one czasami nie chcą usłyszeć 

prawdy, wiec czasami ja zatajam 

przed nimi. Lub ją wyostrzam, co 

nie znaczy, że oszukuje. Jestem 

aktorem na scenie i od momentu, 

gdy prowadzący mówi – „Hu-

her” lub „AZIZI” - to ja juz idę po 

zwycięstwo i nie ma innej myśli 

w mojej głowie. Nie niemożność 

przegrywa z miejsca, lecz wygry-

wa użycie odpowiedniej strategii 

na walce, coś jak w filmie „300”.

Która z edycji Circle Prinz Po-

land była najtrudniejsza?

Chyba za drugim razem, co by-

łem z Thomasem (niezły spona-

tan). Miałem pęknięte żebro i cały 

czas odczuwałem ból. Starałem 

się tego nie okazywać, aby prze-

ciwnicy tego nie wykorzystali, 

ale nie dało się! Więc postanowi-

łem iść za ciosem...boli to pokaż, 

że boli! Bądź wyrazisty - jedna 

z zasad, która się kieruje na 

parkiecie. Nie stój jak kołek i nie 

czekaj na swój ruch. Po prostu 

żyj tym i pokaż jak to kochasz. 

Co prawda to Thomas odwalił 

cała robotę za mnie i wielkie dzię-

ki mu za to! Dawno nie miałem 

tak konkretnego zioma na bitwie 

po swojej stronie. Bez słów się 

rozumieliśmy  i patrząc na jego 

wyjścia stałem spokojny, bo 

on ciągle odpalał coś, co mnie 

rozkładało. Dawał mi wiarę w to 

żeby się nie poddać. To był jego 

wieczór, a ja byłem jego wiernym 

cieniem. Wielkie 5 dla Thomasa!

Patrząc na te wszystkie edycje 

Circle Prinz na których miałeś 

okazję być. Która z nich najbar-

dziej Ci się podobała?

Każda miał swój urok i każda 

była ważna. Ale nie zapomniana 

pewnie będzie ta ostatnia z Daro 

aka DZIADEK. Już rok wcześniej 

chciałem z  nim pojechać, ale 

z powodu kontuzji nie było to 

możliwe. Był to dla mnie zaszczyt 

zatańczyć z tym starym „dzia-

dem” (śmiech). To jest człowiek, 

który mnie wychowywał i nie 

tylko w tańcu. Wiele chwil z nim 

spędziłem, to jest człowiek, który 

po czterech latach tańczenia 

powiedział mi, że będę dobry, 

a ja wiedziałem, że on się zna! 

Zawsze był i będzie moja inspi-

racja.

Dla mnie Daro zawsze będzie 

postacią, która powinna pozo-

stać tutaj na zawsze. Na pewno 

widziałeś więcej ode mnie, ale 

nie zaprzeczysz, że jego sety 

z klasycznej już bitwy z La 

Defense to było coś!

To była rzeźnia jak na tamte 

czasy! Z resztą sam byłeś tam to 

widziałeś. Dzisiaj ludzie macha-

ją nóżkami do muzy i wszyscy 

się jarają, a on to robił w 2004r. 

Wiesz to była wtedy bomba! Za-

podawał polską miazgę tym fran-

cuzom (śmiech). Stary poczciwy 

dziadek. Dlatego chciałem 

bardzo z nim zatańczyć – ludzie 

zapomnieli o takich bboy’ach jak 

Daro .Teraz w jury siedzą młode 

szczyle i maja oceniać innych 

b-boy’ów?! Są od dwóch lat na 

topie i mogą oceniać? Żeby być 

w jury to na prawdę trzeba zasłu-

żyć, bo to od tych osób zależy 

jak będzie wyglądała polska 

scena.

W 2006r jego żona urodziła 

dziecko. Myślisz, że gdyby 

wszystko inaczej się potoczyło 

Daro częściej byłby obecny na 

zawodach, bardziej udzielał się 

na scenie?

Nie! Wręcz przeciwnie, to syn dał 

mu energie żeby dalej trenować.

Jeśli mogę tak powiedzieć to od-
młodziło go to. Większy wpływ na 
jego nieobecność na imprezach 
miały kontuzje. Miał poważny 
problem z kolanem. Często 
śmiejemy się z dziadkiem, że ja 
uczę się nauczać innych, a on da 
mi „tworzywo”i czekamy tak, aż 
Jasiu dorośnie, by wyszkolić go 
na rzeźnika (śmiech). Oczywiście 
to jest żart, bo nikt nie będzie na 
nim wywierał presji. Będzie robił 
to na co będzie miał ochotę. Ale 
jak by powiedział, że chce tań-
czyć, to podejrzewam że każdy 
z AZIZI mu w tym pomoże. Daro 
się odrodził i obecne bardzo dużo 
trenuje. Ma 32 lata i częściej bywa 
na treningach niż Ja sam..

W takim razie pozdrowienia od 
całej redakcji dla b-boy Jasia. 
I może wróćmy do tematu sę-
dziowania. Myślisz, że Ci młodzi 
b-boys, którzy są zapraszani do 
sędziowania zdają sobie z tego 
sprawę? Bo mi się wydaje, że to 
organizatorzy imprez nieod-
powiedzialnie często, z chęcią 
bycia „niezależnym” zapraszają 
co raz to młodszych b-boys do 
sędziowania ich turniejów. Jak-
byś miał 20 lat i ledwie 2 latka 
na scenie pojechałbyś sędzio-
wać np. Konfrontacje 
we Wrocławiu?

Ja nigdy nie chciałem sędzio-
wać. Wiedziałem, że jeszcze 
jestem za młody żeby oceniać. 
Trzeba trochę przeżyć na scenie, 
żeby zrozumieć co b-boy chce 
przekazać. Bardziej chciałem 
tańczyć, nie potrafiłem usiedzieć 
na stołku…co nie znaczy. że nie 
sędziowałem w ogóle.

Miałem podobnie. Ale nasza 
scena jest młodą sceną, ludzie 
chcą się uczyć i wiedzieć, co 
mają robić by cały czas się roz-
wijać. Dlatego sięgają po tych 
młodszych, którzy ciągle gdzieś 
podróżują i osiągają sukcesy. 
Nie jest tak? No i pojechałbyś 
na te Konfrontacje, czy nie?

Na pewno bym nie pojechał! Ja 
byłem głodny tańczenia, a nie 
oceniania. Zawsze byli b-boye, 
którzy mieli dłuższy staż i to 
im należała się ta rola. Nasza 
scena nie jest młoda, mamy 
wiele starych wyjadaczy, tylko 
nikt już o nich nie pamięta. Znam 
wielu ludzi, którzy walczyli o ten 

taniec jaki mamy teraz. Kiedyś był 
podział power i styl. B-boying był 
jak gimnastyka artystyczna. Teraz 
b-boye mają wszystko na tacy 
– warsztaty, turnieje co tydzień, 
internet itd. Jak zaczynałem to 
dwa miesiące chodziłem 
za chłopakami żeby móc z nimi 
potańczyć. Oni mnie nauczyli, 
że b-boying nie jest dla każdego 
- na to trzeba zasłużyć. 

Ja to wiem, Ty to wiesz. Ale 
gdzie Ci ludzie są? Powinni być 
tutaj razem z nami żeby młodsi 
brali z nich przykład, słuchali 
co mają do powiedzenia.

Oni są i do dzisiaj mam kontakt 
z wieloma. Scena o nich zapo-
mniała ale do póki tutaj będę 
tańczył to oni zawsze będą
- nigdy nie zapomnę o nich. Nie 
będę tutaj wymieniał o kim mówię 
bo obawiam się, że mogę kogoś 
pominąć, a nie chciałbym nikogo 
urazić. Ludzie  wiemy, co było 
w USA, a nie mamy pojęcia jak 
wyglądało to w Polsce. Mówiąc 
nie skromnie ja jestem przeło-
mem, gdzie b-boying nabierał wy-
razu, charakteru w Polsce. Wraz 
z moja ekipa i kilkoma innymi wal-
czyliśmy o to żeby b-boying był 
tańcem, że to muzyka! Jest muza 
i to ona jest najważniejsza, a my 
tylko pokazujemy jak ją czujemy. 

Dobrze to nazwałeś - przełom. 
Pamiętasz jak cała sala skando-
wała AZIZI na BOTY 2003 
w Koninie? Też krzyczałem..

Jasne, że pamiętam. Do dzisiaj 
oglądam ten materiał jak 1/3 sali 
wołała „Azizi Azizi Azizi”, a my 
schodziliśmy ze sceny w trakcie 
bitwy na której postanowiliśmy 
tańczyć jak „kołki”. Przeciwnicy 
nawet nie mieli pojęcia o co cho-
dzi, a to był bunt przeciwko panu-
jącym zasadom na scenie.Za to 
kocham moją ekipę i zawsze 
z nią będę  - „jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego” - tacy 
muszkieterowie. My wiedzieliśmy, 
co jest dobre i nikt nie będzie 
nam wciskał ściem. Na tamte 
czasy to była mega odwaga, gdyż 
to były „Mistrzostwa Polski”, 
a bynajmniej  tak się o tej impre-
zie mówiło i chyba byliśmy jedyną 
ekipą, która potrafiła się przeciw-
stawić.

Rok później było jeszcze 
odważniej. Oberwało się sę-
dziom z Dani i Niemiec, Soni-
cowi i Speedyiemu. Wtedy już 
front walki z całym tym szajsem 
się powiększył i do Waszego 
składu dolączyłem z Bartazem. 
Wiedziałeś, że piszesz historię?

(śmiech)…Pamiętam jak Sonic 
śmiał się z Amora i nie wytrzyma-
łem. Zrobiłem podjazd pod niego 
i przed sama twarzą machną-
łem mu nogą, a on siedział jak 
na szpilkach bo byli na samym 
końcu sceny i nawet nie mógł się 
odchylić, aż mu nerwy puściły 
i zrobił wyjście. Niezła jazda, juror 
robi wyjście w trakcie bitwy. Robi 
wyjście na mnie...Śmieszne to jest 
z perspektywy czasu ale wtedy 
to było moje całe życie i nikt nie 
śmiał nabijać się z mojego zioma 
i chodź uważam, że to było trochę 
przesadzone to dziś jednak tak 
samo bym postąpił. Co do historii 
to przytoczę wers Mesa „Życie 
pokaże kto był zwykła pała, a kto 
artysta. Ja wiem to dzisiaj i nie 
jest mi przykro” Nie robiłem tego 
dla sławy, tylko dla przekonań 
w które wierze do dzisiaj. Nie 
wiem czy się powiększył, to trwa-
ło juz bardzo długo. Może to był 
jeden z kroków naszego buntu, 
który został tak dostrzeżony przez 
resztę ludzi. Tak dołączyliście do 
nas ale to jest długa historia.

Ja organizowałem swój bunt 
w Gdańsku. Pierwsze imprezy 
„Pokaż Swój Styl” to był kon-
trast do monopolu BOTY 
w Polsce, który zamiast przy-
nosić progres dla sceny był 
regresem dla nas wszystkich. 
Tańczyłem wtedy kilka lat ale 
wiedziałem swoje. No i miałem 
okazję w Gdańsku obserwować 
ekipę ABC z których nic tylko 
można było wtedy brać przy-
kład. Mimo wszystko uważam, 
że naturalne było że się 
w końcu te fronty połączyły, 
bo rezultat wszyscy znamy - 
wystarczy rzucić okiem teraz na 
naszą scenę.

W czasie jak powstawała ta im-
preza nie było internetu. Kontakt 
z innymi b-boyami był bardzo sła-
by. Wszystko odbywało się drogą 
pantoflowa. Wiedziałem, 
ze istnieje ekipa ABC tylko, że ja 
byłem ze Śląska, a oni z nad mo-
rza i dzieliła nas spora odległość. 

Jak to zwykle bywa z należnym 
szacunkiem przedstawiam Wam po-
stacie, które zapraszam do wywiadów 
z serii Flava Dance Magazine. Nic się 
nie zmienia i mam okazję przedstawić 
Wam mojego kolejnego rozmówce, 
a jest nim bez wątpienia jedna 
z najbardziej wyróżniających się po-
staci w ostatnich dziesięciu latach na 
naszej scenie. Reprezentant Rybnika, 
a konkretnie doskonale wszystkim 
znanej grupy AZIZI Crew z którą osią-
gał swoje największe sukcesy i zmie-
niał bieg historii naszego rodzimego 
b-boyingu. Kilkanaście razy otrzy-
mywał nagrody na różnego rodzaju 
imprezach dla b-boys za „najlepszego 
b-boya imprezy”.
Co ciekawe trzykrotnie (2006, 2008 
i 2009) triumfował w jednej z najsil-
niejszych imprez w naszym kraju 
Circle Prinz Poland w Warszawie. 
Przed Wami Ślązak z krwi i kości 
– B-boy Huher.
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Wtedy nie podróżowało się, aż 
tak daleko, a bynajmniej  Ja nie 
mogłem. Dobrze, że na północy 
tez były ekipy i ludzie, którzy mieli 
wpływ na rozwój b-boyów z nad 
morza, ale za wiele nie mogę po-
wiedzieć na ich temat. Ja miałem 
Sbc, Żory, Stylową to byli ludzi, 
którzy szli bardzo dobrą drogą. 
Jedynie pamiętam trzecią edycję 
Pokaż Swój Styl…

Myślę, że wiele osób zapamięta-
ło właśnie tą edycję. 
Była przełomowa, a dla Ciebie 
chyba udana - byłeś drugi 
w bitwach 1na1, i drugi w fo-
otwork contest?

Już nie pamiętam, które miałem 
miejsca ale pamiętam, 
że w każdej konkurencji byłem 
pierwszy lub drugi. To była gruba 
trzydniowa impreza – pamiętasz 
co? (śmiech). Były warsztaty 
z Focusem (Flow Mo - Przyp. 
Red) i tam dostałem wielkiego 
kopa. Chodziłem na warsztatach 
krok w krok za nim i uczyłem się 
kroków. Nigdy mi nikt nie pokazy-
wał ruchów, a on ich miał multum. 
Śmiało mogę powiedzieć, że był 
pierwszym b-boyem z zagrani-
cy, który nadał mojemu tańcu 
charakter b-boy’owy. Poznałem 
pierwsze ruchy foundation, co 
prawda znałem wiele z nich ale 
nigdy nie były one nazwane. Nie 
będę się chwalił, że wpadłem na 
imprezę na konkretnym kacu po 
opijaniu mojego dziecka, a była to 
taka biba dzień wcześniej, 
że buty się przyklejały do podłogi 
(śmiech).

Zaledwie kilka miesięcy później 
odbyło się IBE 2005 w Rotter-
damie i świat o nas usłyszał. 
Następnie styczeń 2006r. 
w Świerklanach jak wpadłeś 
do Seven2smoke (dość mocno 
wtedy obsadzonego m.in Kruk, 
Hefo, Kleju, Dejot, Daro) i w 
dwóch podejściach (4 wygrane, 
następnie kolejne 3) zakończy-
łeś cały contest. Czym różni się 
tamten Huher, od tego teraz?

Tamten „Huher” był młody miał 
serce do tańca, ale słabą głowę. 
Dziś jak oglądam materiał z 
tamtych lat to śmieje się z siebie. 
Wtedy nic innego się nie liczy-
ło, tylko taniec. Teraz jest wiele 
innych obowiązków i problemów. 
Tęsknie czasami za tymi wyjaz-
dami co weekend: zwiedzanie, 
poznawanie ludzi - to cięgle jest 
we mnie! Nie raz mam ochotę 

wjechać na imprezę i skopać parę 
tyłków. Ale muszę myśleć 
o przyszłości i czas ogarnąć 
swoje życie.

Ja uważam, że po Tobie nie 
widać że nie masz serca do 
tańca, wręcz przeciwnie. Ostat-
nio nawet dziewczyny całujesz 
podczas setów, nie prawda?

Kocham tańczyć i będę tańczył 
całe życie. Jak nie B-boying to 
Towarzyski, a jak nie to Salsę - nie 
wiem co ale będę i tego jestem 
pewny! Jeśli chodzi o wydarzenie 
z dziewczyną to…nie żebym był 
łapczywy i wykorzystywał to, 
że na scenie można wiele. Pod-
czas tańca delikatnie ja kopnąłem 
niemal otarłem się butem 
i w ramach przeprosin dostała 
ode mnie buziaka, a ja od publicz-
ności owacje. Jak to mówią nie 
ma tego złego, co by na dobre nie 
wyszło.

Oprócz tańca zajmujesz się 
sztuką masażu?

Sztuka jak brzmi to wzniośle 
(śmiech). Tak masuje w prywat-
nym gabinecie masażu. Taki 
plan „B”, co nie znaczy, że nie 
sprawia mi to przyjemności. Lubię 
masować i wiąże z tym swoją 
przyszłość. Korzystając z okazji 
chciałem pozdrowić szefową 
Zofie.

Masz czas żeby regularnie 
trenować?

Nie. Jestem szczęśliwy jak 
z chłopakami pójdę na swój 
trening i tam dopiero jest zabawa. 
To się może zdarza raz na dwa 
tygodnie, a tak na szkółkach tre-
nuje. Mam jedna grupę z która już 
mogę sobie pozwolić na większy 
luz i robię im „wolne” zajęcia. Sta-
ram się wtedy wymyślać numery, 
by móc pokazać swoim chłopcom 
coś nowego. Boli mnie to bardzo, 
bo nigdzie nie ma tak dobrze jak 
u siebie na sali, ale już zwyczajnie 
nie starcza mi sił.

Mieszkasz w samym sercu 
Śląska, Rybniku. Wokół wiele 
średniej wielkości miast, do-
strzegasz duże zainteresowanie 
b-boyingiem, większe niż kiedyś?

Obecnie jest duża pompa na 
taniec. Wiele zrobiły programy 
telewizyjne. Nie śmie narzekać na 
brak ludzi na szkółce. Na pewno 
jest większe zainteresowanie. 

Teraz dzieciaki chcą coś robić. 
Wybijać się, a taniec jest na praw-
dę dobrą formą rozwoju ruchowe-
go jak i psychologicznego, choć 
uważam, że łatwo im to wszytko 
przychodzi i nie doceniają tego 
tak jak my kiedyś, ale takie czasy.

Gdzie można wpaść na Twoje 
zajęcia w Rybniku?

Zapraszam do Teatru Ziemi 
Rybnickiej w poniedziałki i środy 
o 16.00. Prowadzę również 
zajęcia w Żorach w szkole tańca 
Lilla House - więcej informacji na 
ten temat znajdziecie na stronie 
www.lillahouse.com/zory/.

Jak przyjąłeś zaproszenie na 
tegoroczną edycję Warsaw 
Challange? Będziesz sędziował 
imprezę u boku m.in. Ken Swi-
fta, Orko i Flowmastera. 
To zatem Twoja największa im-
preza, którą przyszło Ci do tej 
pory oceniać?

Słyszałem, że będzie Ken Swift 
i bez zastanowienia się zgo-
dziłem. Siedzieć koło takiego 
b-boya jak on to jest największy 
zaszczyt! Flowmaster będzie 
w jury?! Nieźle też się jaram, to 
moja inspiracja. Dla mnie każda 
impreza jest taka sama. Każdy 
b-boy zasługuje na obiektywną 
ocenę, wiec nie ma znaczenia 
wielkość wydarzenia. Najważ-
niejsze, by podejmować dobre 
decyzję.

Czujesz się dobrze w roli sę-
dziego?

Chyba juz dorosłem do tego, 
żeby oceniać innych b-boyów. 
Wiadomo, że jeszcze sporo 
przede mną, ale wiem co jest 
dobre!

Powiem Ci, że ta rozmowa też 
jest dobra. Ale niestety musi-
my ją już zakończyć. Ostatnie 
słowo od Huhra?

Chce podziękować wszystkim 
ludziom, którzy we mnie wierzą 
i mnie wspierają. Są przy mnie 
cały czas. Nie będę ich wszyst-
kich wymieniał, bo oni to po 
prostu wiedzą.

Dzięki za rozmowę.

txt: Cetowy 
foto: Paweł Grzbek 
www.grzybecki.com
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Młody M - Oldschool w Polsce

Co najpierw poruszyło Cie 
w Hip-Hopie? Pierwszy bodziec?

Młody M: Niech sobie przypo-
mnę... To było dawno temu. Tak 
naprawdę na początku to byli moi 
znajomi. Ja zawsze obracałem się 
w starszym środowisku i z tego 
względu podłapałem to od nich. 
Oni to wychwycili, kiedy jeszcze 
zupełnie nie było mody na Hip-
Hop - ponad 10 lat temu. Później 
nasze losy potoczyły się różnie, 
w każdym bądź razie ja zostałem. 
Tak naprawdę, na samym począt-
ku to najpierw była deska, bo kie-
dyś deska była bardziej związana 
z Hip-Hopem niż obecnie. Potem 
była muzyka. Najpierw słuchanie 
i poznawanie jej, później zajawka 
na swoje teksty i nagrywanie. 
To było krótko po tym jak 3H 
wydało WWA, którym byliśmy za-
fascynowani wszyscy. I od tego to 
się zaczęło. Potem zostałem sam 
na polu bitwy przez jakiś czas, 
że starego grona nagrywam jesz-
cze z jednym ziomkiem, z którym 
tworzę zresztą skład MENSEN-
TIS. I od tamtej pory jakoś to idzie 
aż dotąd. Trochę solowych rzeczy 
zrobiłem, zapoznałem ludzi 
w klimacie, związanych z kulturą. 
Można powiedzieć, że teraz znam 
większość ludzi z warszawskiej 
sceny, którzy tworzą muzykę 
i robią to na jakimś poziomie.

Twoje największe inspiracje?

Młody M: Enigmatycznie po-
wiem, że życie. Wszystko to, co 
jest dookoła. Moje przeżycia, 
przemyślenia. Wszystko związane 
z codziennym  trybem życia. Na 
pewno rozmowy z moimi przyja-
ciółmi, które bardzo dużo mi dają. 
Wtedy wymieniamy poglądy. Przy 
piwku, wiadomo, długie godziny 
rozmów w weekendy. A zdarza się 
to często (śmiech). Z tego wszyst-
kiego dookoła biorą się najwięk-
sze inspiracje - pojedyncze wersy, 
które potem łącze 
w całość pisząc kolejny kawałek. 
Do tego jeszcze dochodzą jakieś 
koncerty, poznawanie nowych 
ludzi na wyjazdach. Zresztą same 
wyjazdy są inspirujące, bo to jest 
zawsze przygoda. Weekend 
w trasie to dwa dni wyjęte, nieza-
pomniany czas. Także wszystko 
ma znaczenie. Staram się nie 
pisać po prostu o muzyce. 

Tym razem 
drobne wywiady 
na temat HHD 
z osobistościami 
reprezentującymi 
różne elementy 
kultury.  

Przed Wami 
wiedza, opinie 
i odczucia, oraz 
troche historii 
Młodego M,
Agi Tembskiej,  
oraz Dolara. 

Enjoy! 

OCB W HIP-HOP DANCE?
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Staram się to robić o tym co mnie 
otacza, o przemyśleniach, sytu-
acjach, to pomaga wyładować 
emocje – „Gdyby nie te wersy 
nie miał bym chyba nic więcej”. 
Wiesz, podchodzę do tego 
bardziej socjologicznie - raczej 
o środowisku, o ideologii.  Idę 
jakimś tam swoim nurtem, swoim 
wyznaczonym torem. Jestem na 
tyle ukształtowany pod względem 
artystycznym,  że wiem o czym 
chce pisać, wiem co chce robić.

Guru muzyczne?

Młody M: Nie mogę ukryć, że są 
takie osoby.  Za granicą wzoruje 
się bardziej na stylu, który mi się 
w danym momencie podoba. 
Próbuje robić coś brzmieniowo 
podobnego, oczywiście na tyle 
na ile tekst mi na to pozwoli, 
bo nadal moim priorytetem jest 
liryka. Jeśli chodzi o polską scenę 
– to też mam swoje inspiracje, ale 
chyba wolę o nich publicznie nie 
mówić (uśmiech).

A co cie jara w kulturze Hip 
Hop? Wartości, Ideały.

Młody M: To nie była jedna, stała. 
Jak zaczynaliśmy, to na pewno 
ważnym czynnikiem było to, 
że byliśmy oryginalni, byliśmy 
inni. Bo Hip Hop nie był popu-
larny i to, że ktoś nosił szerokie 
spodnie, że ktoś nawet jarał 
jointy, nie było tak powszechnym 
zjawiskiem. Teraz wszyscy palą 
na osiedlach, wszędzie, wiesz... 
A kiedyś było inaczej. Potem to 
się zaczęło robić popularne (Hip-
Hop), więc ta oryginalność gdzieś 
zniknęła, zeszła z piedestału i 
nie była to dłużej przyczyna, dla 
której to robiłem. Ale wtedy, że 
tak powiem złapałem o wiele 
większego bakcyla na tą całą 
muzykę... Poczułem, utożsamiłem 
się z tym, odnalazłem się w tym. 
I w tej formie i w treści. Jeżeli cho-
dzi o teraźniejszość, to na pewno 
doszedł czynnik grania koncer-
tów, popularności, tego że jest 
jakiś feedback, odzew od ludzi. 
No nie ukrywam, że to jest bardzo 
miłe, że to ma wpływ. Ja zawsze 
żyłem marzeniami, miałem jakieś 
plany i mogę śmiało powiedzieć, 
że je  zrealizowałem. Nagrywam 
teraz z ludźmi, których bardzo 
szanuję - to jest dla mnie bardzo 
istotne. Mam płytę w empiku, 
co zawsze za małolata było moim 

marzeniem. Nie mówmy o sprze-
daży...(uśmiech)  Zresztą nigdy 
wysoka sprzedaż do tych marzeń 
się nie zaliczała. Natomiast ta pły-
ta - jest to jakiś prestiż, symbol. 
Jeżeli chodzi o sprzedaż, to rynek 
fonograficzny totalnie upadł. 
Niestety. I co mnie w tym trzyma? 
W tej chwili strasznie lubię nawi-
jać! Po prostu zajawka, przede 
wszystkim zajawka. Teraz jestem 
już na tyle stary, ze nie wszędzie 
wypada mi założyć szerokich 
rzeczy... Tu już nie chodzi o styl 
ubierania, pokazywanie tego ze 
jestem hip-hop̀ owcem, natomiast 
cały czas muzyka, nawijanie. 
Ludzie dają mi bardzo dużo 
siły, pomagają,  żebym to dalej 
ciągnął. Nie planuje na razie robić 
sobie przerwy.

Jaki jest Twój pogląd na inne 
elementy kultury?

Młody M:  Z racji tego ze są mniej 
popularne, są chyba mniej istotne 
w tworzeniu kultury. Natomiast 
nie ukrywam że są one nieodłącz-
nym elementem tego wszystkiego 
i to wszystko tworzy jakąś całość. 
I byłoby smutno, gdyby tego 
zabrakło. Dzięki temu kultura jest 
bogatsza, dzięki temu można to 
w ogóle nazwać kulturą. Ja ogól-
nie bardzo szanuję ludzi, którzy 
maja jakąś swoją zajawkę, robią 
coś, co lubią, idą w swoim kierun-
ku. Jak jeszcze osiągają sukcesy 
to jeszcze bardziej się tym jaram.  
A ogólnie mówiąc 
o różnych zajawkach, pasjach to 
myślę,  że każdy powinien mieć 
coś takiego, co ma jakiś sens 
dla niego, oprócz chodzenia do 
pracy, zarabiania tych pieniędzy, 
żeby żyć. A czasami żyje się, 
żeby pracować - po prostu, bez 
głębszego sensu, właściwie tylko 
weekendami, a jest to trochę za 
mało. A ta zajawka, coś czemu 
człowiek może się poświęcić, 
poświęcić swój czas, powoduje, 
że jesteśmy konstruktywni. 
A każdy element tej kultury jest 
konstruktywny, to ma moje po-
parcie.

Co wiesz/sądzisz o Hip-Hop 
Dance?

Młody M:  Wiem, jak wiesz nie-
zbyt wiele. Trochę się dowiedzia-
łem z artykułów, Flava Dance Ma-
gazine. Obejrzałem na youtubè ie 
filmiki i powiem, że  jest to bardzo 

efektowny taniec. Chętnie bym 
coś takiego na żywo zobaczył, 
bo do tej pory nie ukrywam nie 
miałem takiej okazji. Rzeczywi-
ście z kulturą Hip-Hop kojarzy się 
najbardziej B-boying. Natomiast 
myślę, że jest to kwestia tylko i 
wyłącznie popularności. Bo jeżeli 
chodzi o sam klimat, charakter 
Hip-Hop Dance jak najbardziej 
pasuje.  Jak najbardziej jestem za 
tym, żeby był zaliczany do kultury 
i pewnie tak się stanie. Kwestia 
popularyzacji. Teraz się mówi 
o tych 4 elementach. Myslę, 
że B-boying będzie musiał się po-
dzielić i zrobić miejsce dla tańca 
Hip-Hop.

Co uważasz na temat przenika-
nia się elementów kultury?

Młody M: Na pewno jest to cie-
kawsze, jak się pokazuje elemen-
ty razem. Co do łączenia tego, 
to kiedyś żeśmy wszystko łączyli 
dużo bardziej. Podejrzewam, 
że nie tylko ja kiedyś malowałem 
itd., tylko robiło to wiele osób. 
Próbowaliśmy swoich sił przede 
wszystkim w graffiti i rapie. Graffiti 
i rap są dla mnie bardzo spójne. 
Co do Breaka, ja osobiście nie 
znam ludzi, którzy tańczyli. Pew-
nie jest to kwestia środowiska. 
Teraz każdy wybrał swoją drogę, 
bo widzisz, wydaje mi się że nie 
można robić wszystkiego naraz. 
Jeżeli chce się osiągnąć w czymś 
bardzo wysoki poziom to nie moż-
na się łapać za zbyt wiele rzeczy. 
Trzeba coś wybrać. I większość z 
nas, z tych ludzi których ja znam, 
wybrała rap. Natomiast kiedyś 
lataliśmy z puszkami, zamalowy-
waliśmy kartki w zeszytach, przy 
okazji pisząc teksty.  Przychodzi 
moment, że każdy musi wybrać tą 
swoją drogę, jeżeli chce być 
w czymś dobry. A zakładam że je-
żeli coś robisz i poświęcasz temu 
pracę i czas to chcesz być w tym 
dobry. W każdym razie niejedno-
krotnie grałem koncert, gdzie były 
jamy graffiti i to dodawało klimatu. 
Było to dzięki temu ciekawsze 
i bardziej się czuło Hip-Hop.  
Jak jeszcze w przerwach miedzy 
koncertami były pokazy Breaka 
- to jak najbardziej jestem za. 
Wtedy to wszystko wygląda lepiej 
i ciekawiej.
Pozdrawiam wszystkich swoich 
ludzi, producentów i ludzi, którzy 
czuja całym sercem tą kulturę! 

txt: Ryfa
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„HipHopoetryka”

Mroczna noc spowiła niebo czernią.
Wycieńczona dniem, spocona ruchem,

Witam się z moją domowa pustelnią.
Kieruję swe kroki w stronę stereo,

Odpalam dźwięki dla ukojenia umysłu mego.
Głos Badu jak balsam w ciało wpuszczany,

Przepływa w głąb duszy, do osobistych
Rewirów tylko dla Muzy poznanych.

I tak rozkładam swoje narzędzie ruchowe,
W rytm bitu, wygodnie opanowując podłogę.

Przed twarzą odczytuję pełną życia kartę.
Wnet myśl z głębokim wydechem jawi się jak obłok,

Być - żyć HipHopem, czy to aż tyle warte?
Setki zdarzeń wertuję w pamięci.

Ludzkie charaktery napotkane po drodze...
… My wszyscy nie jesteśmy święci!

Jak każde społeczeństwa odmienne środowisko
Miewamy upadki i wzloty, co nas różni,

Zawsze wracamy na to samo boisko!
Tym jednym zatańczonym krokiem otwieram drzwi do marzenia,

Wypuszczam wentyl emocji,
Nie szukam nigdzie indziej ukojenia.

I z pełną stanu uniesienia świadomością,
Wyzwalam z siebie te słowa...

Żyję HipHopem – dlatego me serce bije tak głośno!
YOUYA.

foto: Marek Jaśkiewicz

Warsztaty Dancemania – 1-3 maja 
2010

Już niedługo kolejna Dancemania 
z Egurrola Dance Studio! Tym 
razem warsztaty poprowadzą:

VIET DANG (Wietnam) - new style
Choreograf polskiej i szwajcarskiej 
edycji programu „You Can Dance - 
Po prostu tańcz!”. Współpracował 
z takimi gwiazdami jak: DJ Bobo, 
Mya, Detlef D!’s Soost. Wystę-
pował na gali EMA’s MTV Music 
Awards 2007 w Monachium.

GIGI TORRES (USA) – hip-hop
Choreograf skandynawskiej i ukra-
ińskiej edycji programu „So You 
Think You Can Dance”.
Współpracowała z takimi gwiaz-
dami jak: Pussycat Dolls, Snoop 
Dogg (Snoop Dogg in Vegas), 
Michael Jordan (reklamy „Second 
Generation”, „Fist”).

GABRIEL FRANCISCO (USA) – 
hip-hop, house
Jest gościem warsztatów od wielu 
lat. Jego doświadczenie, osobo-
wość, innowacyjność stylu oraz 
sposób  przekazywania wiedzy są 
bardzo cenione wśród tancerzy.

KAYCE AEA (USA) – hip-hop

Jako tancerka wystąpiła w filmie 
„Fame”. Współpracuje z zespołami 
tanecznymi: Essence Dance Com-
pany (Gigi Torres) oraz Boxcuttuhz 
(Lando Wilkins). 

CANDACE BROWN 
(USA) – hip-hop                                                                                     
Tancerka grup tanecznych: Unity 
LA Dance Ensemble (Tessandra 
Chavez), Essence Dance Com-
pany (Gigi Torres), Boxcuttuhz 
(Lando Wilkins).

www.dancemania.pl

Warsztaty weekendowe 
– 5-6 kwietnia 2010
ANTHONY KAYE (Wielka Brytania) 
– hip-hop
Współpracował z Kylie Minogue, 
Alicią Keys, Jamelią, The  Black 
Eyed Peas, Sugababes czy Geri 
Halliwell. Współtworzył układy 
choreograficzne dla: Avril Lavigne, 
Miki oraz My Chemical Romance.
Więcej: www.taniec.com.pl/szkola/
warsztaty

Co było Twoim pierwszym 
bodźcem jeżeli chodzi o ta-
niec?

Hip-Hop (tak zwany wtedy Rap) 
zaczęłam tańczyć (a może raczej 
poznawać) jak miałam 13 lat, 
czyli wieki temu (1996r.). Moją 
pierwszą inspiracją i ogromną 
zajawką były teledyski i mu-
zyka np.: Snap, Vanila Ice, Mc 
Hammer, Bobby Brown, Salt And 
Peppa itp. Od tego się zaczęło...

Co Cię jara (jakie wartości) 
w kulturze Hip-Hop?

Przyjaźń, godność, szacunek, 
honor, pokój.

Dlaczego zajmujesz się akurat 
tańcem i byciem trenerem?

Jezu! To było moje marzenie 
od zawsze. Czuję się cholernie 
spełniona jako trener, wcześniej 
jako tancerz. Całe życie podpo-
rządkowałam pasji. Moją ekipę – 
Enzym, założyłam w wieku 18 lat, 
więc jesteśmy razem prawie 10...  
masakra :) 

Co wiesz/sądzisz na temat Hip-
Hop Dance? zaliczasz go do 
kultury Hip-Hop?

BEZ WĄTPIENIA TAK! Oczy-
wiście,że Hip-Hop Dance jest 
elementem kultury Hip-Hop. 

Przede wszystkim dzięki muzyce, 
do jakiej jest tańczony. Nie było-
by naszego tańca gdyby nie było 
muzyki hip-hopowej. MC może 
wyrażać swoje emocje poprzez 
słowa, teksty swoich numerów, 
a tancerz HH wyraża swoje emo-
cje przez ruch. Po za tym samo 
zachowanie tancerzy Hip-Hop 
świadczy o tym, iż są oni elemen-
tem kultury Hip-Hop, np. streety, 
koła, battle, jamy itp. 

Elementy kultury Hip-Hop się 
przenikają. Jaka według Ciebie 
jest teraz sytuacja tańca w sto-
sunku do innych elementów?
Czy taniec  zajmuje odpowied-
nie miejsce? Czy myślisz, 
że Hip-Hop Dance będzie mógł 
zaistnieć na równi z B-boying' 
iem?

Uważam, że przez jakieś ostanie 
2 lata Hip-Hop Dance ogromnie 
poszedł do przodu w naszym 
kraju i jest coraz bardziej do-
ceniany. Jesteśmy na dobrej 
drodze, oby tak dalej. Na razie 
raczkujemy, ale to lepsze niż 
leżeć i niedaleko już by wstać 
i pobiec ;) (tzw metafora macie-
rzyńska:)

txt.: Aga Enzym, Ryfa, Ewulin foto: archiwum Agi
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brzmienia g funk’ owego.Nie cho-
dzi o samo to, pod co on tańczy, 
ale on musi mieć state of mind, 
kim są Cripsi, kim są Bloodsi, te 
elementy się muszą przenikać, je-
żeli ktoś się interesuje tylko swoją 
dziedziną, a ma w ch...u to, co ro-
bią inni, to nie jest hip-hopowcem 
jest tylko rzemieślnikiem, robi tylko 
jedną rzecz. Żeby być człowiekiem 
Hip-Hop'u, musisz chociaż ogar-
niać w podstawach te wszystkie 
elementy. Tylko tak możesz powie-
dzieć, że reprezentujesz tą kulturę. 
Jeżeli tego nie robisz, to nie wiesz 
nic. Ja i tak cały czas się uczę 
i wiem, że jest mnóstwo rzeczy, 
które powinienem ogarnąć, 
a jeszcze nie ogarniam. W Polsce 
nie ma takiego głębokiego przeni-
kania, jak na zachodzie, ale mam 
nadzieję, że to przyjdzie. Musi 
przyjść.

A co możemy zrobić, żeby to 
przyszło? Co możesz zrobić 
Ty jako MC?

Trzeba robić takie imprezy, (wiem, 
że to jest trudne organizacynie) 
na których pojawia się kilka 
elementów, żeby ci ludzie mogli 
ze sobą porozmawiać, zobaczyć 
to, co robią, poznać swoją flavę, 
zobaczyć co każdy z nich potrafi, 
żeby też zrozumieli o co chodzi 
hip-hopowcom. Trzeba organizo-
wać jamy, bibki. I przydałyby się 
takie mentalne warsztaty, które się 
czasami zdarzają. Takie panele 
dyskusyjne, na których się rozma-
wia z czego HH wyrasta 
i że wszyscy jesteśmy częścią 
tego samego drzewa, tylko różny-
mi gałęziami.

Co personalnie sądzisz o HHD? 
Gdzie on jest osadzony? Czy 
dużo wiesz i co sądzisz o komer-
cjalizacji HHD i całej kultury?

Właśnie, dzieje się to samo z HHD, 
co stało się z innymi elementami 
kultury hip-hopowej, że ludzie 
próbują to komercjalizować. Jeżeli 
zobaczymy, jak tańczą L.A. Style 
na teledyskach - to jest to element 
tego, że każdy chce zarobić, rozu-
miem, ale z drugiej strony, to też 
muszą być imprezy podziemne 
i ludzie muszą pokazywać swoją 
indywidualną flavę itd...  Ważne 
jest dla mnie to, żeby ludzie po-
strzegali HHD jako taki integralny 
element kultury hip-hopowej, bo 
powiem Ci, że nie jestem tance-
rzem, ale wiem, że 3-4 lata temu 

w Polsce mało kto w ogóle słyszał 
o HHD. Parę osób tańczyło na 
pewno, ale do tej pory ta świa-
domość jest bardzo nikła. Ludzie 
prędzej skojarzą b-boying, niż 
Hip-Hop Dance. A jeśli go zoba-
czą, to nie odróżnią go od jakiejś 
słabej choreografii z YCD, fajnego 
waveingu, czy izolacji. Nie mają tej 
świadomości. I mówię nawet 
o ludziach, którzy tańczą. Czasami 
sobie nie zdają sprawy z tego, co 
robią. I strasznie fajne jest to, jeśli 
tancerze hip-hop' owi są świadomi 
tego, że są hip-hop' owcami(a 
to nie zawsze jest takie oczy-
wiste), że mają prawo do tego, 
żeby pokazywać Hip-Hop itd... 
Jaram się, że ta scena się bardzo 
rozwija. Powiem Ci, że dopóki 
nie zacząłem prowadzić tych bib, 
mało wiedziałem o HHD, teraz nie 
mówię, że wiem dużo, ale powoli 
zaczynam się orientować. Jak nie 
wiedziałem na czym to polega, to 
myślałem, że HHD jest jakoś mniej 
skomplikowany od b-boyingu, ale 
jak zobaczyłem filmiki z JD, jak zo-
baczyłem seta Niako pod „Break 
Ya Neck” i co oni robią pod wersy, 
pod bit, pod całą flavę kawałka, 
jak potrafią pokazać swój cha-
rakter, to się oporowo zajarałem. 
Uważam, że ta scena się musi 
rozwijać i oby jak najmniej było 
ludzi, którzy chcą iść tylko 
w stronę  pieniędzy, a jak naj-
więcej takich, którzy pokażą, że 
można z różnych stylów czerpać, 
do HH coś wprowadzać cały czas. 
A Polska scena na bank się 
rozwija. Są koty, które to cały czas 
pokazują. Jest parę dobrych te-
amów: ekipa w Gdańsku, Warsza-
wie, tutaj Kontrabanda w Lublinie- 
naprawdę pokazują to, co trzeba 
i mam nadzieje, że ludzie zrozu-
mieją, że przyjdzie ten dzień, że 
naprawdę ten HHD czy poping, 
czy locking jest prawdziwym 
Hip-Hopem, bo jest. Jeśli to sobie 
uświadomią to będzie lepiej dla 
tancerzy, dla publiki i dla wszyst-
kich. 

Jeżeli chodzi o rozwój, to 
uważasz, że jak daleko można 
się posunąć w rozwoju poza 
fundamenty? 
Jak daleko te gałęzie mogą się 
rozrosnąć Twoim zdaniem?

Właśnie to jest pytanie  do każde-
go tancerza. Każdy indywidualnie 
rozgryza swój styl. Wiesz co, są 
basics w Hip-Hopie, każdy może 
się nauczyć tańczyć. Każdy się na-

uczy Running Mana, Barta Simp-
sona, różnych moves' ów prędzej 
czy później, ale to nie znaczy, 
że tak na prawdę będzie tańczył 
Hip-Hop. Na tym to wszystko pole-
ga, żeby sami tancerze wiedzieli, 
że rozwój Hip-Hop' u niezależnie 
czy zrobisz ruch z House'u czy do-
walisz jakiś pop, czy zrobisz jakiś 
lock, nawet jeżeli zaczerpniesz coś 
z baletu, z capoeiry, ale zrobisz to 
w hip-hopowym stylu, to będzie 
to cały czas Hip-Hop' em, choć-
byś zrobiła, nie wiem, potrójnego 
axla, ale zrobisz to z poziomem, 
ładnie w bit, to będzie cały czas 
Hip-Hopem, bo Hip-Hop jest tym, 
kim ty jesteś. Jeżeli jesteś osobą, 
która ma taki, a nie inny pomysł 
na kroki, oprócz tych bazowych, 
to rozwijasz ten Hip-Hop. To nie 
powinno się ograniczać. Trzeba 
rozwijać się cały czas, ale pamię-
tać o korzeniach, o tym skąd to 
się wszystko wzięło i co jakiś czas 
do tego wracać. Mimo rozwoju, 
techniki, milionów filmów na YT 
itd. Trzeba się rozwijać niezależnie 
od tego, w którą stronę to pójdzie. 
Musimy wiedzieć, że cały czas ro-
bimy HH, no i na pewno to dobrze 
wpływa na wszystkich. Nawet jeśli 
ludzie czerpią z innych technik, 
to może być hip-hopowe, wszyst-
ko zależy od tego jak oni to poczu-
ją i jak to zrobią.

Ja wiem wszystko co chciałam 
wiedzieć. Chciałbyś coś powie-
dzieć polskim tancerzom, hipho-
powcom, pozdrowić kogoś?

No proste. Róbcie cały czas Hip-
Hop, nie patrzcie ile można 
na tym zarobić, ilu sławnym 
osobom można przybić piątkę, 
tylko róbcie tak, jak czujecie. I czy 
jesteście popperami, lockerami, 
raperami czy grafficiarzami, 
czy b-boy’ami, czy beatboxerami, 
kimkolwiek jesteście w tej kulturze, 
róbcie to tak jak czujecie. 
I nie dajcie sobie wmówić, że to 
nie jest Hip-Hop. Jeśli robicie 
co czujecie, to jest Hip-Hop na 
pewno.

Pozdrowienia: Twoja Stara Team, 
Kontrabanda, D.P.S., New Boogie 
Down School, Eldo, Brudny Wosk, 
moja Ju i  wszyscy, którzy robią 
dobry Hip Hop!

Dziękuję Ci bardzo, Dolarze.

txt: Ryfa
foto: archiwum Dolar

Dolar - Oldschool w Polsce

Dolarze, najpierw Cię zapytam 

o Twój pierwszy bodziec Hip-

Hopowy...?

Wiesz co, najśmieszniejsze jest 

to, że kiedy zacząłem się inte-

resować Hip-Hop'em zacząłem 

od B-boying'u, dlatego, że dużo 

z moich znajomych zaczynało 

wtedy tańczyć. Ten element tak 

mnie strasznie zajarał, dlatego, 

że... najpierw jak każdy zobaczy-

łem powery, później zacząłem 

dostrzegać w tym coś więcej, 

ale to też potrwało latami. 
B-boying jest taką pierwszą 
częścią z którą się zaznajo-
miłem, jeżeli chodzi o kulturę 

hip-hopową, a później naturalnym 

środkiem tego, że próbowałem 

być też b-boyem (tańczyłem 2-3 

lata) mimo tego, że nie osiągałem 

jakichś tam specjalnych wyników, 

ale czułem tą flavę i to zostało 

we mnie – to jest fajna sprawa, 

ale później zacząłem się inte-

resować bardziej MC' ingiem, 

zacząłem sobie freestyleować 

i zobaczyłem, że w tym zaczyna 

mi wychodzić naprawdę fajnie, 

a B-boying wtedy zszedł na drugi 

plan. Później wygasł, ale zajara-

łem się tym, że Hip-Hop jest taką 

kulturą, w której musisz być au-

tentyczny, że nie ma ściemniania. 

Jeżeli chcesz być dobrym kotem, 

to musisz pokazywać siebie. 

Nieważne czy masz taki czy inny 

charakter. Bardzo mi się spodo-

bało, że nie ma tego, co jest 
w popowej kulturze, że są ludzie, 

którzy udają , ktoś im pisze teksty, 

udają innych wykonawców, a tu 

musisz być autentyczny i ludzie 

płacą Ci szacunkiem, a nie tylko 

pieniędzmi za koncert i to mnie 

strasznie zajarało i tak jak słucha-

łem kawałków, chciałem być też 

ich wykonawcą.

Kumam. A jak Twoim zdaniem 

jest w Polsce z przenikaniem 

się elementów?

Z tym jest kiepsko, bo w Polsce 

ludzie sobie nie zdają sprawy na 

czym polegają inne elementy. 

O Hip-Hop Dance to ludzie 
w ogóle nie mają pojęcia. 
Postrzegają to przez pryzmat 

jakichś śmiesznych programów 

typu YCD, czy tego co Wade 

Robson robił w MTV itp. Nie widzą 

tego, że to jest na prawdę istotny 

element kultury hip-hopowej, 

że to, iż popping czy locking poja-

wiły się na zachodzie, to wszystko 

wyrosło z kultury gangów itd.  

Wszystko się pojawiło z tego, 

żeby zastąpić przemoc tańcem, 

wyrażaniem swoich emocji, 
w taki sposób powstał B-boy'ing 

chociażby... sorry miałem nie 

mówić o historii (śmiech). I to jest, 

kurcze, strasznie ważna sprawa. 

Żeby sobie zdawać sprawę 
z tych elementów, które są, 
a w Polsce na przykład ci, którzy 

są b-boy’ami, kiedy znajdują 

się na conteście z ludźmi, który 

tańczą Hip-Hop, popping locking 

czy jakąkolwiek inną odmianę 

streetdance, w ogóle nie mają 

o tym pojęcia,  nie rozumieją 

filozofii hip-hopowej w ogóle. 

W bardziej rozwiniętych kulturach 

hip-hopowych – już nie mówię 

o Stanach – ale np. na zachodzie 

Europy, jeżeli ktoś jest popperem,

to nie sposób, żeby nie znał
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Szasza - Oldschool w Pol-
sce

Nasza piękna, acz zatopiona 
w szarościach Polska chłonęła 
jak gąbka nowości z zagranicy. 
Młode, ambitne pokolenie tylko 
czekało na wyzwania. Artyści 
pełni pomysłów poszukiwali 
wzorców, potrzebowali wiary 
w rozwój, który przyniesie efekt. 
Tak też się stało w dziedzinie 
tańca. 
Old school - połowa lat 80tych, 
amerykańskie filmy (Beat Street, 
Breakin, Breakin 2) docierają do 
Polski.
Zapaleńcy odnajdują w sobie 
talenty, naśladują z oddaniem 
i ekscytacją.
Jednych bez reszty pochłania 
Break Dance - pierwsze figury, 
dropy i spins, inni ćwiczą kroki 
z teledysków Vanilla Ice, 
Mc Hammer’ a, Salt̀ ǹ Pepa. 
Jeszcze niktnie jest świadomy 
jaką ważną rolę w przyszłości 
odegra kultura Hip-Hop i sam 

old school. Wracając do naszego 
kraju… 
Pierwsza fala uderza. Dzieciaki 
tańczą na ulicach, dworcach, 
gdzie tylko się da. Wymiana ka-
setami... pamiętacie kasety? 
To dopiero jest old school!  
Boomboxy na ramieniu, walki 
gdzieś pod tunelami, na dwor-
cach. Specyficzny ubiór zaczynał 
dzielić i wyróżniać.
Oto nowo narodzeni polscy old 
school’owcy. 
Gdybyś tylko wrócił do tych cza-
sów to zapewne w każdym kółku 
na własne oczy podziwiałbyś 
wyczyny samych gwiazd z ASA. 
Wszyscy chcieli być jak oni: 
Turbo, OZONE... dziewczyny 
niczym laski z Salt̀ ǹ Pepa... 
jeszcze bardzo ubogie i potoczne 
nazewnictwo figur tanecznych: 
kolanko, nożyce, bączek - tak 
było. Nie ma sensu tego ukry-
wać. 

Organizacja imprez rusza. Jedna 
z ważniejszych, bo pierwsze 
mistrzostwa Polski w kategorii 
Break Dance, rusza w 1988ro-
ku. Wałcz, Gniezno, Szczecin, 
Włocławek- to miasta, w których 
odbywały się pamiętne imprezy. 
Prawie każdej imprezie Break’ 
owej towarzyszy kategoria Rap 
solo, duety, formacje. Oczywi-
ście było to mylne nazewnictwo, 
wynikające jednak nie z lekko-
myślności, ale z braku dostępu 

do wiedzy. W tamtych czasach 
mieć kasetę VHS z filmem 

Breakin’ ,  już nie mówiąc 
o vinylach z Jamesem 

Brownem, to jak posia-
dać teraz Mercedesa. 
Vinyle to serce muzyki.
Wirus zwany oldscho-
olem rozwijał się 

z wzmocnioną siłą. 

Tancerze zdobywali wiedzę, dzię-
ki czemu rozwój kwitł. W tańcu 
widać było znaczne poprawy. 
Zaczęliśmy operować nazwami, 
wgłębiliśmy się szerzej 
w tą kulturę! 
Było w tym dużo wolności i im-
prowizacji. Natomiast teraz widać 
więcej niepotrzebnego lansu 
i tandety! Wychodzą z założenia, 
że wystarczy nałożyć air force’y 
i arafatkę by uznać się za tance-
rza oldschool’ owego. Odkry-
wanie i podziwianie wzorów 
trwa - Nigga Twins, Clark Kent, 
Zulu Kings, Elite Force- już wtedy 
wielkie gwiazdy. Zostaje doce-
niony ich talent. Street dancerzy 
stają się w pełni profesjonalnymi 
tancerzami. Wynajmują ich do 
teledysków, Michaela Jacksona 
(RIP MY King) , Marii Carey.
Dzięki temu rośnie wiara 
w polskich tancerzach: „Być 
może taka szansa możliwa jest 
i tu”- ponowny kop, zacięcie 
i upór w realizowaniu planu. 
Nowy towar w postaci świeżych, 
jeszcze pachnących vinyli, kaset 
VHS napływał gdzieś z Niemiec, 
bo akurat tam mieli znajomych...

Taniec rap. 
Oldschool. Czarny, brudny, pro-
sto z ulic dzielnic czarnoskórych- 
to jak bicie serca! 
Czy oni wiedzieli że tańczą 
Running Mana, Smurfa, The Prep 
itd.? Jasne że nie. Ale czy teraz 
choć 80% młodych tancerzy 
zdaje sobie sprawę, że to są 
korzenie bez których ich taniec 
Hip-Hop jest warty tyle co nic?!
Kryzys jaki dotknął amerykań-
skich tancerzy dotarł do nas. 
Polski rozwój Street Dancè u 
stanął w miejscu. Wyglądało to 
raczej jak walka. Świadomość 
ludzi była zbyt mała. Być może 
przestało to docierać do ludzi, 
być może old school rodem 
z U.S.A. był niewygodny dla 
polityki rożnych zrzeszonych śro-

dowisk tanecznych. Imprezy 
stylowe zamieniały się 
w masowe zbiórki tańca 

jednego stylu, który nie 
przypominał w niczym 

Hip-Hopu.Mówię tu o tańcu 
wcześniej nazywanym RAP. 

W USA tancerze wystąpili 
przed prezydentem Reaganem, 

zaangażowani by zdobyć jak 
największy rozgłos! Tu w naszej 
ojczyźnie walka z wiatrakami. 
Imprezy bez ładu i składu. 

Hip-Hop tracił wartość. Sprawcy 
czuli się bezkarnie, organizatorzy 
bezcennej oraz koniecznej wie-
dzy, świadomie lub nieświadomie 
powoli zabijali prawdziwe zawody 
Break’ owe, Hip-Hop’owe. Gdzieś 
trzeba było tańczyć, dostosować 
się, wlepić w tłum i działać na wła-
sną rękę. Być może, gdyby było 
tyle silnych osobowości jak m.in. 
Bambaataa, czołowa postać THE 
BLACK SPADES, który to jako Dj 
i MC dbał o środowisko 
i kulturę, to szansa w Polsce na 
powstrzymanie klęski byłaby 
nikła. Bambaataa promował 
i organizował imprezy- block par-
ties pod hasłem „UNITY&LOVE” 
promujące etos pokoju 
i tolerancję rasową. Zmieniał 
młodzieżowe gangi uliczne na 
formacje hip-hopowe. 
Ogniwem łańcucha, którym jest 
oldschool, jak widać, są ludzie, 
mający idee, którzy pomimo prze-
szkód stawiają na swoim!
Należy łączyć się w siły, mieć 
ogromny wkład w organizację 
dobrych progresowych imprez! 
Polska hierarchia artystyczna, 
niestety przez wiele lat unie-
możliwiała legalizację imprez 
mniejszego formatu, występów 
niezrzeszonych tancerzy. Umie-
jętności, środowisko, wkład nie 
wystarczały,  aby opiniować i być 
przy głosie prawdy, bez wpływów. 
Wolni, niezrzeszeni tancerze czuli 
się dyskryminowani. Od dwóch 
lat można śmiało twierdzić: ,,back 
to the oldschool,,! Słabnie rodzaj 
fałszywego Hip-Hopu. Oddajemy 
hołd pionierom, dbamy 
o fundamenty, rozpowszechniamy 
prawdę o korzeniach old schoolu. 
Tancerze otwierają oczy, słucha-
ją, potrafią rozróżniać, doceniać 
wartość kultury Hip-Hop, samego 
old schoolu- najpiękniejszej formy 
tańca. DZIĘKI ludziom zaanga-
żowanym oraz organizatorom, 
którzy dbają o poziom imprez, 
o Street Dance’ ową scenę, 
tworzą klimat zgodny z historią, 
wpajają i wkuwają do świadomo-
ści dzieciaków.
Apel - edukujmy się poprzez 
taniec i muzykę, poświęcając się 
dla innych. Przekonujcie słowem, 
dzielcie się wiedzą, popartą fakta-
mi. Demonstrujcie nagrania, filmy, 
materiały. Przekonujcie, 
organizujcie, zawody, parties, 
jamy. Zapraszajcie pionierów, po-
pularyzujcie old school, szkólcie 

pokolenia, twórzcie projekty. 
Dobry MC, dobry DJ- oni mają 
wkład w kulturę Hip-Hop. 
Połączcie to w całość i wtedy nie 
zgaśnie płomień świecy, dający 
światło rozwojowi Street Dance’ u 
w Polsce.

Moja sugestia:
Czyż szacunek tancerza w śro-
dowisku Hip-Hop’ owym to nie 
nic innego,  jak dobra seria jego 
tanecznych dokonań przez lata...?

Ogromny wkład w organizację do-
brych, progresowych imprez mają 
np. Gdańsk! Pokłon i pozdrawiam 
Was serdecznie: 
Lipskee, Czajna, Batman! Ciebie 
Alkowy Bracie, Drivera, Wodę 
Pop!
Ewulin za taką cierpliwość! Dla 
Bereta i Horby oraz ekip z War-
szawy, Poznania, calego Trojmia-
sta, Lublina itd...!
I co najważniejsze dla mnie, moją 
rodzinkę TOP TOY’s i DMC Crew, 
szalone rodzeństwa: Nenę i Per-
shinga, Bagietę i Tigera. Cinka, 
Kaczora, Aistura, Sikorę, Mc’ego, 
Mańka ;), nasze ekipy z Koszali-
na, Kołobrzegu, Szczecina i wielu 
innych! Rodziców, a w szcze-
gólności dziękuję mojej Mamie, 
która chodząc z boomboxem 
po szkołach, zbierała ludzi, żeby 
tańczyli old school! i która bardzo 
pomogła mi w tym temacie. 
Kornelkę! Koniecznie dziękuję 
też Panu Jarkowi, bez którego 
nie byłoby imprezy Black Streets, 
dzięki któremu Shabba Doo gości 
w Polsce. Niech żyje PUF i teatr 
MUZA. No i na koniec dla Ciebie, 
Suchy :*

txt.: DIANA
Sasza Staniszewska,
Top Toy’s, Koszalin. 
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Jaki był Twój pierwszy bodziec? 

Co było najpierw? Co usłysza-

łeś? Co zobaczyłeś?

To było Rock Steady Crew: 

Uprock. Wszedłem do sklepu Hey 

Joe na Złotej i szukałem funku, bo 

wtedy słuchałem funku. Znajdo-

wałem sobie Earth, Wind & Fire 

i takie rzeczy, the Commodors (do 

dzisiaj mi się bardzo podoba)... 

no i nagle była jakaś kolorowa 

okładka, na okładce było pięciu 

panów w groźnych pozach 

– narysowanych – za nimi wagon 

metra, cały pomalowany, strasznie 

mi się to spodobało. W ogóle ten 

vinyl ktoś mi ukradł, to znaczy, 

ja wiem dokładnie, kto mi ukradł, 

ale mniejsza z tym. Pamiętam, 

że kupiłem tę płytę, przyszedłem 

do domu, włączyłem, no i mówię: 

„No dobra, coś tam sobie leci, 

no niech będzie no”. Pamiętam, 

że podobało mi się, ale to odło-

żyłem, bo kompletnie nie wie-

działem co to jest. To był jakiś 92’ 

rok. I wtedy pamiętam, że ojciec 

mi powiedział, że jest coś takiego 

jak Internet. Zaczynał się wtedy... 

jeszcze nie było Windowsów wte-

dy więc otwierałeś sobie DOS’owe 

okienko, pisałeś długie skom-

plikowane komendy, po których 

jakiś serwer zza granicy wysyłał 

ci plik tekstowy. No więc jakieś 

tam strony z informacjami o rapie 

zaczęły powstawać. Wpisywałeś 

Hip-Hop czy Rap i coś tam wyska-

kiwało. Najbardziej skorzystałem 

jak pojawiły się Windowsy. W wy-

szukiwarkę wpisałem RSC- to co 

było na okładce- i znalazłem link 

do strony działającej do dzisiaj 

(zresztą polecam wszystkim, 

tam jest absolutnie 90% tekstów 

rapowych od 79-2000) ohhla.com. 

Dl’a mnie to działało jak wyszuki-

warka. Pamiętam też, że była taka 

strona dystrybucyjna  z winylami 

na której można było odsłuchiwać 

30 sekund kawałka, więc ja sobie 

codziennie rano albo po szkole 

po prostu włączałem i wiedziałem 

czego szukać. Później się zaczęły 

w Polsce pirackie kasety, można 

było kupić rap na pirackich kase-

tach, i to nie było trudne. 

Na prawdę było mnóstwo rzeczy! 

A gdzieś tam w międzyczasie 

zacząłem chodzić na imprezy, 

zacząłem poznawać ludzi, którzy 

się tym interesują. No i w 97 roku 

był taki koncert RAP DAY, na któ-

rym wystąpiło Run DMC 
i wydaje mi się, że to był moment 

po którym na każdym podwórku 

było stu raperów, stu B-boy’ów, 

stu grafficiarzy... co prawda 

B-boy’ow w Warszawie było 

zawsze najmniej, ale w pewnym 

momencie przyjechał Kwiatek 

z Top Toysów z Koszalina i na któ-

rejś imprez zaczął tańczyć i ludzie, 

którym się to podobało, podeszli 

do niego i mówili: „Ty dawaj coś 

z tym zróbmy”! I tak się narodziła 

banda, która się nazywa Strona B, 

ja również przez jakiś czas 

z chłopakami tańczyłem, również 

byliśmy, co jest najśmieszniejsze, 

na nieoficjalnych mistrzostwach 

Polski w tańcu Break Dance 

w mieście Grudziądz. Pamiętam, 

że Broken Stepsi ze Szczecina 

tę imprezę wygrali – takie postacie 

jak Cerber czy Majrox jeszcze 

wtedy tańczyli, Solo, Solar, Jezus 

– zajebiści B-boy’ e, Jezus to 

jest nadal jeden z moich ulubio-

nych postaci z historii polskiego 

B-boying’ u – niesamowity styl.

No niemniej, ja pamiętam, 

że osobiście nie patrzyłem na to 

jak Cerber tańczy, ale na to, jakie 

ma zajebiste Nike’ i Cortezy, 

bo wtedy w Warszawie nie było 

szans na to, żebyś kupił Cortezy.

Więc pamiętam, że jak pierwsze 

Cortezy się pojawiły w Warszawie 

to kupiłem o numer mniejsze, 

po to, żeby mieć po prostu Cor-

tezy (śmiech). No ale to taka jest 

opcja, z tańcem idzie jakiś flavour, 

a z flavourem- ubranie. Dresem 

adidasa trzypaskowym jarałem się 

dopóki go sobie nie kupiłem i nie 

zobaczyłem jak idiotycznie w nim 

wyglądam. (śmiech). Ale mimo 

wszystko „MY ADIDAS”!
To były naprawdę piękne czasy, 

bo to wszystko było strasznie 

pionierskie. Nauczyłem się 

supermana nie wiedząc, że to 

jest superman, bo się chciałem 

wiatraków nauczyć. Do dzisiaj się 

helikoptera nie nauczyłem, 

a supermana jeszcze robię. 

A podobno superman jest trud-

niejszy od normalnych windmills.

Myślę, Leszku, że to czas już na 

windmille...

O, nie, ja już jestem za stary. Mam 

30 lat, nie wyobrażam sobie, 

co by się stało z moim ciałem 

jakbym miał jeszcze tańczyć 

breka, jakbym miał być B-boyem, 

nie, nie, wszystkie stawy powie-

działyby mi: „Leszku – to nie ten 

pomysł”. Wiem, że są ludzie, któ-

rzy mają i 40 lat i tańczą i chwała 

im za to, tylko, że oni tańczą całe 

życie, ja miałem 10 lat przerwy, 

poza tym nigdy nie byłem jakimś 

kotem, nie przesadzajmy, co ja 

robiłem: zrobię sixstepa w dwie 

strony, swipes’y, jakieś rowerki, 

baby freeza, ok no ale....
Powiem Ci, że jakbym miał dzie-

ciaka, to w wieku 5/6 lat bym mu 

kazał tańczyć Break Dance, bo to 

jest bardzo fajna ogólnorozwo-

jówka. A ja już też zepsuty jestem, 

bo mówię tańczyć Break Dance, 

powinienem powiedzieć, że ma 

być B-boy’ em. Z drugiej strony 

uważam też, że jest mistrzostwo 

kontuzjogenności. Większość lu-

dzi, których znam, niestety na coś 

narzeka. Oglądając kolano Tho-

masa naprawdę się łapałem za 

głowę. Aż mi się źle robi teraz, bo 

to wyglądało drastycznie. Kwiatek 

i jego kręgi szyjne i głowa też nie 

są w najlepszym stanie... Zawsze 

też miałem ogromny szacunek do 

B-boys przez to, 
że raper sobie nie połamie rąk, 

nie połamie sobie nóg, nie będzie 

musiał nosić stabilizatora do koń-

ca życia. Najwyżej straci zęby, jak 

się będzie z innym raperem kłó-

cił... więc B-boying zawsze był dla 

mnie czymś na maksa trudnym. 

Raz, że nie zarabiacie na tym, jak 

powinniście zarabiać, dwa, nie 

dostajecie takiego szacunku od

publiczności, jaki powinniście 
dostawać, trzy, wasze miejsce 
w kulturze hip-hop’ owej, nie jest 
takie, na jakie zasługujecie, cztery, 
łamiecie sobie kości. Tak napraw-
dę, gdzieś tam rap ukradł pozo-
stałym elementom trochę należne 
im miejsce, a pozostałe elementy 
są równie trudne, bo ja nie mówię, 
że bycie raperem jest łatwe, bo 
nie jest, ale z mojej perspektywy 
to, co robi B-boy jest 3X trudniej-
sze niż to, co robię ja. Na pewno 
wszystkim nam potrzeba równie 
dużo wytrwałości i siły własnego 
charakteru, żeby to robić, niemniej 
B-boy’ owi jest potrzebny dodatko-
wo bodziec fizyczny. 

Dlaczego w takim razie zajmu-
jesz się akurat rapem?

Wiesz co.. bo to też jest tak, 
że żeby dojść do pewnej doskona-
łości należy się na prawdę skupić 
na jednej dziedzinie. Nie da rady 
moim zdaniem mieć czarnego 
pasa w karate i w tym samym 
czasie dosłużyć się czarnego pasa 
w brazylijskim jujitsu. Po prostu się 
nie da. Może są tacy genialni 
ludzie, ale ja bym nie potrafił. 
Wiem, że gdybym chciał się 
zajmować B-boying’ iem, to chciał-
bym się nim zajmować 
w takim stopniu w jakim zajmuję 
się pisaniem. Jeżeli praktycznie 
codziennie piszę, tak samo chciał-
bym być 3-4 razy w tygodniu na 
treningu. Jak to się mówi: w piłce 
się nie chowa nogi, tak samo by 
było ze mną w tańcu czy w graffiti. 
Każda z tych pasji jest ogromnie 
czasochłonna, niesamowicie dużo 
czasu trzeba poświęcić na to, żeby 
naprawdę coś osiągnąć. Nie da 
się tego wszystkiego pogodzić. 
Ja zawsze byłem obok tego, pa-
trzyłem na to, bo jest to jednym 
z elementów Hip-Hop’ u i zawsze 
mi się to podobało, ale na prakty-
kę trzeba mieć po prostu mnóstwo 
czasu. Wiem, że fajnie będzie jak 
na wiosnę się już na tyle uwolnię 
od pracy, którą mam w tej chwili, 
że będę mógł się spotkać z Naple-
tem i przejść się z nim na trening 
raz w tygodniu dla zdrowotności, 
półtorej godzinki, porobić jakieś 
rowerki... bo to przynajmniej bę-
dzie fajne, wiem, że będę miał 
z tego fajna zabawę.

Ale powiedziałeś, że B-boying 
nie ma takiego miejsca w kultu-
rze Hip-Hop jakie powinien mieć, 

a w Twoich teledyskach widać 
B-boys...

Nie ma. Wiesz co... to też od nie-
dawna. Strasznie mi się podoba 
to, co Remind mówi na Freshest 
Kidsach: „Gdzie jest twój 
Hip-Hop?”, jeśli uważasz się 
za hip-hopowca, a masz gołe 
dupy i walizki pieniędzy na teledy-
skach, to gdzie jest twój Hip-Hop? 
Bardzo mi się to podoba, dlatego, 
że raperzy są odpowiedzialni 
za to w największej mierze, że Hip-
Hop się tak spsił. Więc, raperzy 
też mogą być przez siłę swojego 
przekazu, bo jednak raper ma 
największe oddziaływanie na 
publikę, więc możemy tą sytuację 
odwrócić. My możemy w pewnym 
momencie sprawić to, że DJ bę-
dzie dostrzegany, jego udział 
w kawałkach  będzie nie na zasa-
dzie: „Ej na koncercie ten kolega 
nam puszcza po prostu play”. 
Że B-boy to nie będzie tylko do-
datek, że nagle się okaże, że jak 
w teledysku nie  weźmiesz Kmela, 
który Ci po prostu rozpieprzy obra-
zek na kawałki, no to nie będzie 
klipu. Dla mnie bardzo fajnie, 
że następuje powrót do tego 
czym Hip-Hop był, do klasycznej 
stylistyki, podoba mi się, że ludzie 
w Polsce zrozumieli, że pewien 
rodzaj ubioru to nie jest jakiś tam 
fetysz tylko identyfikacja z czymś, 
coś to znaczy, że ma to jakaś siłę.
Widzisz, nie spodziewałbym się 10 
lat temu, że zespół typu Hemp Gru 
będzie miał teledysk z B-boyami, 
że Over The Top będzie miał 
bilboardy na mieście, że Warsaw 
Challenge ma budżet wielkości 
porządnej imprezy z muzyką po-
pową i to się może udać. Fajnie. 
Ja mam na razie plan, żeby też 
tam B-boy’ ów zapraszać, 
bo można przekraczać pewne 
rzeczy. Mi się strasznie spodobał 
teledysk K-OS a „The Sekwill”. 
Tam tańczy właśnie Kmel i tylko 
robi solowe rzeczy. Najpierw jakieś 
rzeczy brooklyn rockowe, a potem 
Popping i, swoją drogą, nie wiem 
co jest lepsze: te jego brooklyn 
rocki czy jego Popping. Obie 
rzeczy robi fantastycznie, ale jest 
to tak zgrane do muzyki, że nie 
patrzysz na to tylko przez pryzmat 
hip-hopowego B-boyingu, tylko 
patrzysz na to estetycznie jak na 
balet. Lubię porównanie do baletu, 
bo balet jest dla mnie nie tyle 
jakąś szlachetna sztuką, bo nie 
zabieram szlachectwa innym sztu-

kom, ale jak ja widzę baletmistrza, 
bądź tancerkę, która w tym 
klasycznym harmonijnym reper-
tuarze umie wzbudzać we mnie 
emocje tym, jak się rusza, to mam 
w sobie jakieś takie poczucie 
obcowania z pięknem takim obiek-
tywnym, które mnie gdzieś wokół 
okleja i powoduje, że się dobrze 
czuję. Więc są B-boye, którzy są 
w stanie przekroczyć tą  ramkę 
hip-hopową i wyjść poza nią z tak 
oryginalnymi rzeczami i taką eks-
presją samego siebie, że  przesta-
ję wtedy patrzeć na B-boya, 
a widzę baletmistrza. 
To nie jest żaden zarzut, 
że przestaję w nim widzieć tru-
eschoolowego Kena Swifta, który 
robi groźne miny, bo tak nie jest, 
tylko chodzi mi o ten poziom arty-
zmu na który ta osoba weszła.

Mówiłeś, że B-boy wychodzi 
poza B-boying i ta ekspresja 
przechodzi na inny, czy wyższy 
level. Czy uważasz, że Hip-Hop 
Dance też się zalicza do kultu-
ry? Czy jest on interpretacją tej 
muzyki?

Mam problem z tym - powiem Ci 
szczerze - bo niewątpliwie tańcem 
Hip-Hopu jest B-boying. Bycie tan-
cerzem hip-hopowym to jest bycie 
B-boyem, moim zdaniem. Heh, e, 
widzisz, zdaję sobie sprawę 
z tego, że 99% ludzi związanych 
z tak zwanym Hip-Hop dancem 
– tańcem hip-hopowym.

Ale tym tak zwanym, czy praw-
dziwym?

No właśnie widzisz... ja kompletnie 
nie wiem co jest tak zwane, 
a co prawdziwe, bo na tyle jestem 
laikiem w tej materii, że dla mnie 
większość tych ludzi wygląda 
w dużej mierze podobnie. Mogę 
z punktu widzenia laika powie-
dzieć, że parę takich imprez wi-
działem, owszem, i moim zdaniem 
wielu ludzi powinno się przebierać. 
Widzisz, bo to pewnie jest też 
wiele różnych stylów. Na przykład 
widziałem taki amerykański film 
Rize. Tam po prostu niesamowite 
wrażenie zrobiło na mnie to, w jaki 
sposób uteatralizowany jest ten 
taniec, bo Ci ludzie są przebrani, 
pomalowani, wyglądają bajecznie. 
Widziałem też imprezy popping’ 
owe, locking’ owe – tam też ludzie 
są poprzebierani. A u nas na Funk 
Stylesach wszyscy mają spodnie
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to tak jak bym chciał krytykować chło-
paków z Funky Masons, że poszli 
do Mam Talent. No jakim prawem miał-
bym ich krytykować. Mają szansę na to, 
żeby coś osiągnąć dzięki temu, 
na co pracowali wiele lat. W żaden 
sposób nie tańczą na urodzinach pre-
zesa banku, ani nie przestają być sobą, 
przez to co robią. Na umiejętności 
Machine’a jako B-boya, to,  ze tańczy 
w hollywoodzkich produkcjach nie ma 
żadnego wpływu. On może tańczyć 
nawet na księżycu razem z astronau-
tami. Mnie interesuje to, co on robi jak 
wjeżdża na bitwę. A wtedy zamiata. 
Nie, nie mam nic przeciwko temu, 
bo na prawdę kumam, że ludzie chcą 
czasami robić jakieś rzeczy. Jakbym ja 
w tej chwili dostał propozycję napisania 
filmu, to bym się nie zastanawiał – po 
prostu bym to zrobił.
Poza tym dlaczego masz się bronić 
przed tym, jeżeli jakość Twojej pracy 
podoba się komuś, kto robi coś więcej 
niż to co Ty robisz i możesz pokazać 
swoje umiejętności?

Czyli ogólnie HHD jest formą nieskla-
syfikowaną dla Ciebie?

Nie wiem z czym to się je, wiesz... boję 
się trochę tego. Wiesz co, boję się 
potencjału komercyjnego jaki 
w tym drzemie, bardzo się tego boję, 
bo to są... świat lubi atrakcyjne kobiety, 
które fajnie tańczą.  Hip-Hop dance 
jest gdzieś tam, w pewien sposób, 
dużo bardziej zmysłowo- namiętny niż 
zwykły taniec. Te ruchy mają gdzieśtam 
konotację seksualną.

Zależy kto to tańczy.

Ale mają.

Okej, mogą mieć.

Mogą mieć. Wiem, że dla świata ko-
mercyjnego to jest bardzo atrakcyjne. 
Wiem, że to jest coś po co ten świat 
chciałby sięgnąć, bo wiem, 
że to by było sprzedane. Laik na to 
będzie patrzył głównie przez pryzmat 
ruszających się bioder, a nie harmonii 
z rytmem, tak mi się wydaje.

Jak odrobisz lekcje, to może się spo-
tkamy jeszcze raz (uśmiech).

Tak, jak odrobię lekcje to o Funk Styles’ 
ach będziemy mogli porozmawiać.

Dzięki Ci wielkie za wywiad.

txt: Ryfa
foto: archiwum Eldo

dresowe i biały t-shirt.
Ja nie wiem czy taki jest zwyczaj, 

czy taki jest mundur takiego 

tancerza...
Dla mnie Ci wszyscy ludzie są 

bardzo podobni i mam wrażenie 

jakbym oglądał 40. teledysk 

Justina Timberlake’a z rzędu... 

być może mnóstwo tancerzy się 

teraz na mnie poobraża...

ja się od razu przyznaję : wiem 

co to jest babies, wiem co to są 

swipes’y, windmille, jestem w sta-

nie rozmawiać z bboyem na temat 

B-boyingu.
U tancerza tego typu nie jestem 

w stanie nawet powiedzieć co on 

zrobił, bo ja nawet nie wiem 

co to jest.

A wiesz co to jest the running 

man np?

Wiem tak. Running man wiem, 

tak.

A wiesz co to jest pop?

Tak.

A wiesz co to jest the W.o.p.?

Tak, no tak. Widzisz.. B-boying 

nigdy nie został zawłaszczony 

przez świat inny niż hip-hopowy, 

a jak był to natychmiast się to 

spotykał z negatywną reakcją 

świata B-boyowego. Prawda?

Tak.

No bo B-boying do Music Instruc-

tora to nie B-boying do tego, 

do czego powinien być. B-boying 

do Donny Summer, to nie 

B-boying. B-boying do disco polo 

to nie B-boying. I ja takie oburze-

nie rozumiem, bo rap do bitu tuc 

tuc tuc to tez nie jest rap.

Jedyny problem, jaki ja mam 

z tańcem hip-hopowym to jest 

taki, że: Madonna = taniec 

hip-hopowy. No Ci ludzie, którzy 

tańczą na jej teledyskach, wydaje 

mi się, że to są właśnie tacy 

tancerze.

Wiesz, tak to Ci zostało przed-

stawione...

Większość teledysków popo-

wych, które włączę – widzę 

podobny styl tańca. Ja mogę nie 

wiedzieć, że to jest próba udawa-

nia tego tańca, ale tam są gdzieś 

podobne elementy.
Moja mama np. ogląda YCD, bo 

to się jej bardzo podoba. Zresztą 

fajnie, że ogląda ten program 

akurat, a nie, że gdzieś gwiazdy 

tańczą na czymś. Bo też jestem 

za tym, żeby ludziom zwykłym 

pozwolić prezentować swoje pa-

sje, a nie pani, która ma mercede-

sa pozwalać wygrywać drugiego. 

I ja widzę, że tam  większość tych 

ludzi też taki taniec umie tańczyć, 

że gdzieś tam ten taniec się prze-

wija. Więc dla mnie, nie jest to 

tylko przynależne do Hip-Hopu, 

jeśli w tak szerokim spektrum jest 

wykorzystywane. Ja nie wiem, 

czy podzielasz moje zdanie, 

że ten rodzaj tańca jest w tej chwi-

li na tyle powszechny, 

że gdziekolwiek coś się odbywa 

ten rodzaj tańca jest.

Nie wiem, czy byleś kiedykol-

wiek na undergroundowej im-

prezie z Funk Styles i Hip-Hop 

dance?

Nie.

To co widzisz w YCD, to jest 

właśnie videoclip dance, new 

age, new style, jakkolwiek oni 

to nazwą, natomiast nikt nie 

pokaże prawdziwego HHD 

w telewizji, bo to nie idzie, to nie 

jest łatwe, to nie jest płaskie...

W takim razie mam lekcję do 

odrobienia.

Tak, natomiast wiesz, ja byłam 

po prostu ciekawa jak Ty jako 

osoba reprezentująca kulturę 

Hip-Hop to odbiera...

To znaczy ja Ci powiem w ten 

sposób. Zobacz... kiedyś ustalo-

no jakieś sztywne cztery ele-

menty, ale w pewnym momencie 

się okazało, to w takim razie co 

zrobić z Hip-Hopem instrumen-

talnym, Hip-Hopem, który dotyka 

elektroniki, co zrobić z raperami 

off-beatowymi, którzy rapują, nie 

wiem, do szumu lasu? No bo tak 

naprawdę wiesz, wydaje mi się, 

że wewnątrz tej formy, zaczęło 

się tak dużo różnych aktywno-

ści pojawiać... No bo jest graffiti 

klasyczne, ale ¾ streetartowców, 

których znam, którzy nie robią 

nic związanego z graffiti, robią po 

prostu sztukę uliczną, wywodzą 

się z graffiti i ja bym w żaden spo-

sób nie zarzucił im niehiphopo-

wości. Tak samo wiem, że Jujce 

tez w życiu bym tego nie zarzucił 

mimo to, że nie kręci windmilli 

i nie robi sixstepów, chociaż na 

pewno umie. Także wewnątrz tej 

formy moim zdaniem faktycznie 

są te cztery elementy, które były 

tym kręgosłupem, który zbudował 

tę kulturę. Ale teraz gdzieś to się 

tak mocno rozdrobniło. 

Na pewno wiem, że ludzie, którzy 

tańczą Funk Stylesy interesują 

się rapem, graffiti, B-boying’iem, 

myślę, że te światy są na pewno 

bliskie... z tym, że... to trochę tak 

jest jak deskorolka -- rolki. „My 

jesteśmy B-boy’ami – jestesmy 

brudni uliczni, a Wy jesteście ko-

lorowi podskakujący funkowcy”. 

To są też dwa światy.

To znaczy wiesz, Hip- Hop 

zaadaptował Funk Styles, tak 

samo graffiti, było dużo wcze-

śniej niż Hip-Hop.

Dokładnie. To jest umowne, tak 

jest. Tylko, że w pewnym momen-

cie, moim zdaniem, da się napi-

sać jakieś takie abecadło. Tak jak 

się da napisać abecadło muzyki 

poważnej, tak da się napisać abe-

cadło rapowe. Ja też tak mam, 

że wielu ludzi bardzo negatywnie 

reaguje na to jak jakiekolwiek 

elementy hip-hopu pojawiają się 

w kulturze komercyjnej, masowej. 

Ja przestałem mieć coś przeciw-

ko temu, dlatego, że wiem, 

że u wielu dzieciaków to służy 

jako rozrusznik, jako iskra. Ktoś 

może zobaczyć YCD, pójść do 

szkółki tańca, do której zaprowa-

dzi go mama za rękę, gdzie uczy 

pani instruktorka i były B-boy np. 

(uśmiech). Ale po dwóch latach 

ten dzieciak w wyszukiwarkę 

wpisze Zulu Nation, bo usłyszy, 

tak? Albo wpisze Style Elements, 

niech nawet wpisze South Side 

Rockers i niech zajara się nawet 

kręceniem na bańce, albo za pół 

roku niech przeczyta o Frostym 

Freezie i niech się nauczy stylów. 

Jeżeli w dalszej konsekwencji 

dojdzie do tego, że stanie się Kle-

jem na przykład, to mistrzostwo 

świata, nawet jeżeli jego początek 

to było YCD.
A jeżeli miałby się stać np.: Ma-

chinem, który tańczy też HHD to 

by było źle? Widzisz, Machine też 

odpowiada na pewne zapotrze-

bowanie rynku, tak..? Zgłosił się 

do niego klient, który powiedział 

„Proszę pana, mamy dla pana 

propozycję, układy choreograficz-

ne do czegoś takiego. Idziesz na 

to czy nie idziesz na to?”

Jeśli się chcesz rozwijać... 
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mr wiggles
Thou it’s just a mere formality: 
What’s Your name? where are 
You from? what crews do You 
represent now?

I’m Steffan Clemente – Mr. Wiggles 
from the Bronx. Represent Rock 
Steady Crew, Electric Boogaloos, 
The Cool Five – TC5 Generation, 
Magnificent Force, Electric Com-
pany. Part of them are from time 
when I was a kid. 

You’re in touch with hip-hop 
culture from the very start and 
at its source. What were Your 
beginnings?

My beginnings were at the street. 
You know, Mom was working all 
day, children got out from school 
and tried to not get into troubles. 
I was born in Spanish Harlem, 
we moved to the Bronx in 1970. 
It was a very scary place where 
they sent people back from NY. So 
everybody was there on the street, 
especially children. It wasn’t so 
bad because at summer time we 
got around there and had a lot of 
parties, every day. Everybody got 
out their equipment. Everybody 
knew what was goin’ on. Hip hop 
culture came from that. It was a life 
style for me, I grew up this way, 
doin’ all those things that kids do. 
Also we had there a lot of activities 
on the street – bombing, battling 
and things like that. We just do this 
at the Bronx and never thought 
that that will become something as 
big and go around the world. 
When we got older parties became 
our lifestyle. It was in connec-
tion with the things which were 
around us. Jams where there all 
the time. You could hear from 
your block that there is a jam at 
the park. So you got there and 
see that everybody was there. You 
are there on 52 and you hear that 
there is another jam. It was for us 
just for dancin’, hangout and get 
some girls. Boom. There’s another 
jam…and it was at one night. 
Jams were everywhere. It was the 
life in Bronx. In our time it was the 
hip hop. 
At this time everybody in my crew 

(in Bronx) were mc’s, dj’s, did the 
jams, bombed, danced. We did all 
those things which got in com-
mon with this culture, also dressed 
fly. You know, we just wanted to 
look fly in our neighborhood. We 
knew that everybody was lookin’ 
at our clothes and even the little 
details. For me it was important. I 
changed color of my cazals for it. 
Take the lenses out. Get the spray 
change the color and just wear the 
cazals without the lenses. Do the 
same thing with my belt buckle. 
Everything had to match. It was 
our style.  

Battling is a rather unique form 
in the world of dance. If dancing 
is having fun, then where did 
this form come from and what 
was its purpose?

It came from the rockin’ movement 
and freestyle. It was all about the 
girls. If You dance better you will 
get the girls. But there is also a dif-
ferent thing. For young ghetto kids 
in a gang representing their block 
it was a big thing. 
Gang from my block had a war 
with the gang from Brook Avenue. 
And the party was at the middle 
between our areas. So both gangs 
are coming in and they take the 
best dancers they have, in case it 
just pops off. At my gang I was the 
person whose job was to smoke 
off other dancers. It was my mis-
sion, my duty for my neighbor-
hood to represent my block. It 
was the way of fighting but without 
fighting and it kept the peace. It 
was crazy. If you look at it you 
would think that we were fighting, 
that everybody was fighting. It was 
the way for representing the block. 
For me it was a path on which I 
don’t have to do all things kids did 
to get respect. The second thing 
was that we didn’t have studio 
and any place where we could 
practice. Battling was only way 
to get smoked and practice your 
skills. If you didn’t get smoked 
you wouldn’t get better. If you 
got smoked, practiced and got 
better, you get back and take the 
revenge. 

A lot of us often went to another 
neighborhood and smoked some-
one in front of his girl, mom, sister 
and all of girls from his neighbor-
hood. It was all about the girls. 
You go to another neighborhood 
to see other girls. So if I smoked 
someone in front all those girls it’s 
extra prop. It was the reality. ;)
So at first you have to represent 
your block and the second you 
should be the best to get more 
girls. ;) We didn’t stand into circles 
for all day and get sweaty. We 
just get in to do our thing and get 
out to get the party with friends 
and girls. Music changes, gets 
smoother into slow dances. Hip 
hop jams change into slow jams. 
So if you could get a girl into slow 
dance it was an extra prop. It was 
a pay day for you. ;) It has a really 
big part in it, in this culture. 

In the beginning there were 4 
elements of hip-hop. Is it still 
like that? How many elements 
are there now?

4 elements - it was Crazy Legs 
promotion. At this time we didn’t 
count the elements. In the 90s we 
were trying to bring it back. 
At this time there were magazines 
coming out like The Source witch 
only promoted rappers. In inter-
views we tried to struggle with 
this. In our opinion you cannot 
call a magazine a “hip hop maga-
zine” and promote only rappers. 
Media were always directed to 
rap. Crazy Legs realized it slowly 
and it came out of nowhere. 
During our interview Crazy Legs 
was very upset and he just told 
that it ain’t hip hop and started to 
count elements. At the same time 
Afrika Bambaataa did the same 
thing, without talkin’ to Crazy 
Legs. They had the same idea 
and way of thinkin’ about this at 
the same time. And it worked, 
became very popular. 
A lot of people know about only 4 
elements and use them (as bboy-
ing, graffiti writing, DJing, MCee-
ing). The media, hip hop organi-
zations and so on, and it works. 
4 elements are everywhere. But it 
isn’t right. We’ve got a lot more of 
them. Makin’ beats is an element, 
everything from recording to 
fashion and knowledge. But then 
everyone looks at 4 elements. I 
don’t count them but I know that 
there are more than 4. Even a 
hip hop lawyer, who knows every 
aspect of hip hop connections, 
businesses and so on. That’s 
important in hip hop. But we have 
to remember that hip hop is in 
itself the way of thinkin’, showing 
yourself, and the unity. 

Some people forget about the 
idea while arguing the history. 
What is more important, the his-
tory or the idea itself?

History is important for me be-
cause in hip hop we live up and 
we won’t forget. A lot of time for 
people is easier to forget about 
the past because it was bad for 
themselves. In hip hop we never 
name dropped always showed 
people up. We always talk about 
how it started and people who 
didn’t travel all around the world 
or retired in 1979 or 1974 who 

never got their props. 
We’ve got Rubber Band who died 
in 1974 and he was the biggest 
influence in dance in NY in the 
Bronx since the beginnings. 
People will forget about him or try 
to brush him under the water. He 
was so significant in hip hop and 
dance styles, it would be a crime 
not to mention him and what he 
did. I have never seen him dance. 
He was in hip hop when I was 
a kid. He ran all over the Bronx, 
then he moved to Manhattan, 
got famous there and moved to 
Brooklyn. He became a legend in 
Brooklyn. This man was traveling 
and battling all the time. It was 
an example how b-boy should 
live. Should bounce from ghetto 
to ghetto battling and meeting 
people. Some of people live on 
their neighborhoods and don’t 
want to come out. I just wanted 
to be the best not on my block 
but on the others, every ghetto 
and all around the world. Rubber 
Band did that, so he is a part of 
this history. He created flexibility 
moves, spiders and other things. 
What Salah did with popping, he 
did with breakin over 30 years 
ago. He danced with the cane 
and just did all new stuff like this. 
He wanted to be different. We 
wore sneakers, he wore marsh-
mallows like The Lockers. People 
think that marshmallow come 
from California, but it came from 

NY. The Lockers came to NY 
saw the marshmallows on the 
east and took them to the west. 
Nobody knew that. For me that’s 
important. 
In my opinion arguing about the 
facts and history and gettin’ to 
know who was the first depends 
on how deep you wanna go into 
the dance. People have to decide 
what is important for them. If you 
do it for props and having fun 
maybe it’s not that important. 
When do it as a part of your life 
and it becomes your lifestyle it’s 
very important. People like that 
want to teach. If kid ask them 
about the history it’s hard to say 
‘I don’t know’ and this kid is still 
waiting for his answer. It’s very 
important when people like this 
come from nowhere and wanna 
claim an OG status. 
It’s about those local dancers who 
missed their boat and lost their 
chance. Right now they wanna 
get props, saying that they made 
up something, but they even can’t 
do this. They still trying to get 
the credit for those who made it 
and still can do it and just get the 
fame. I think we have to look at 
many things learning history and 
the ‘facts’ but at first we should 
look at the dance. You could see 
the move’s naturalness in his style 
and you could say ‘yeah he could 
create it’.
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A lot of people are coming and 
saying that they created pop-
pin’. Ok, I told them to pop and 
I saw only the robot. How come 
they could say that they invented 
something if they are doing some-
thing else. Also I had a pleasure 
talkin’ with people before they 
made their claims. 2 year ago I 
talked with certain people and 
they’ve never claimed poppin’. 
Because at that time it wasn’t big, 
so they said ‘Electric Boogaloos’ 
made it up. But 10 years later 
when poppin’ gets big, they say 
that they made up this too. For 
those 10 years they’ve never said 
it but right know they want to be a 
part of it. People are still changing 
their stories to get fame.
All those things are better for me, 
because I was in a right place and 
in a right time. I can only thank 
that I could grow up at this time. 

What virtues should a good 
dancer have? I’m not speaking 
about the technique and skills, 
but mentality.

Love the music. This is kind’a 
personal. King Uprock said it. 
It’s one of the best things I ever 
heard someone say is “You’ve got 
to love the music”. And when he 
said that… lightbulb… simple - 
you’ve got to love the music and 
you’ve got to show it, remember 
that.
If you talk about a b-boy battle it’s 
also about putting another person 
down, but they’re missing the love 
for the music. At the same time 
you’re supposed  to show the love 
for that song. And for me that is 
the highest art. If you do that and 
someone can see it or feel it it’s 
the highest art.
If you’re talking about a state of 
mind – everybody should be a 
peacemaker. I’m a peacemaker. 
But it’s not always like that. It’s 
not in everyone’s nature. Some 
people might think differently and 
act differently. That’s their own 
metamorphosis. I can’t argue with 
that. It’s between them an God. 
Sometimes it’s a question of their 
b-boy character. It’s not because 
they are big, it’s because the 
character is big in them. So when 
they battle, that’s big in them. 
There is no light switch. So those 
people… All I know is, I love the 
way they dance. I can’t help it so 
I won’t. I just love the way they 

dance. That’s personal evolution.
I’d like to say, that every b-boy 
should have the most respect for 
other people, Bambaataa said so. 
If they honor the cause and re-
spect the level of Zulu, a real Zulu, 
it’s good enough for me.

What’s Your opinion on dancers 
today? You’ve told us what You 
like in them. But what do You 
condemn?

I think we’ve already passed 
the level of fighting. We did that 
already. Dancing is our escape 
from putting our hands up. If you 
can’t answer the question where 
to move, then you should step 
off the floor. So I think in that 
case the hole “trying to keep it 
real” shit and the throwing your 
hands up and putting your hands 
in somebody… In life in general, 
I don’t think any human being 
should ever put their hands in an-
other human being unless it’s self 
defense or defending a child or 
family… I always put two fingers 
up (peace sign) and that’s how it 
is in my life.

If graffiti is hip-hop’s painting, 
rap is the music, then what is its 
ultimate dance form?

That’s easy actually…For me the 
ultimate dance form is the rockin’. 
The other dance styles… Popping 

and locking became like… when 
the forms from east and west met 
they just connected. So if I play a 
song that reflects my childhood, 
you’re not gonna’ see poppin’, it 
will either be bounce or rockin’. 
Thou I love popping. Popping 
brought me my fame…

That’s all we wanted to ask You. 
It’s a great honor for us to have 
You as a guest here. Thank You 
for visiting us and for sharing 
Your knowledge with us. We 
hope to see You again soon. If 
You want to say smth more ;) 
It’s your time now. 

It’s the second time here. I’m very 
happy to be in Poland. Never 
thought I would be here. My thing 
is, you know, stayin’ true with the 
culture and foundations. Still put 
this on the top. Never lose the 
feeling with hip hop. I still remem-
ber and love what Afrika Bam-
baataa said at one of the speech-
es IF YOU WANNA KNOW WHO 
YOUR PEOPLE ARE, PLAY THE 
DRUM AND THEY’LL ALL COME. 
For me that is hip hop. No matter 
the race and skin color. That’s the 
real hip hop. Keep remembering 
this. Aight. 
Peace, much respect Poland form 
the Bronx. I see You ;)

txt: Aboo
foto: Paweł Grzybek

My, jako istoty zdolne do refleksji, 
wszelkie otaczające nas zjawiska 
wartościujemy. 
Oceniamy, porównujemy, two-
rzymy klasyfikacje, hierarchie, 
zbiory...
Jest to nam potrzebne, bo 
daje jakieś poczucie porządku, 
stwarza punkt odniesienia, dzięki 
któremu po otaczającym nas 
świecie nie poruszamy się po 
omacku. Często jednak 
to zbyt skrupulatne porządkowa-
nie może prowadzić do jeszcze 
większego bałaganu. 
Rzecz jasna, temu aksjologiczne-
mu dylematowi przyjrzę się przez 
jeden wąski i interesujący nas 
tu pryzmat – taniec, przy czym 
poruszany tu problem może 
pasować do niemal każdego ele-
mentu rozległego pojęcia, jakim 
jest kultura i sztuka ulicy...
Tak więc oceniamy – i przy 
tej ocenie chcielibyśmy może 
skorzystać z prostej zasady – 
fajne, słabe, podoba się, albo nie 
podoba. Jednak pomiędzy na-
szymi prostolinijnymi odczuciami 
a werdyktem stoi kilka pojęć, 
które zmuszają do nieco bardziej 
złożonej oceny, w tym wypadku 
tancerza, tańca, bądź jakiego-
kolwiek zjawiska o problematyce 
tanecznej.
Pierwszym z tych argumentów 
jest popularne określenie 
– KOMERCJA
Czym tak na prawdę jest ta 
komercja?
Od zarania dziejów człowiek 
tworzył system, w którym usługa 
bądź przedmiot posiadać miały 
jakąś umowną wartość. Dzięki 
temu mogła rozwinąć się cywili-
zacja. Oczywiście natura ludzka 

często kierowana chciwością 
nadała tej wartości negatywny 
wydźwięk, a jego echo wkradło 
się do niemal każdej dziedziny 
ludzkiego życia, także do sztuki. 
O ile nikt nie kwestionuje znacze-
nia i potrzeby istnienia pieniędzy, 
o tyle sztuka, twórczość, artyzm, 
kojarzą nam się jako coś 
z innego wymiaru, coś me-
tafizycznego, ze swej natury 
wolnego od przyziemnych trosk 
i zasad. Coś w tym niewątpliwie 
jest, jednak czasy wędrujących 
bardów mamy już za sobą. Dziś 
również sztuka musi na siebie za-
rabiać, musi mieć siłę przebicia, 
w przeciwnym wypadku prędzej 
czy później skończy w przysło-
wiowej szufladzie...
Czy zmierzam do jednoznaczne-
go zakwestionowania niechęci 
do sztuki określonej wprost jako 
komercyjna? Niezupełnie. Jako 
zdeklarowany truskulowiec sam 
żywię bardzo chłodne uczucia 
do tzw. komery. Problem polega 
jedynie na nieco nieumiejętnym 
często żonglowaniu tym poję-
ciem.
Ta ultraprawilna wrogość do 
komercji jako takiej lub raczej 
jakiejkolwiek jest źródłem dość 
dziwnej implikacji – jeśli coś jest 
komercyjne to jest złe, niegodne, 
lub po prostu słabe. Idąc dalej 
tą myślą dochodzimy do wniosku 
– wszystko co tanie jest dobre! 
I tak doszliśmy do okrutnego 
nieporozumienia w określeniu 
undergroundu – jednym słowem 
underground to taki dyskont (?!)

Czyli Jay-Z, Nas czy Wu-Tang 
Clan to shit, bo osiągnęli sukces 
komercyjny, a jakiś średnio 
ogarnięty raperzyna z gminy 
Żadnej to prawdziwy kozak, bo 
jest wierny...no właśnie...wierny 
czemu?! – chyba swej nieudolno-
ści. B-boy, popper, locker – który 
zarabia krocie na imprezach, 
pokazach, showcasach to lamus, 
bo prawdziwy hip-hopowiec ma 
chodzić wiecznie w podartych 
trampkach i jeździć pekapem?! 
Wnioski nasuwają się same.
Jednak brnąc dalej w tą ironię 
moglibyśmy paradoksalnie zbo-
czyć w drugą stronę, automa-
tycznie gloryfikując z kolei tych, 
którzy osiągnęli sukces, zaś tych 
niskobudżetowych spychając na 
margines. W tym kontekście taki 
Akon miałby budzić respekt...
Prawda jest taka, że komercyj-
ność nie jest żadnym aksjoma-
tem! Przykładowo - Snoop Dogg 
wydaje kiedyś parę konkretnych 
tytułów, które dosłownie miaż-
dżą rynek. Jaram się nimi i mam 
gdzieś, że Snoop opanowuje 
wszystkie komercyjne stacje 
i staje się tzw maistreamem, 
częścią popkultury. Po prostu 
te płyty są dobre! Jeśli chwytam 
album Battlecat, czy Dj Batsu 
– te pozycje są prawie nieosiągal-
ne, a już na pewno nie znane tak 
szerokiej publiczności 
– ja się jaram nimi, nie dlatego, 
że są tak unikatowe (no może 
nie tylko dlatego;), ale przede 
wszystkim rozgrzewa mnie ich 
zawartość – po prostu są dobre!
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Jeśli zaś ten sam Snoop dziś wy-
daje słabą płytę, choć znów leci 
we wszystkich vivach i klubach, 
mnie ta płyta nie jara, nie dlatego, 
że jest lub nie jest platynowa. 
Ona jest po prostu dla mnie 
słaba. Wyznacznikiem oceny nie 
jest więc jej wartość materialna, 
ani w jedną, ani w drugą stronę. 
Wyznacznikiem jest poziom!
Zanim więc jednoznacznie 
rzucimy opinię w świetle pojęcia 
komercji, jeszcze raz zapytajmy, 
czym ona jest? 
W rozumieniu dosłownym 
– to wszystko, na czym zarabia 
się i w co inwestuje się środki. 
W tym  kontekście jest ona wręcz 
niezbędna. Gdyby nie ten aspekt 
komercji – b-boying mógłby nigdy 
nie opuścić Bronxu a Popping 
i Locking Kalifornii. Gdyby nie 
ten aspekt komercji, nie mieliby-
śmy BC One, IBE, Juste Debout, 
Circle Prinz albo naszego Funk 
All czy The Styles Crash. Rozwój 
wymaga profesjonalizmu, 
a profesjonalizm wymaga profe-
sjonalistów, ci zaś, by móc się tej 
pasji poświęcić, potrzebują na 
to środków – również w sensie 
zarobków, bo każdy ma prawo 
się ustawić:) No właśnie – pro-
blem w tym, jeśli to ustawianie 
się przestanie być efektem, a 
stanie się celem. W tym świetle 
b-boying opuszcza Bronx i trafia 
– owszem do nas, za to chwała 
- lecz po drodze    utyka jeszcze 
w setkach słabych programów, 
filmów, teledysków... Popping, 
Locking, Hip-Hop Dance lądują 
w popowych teledyskach, w 
reklamach dropsów i tabletek na 
przeczyszczenie, dzieciaki w skle-
pie „Smyk” mogą kupić tornistry 
z napisem „Yo”, „Elo” lub „Brek-
Dens”, staje się to tak popularne, 
że nawet przewodniczący pewnej 
partii deklaruje swą wiedzę na ten 
temat podczas obrad sejmu...
I niestety ten hip-hop zyskuje 
wartość rynkową, jednak traci 
wartość własną...
Jeśli Tancerz, MC, Dj itd. robi 
swoje i zarabia przy tym wielką 
kasę, to jego sukces – zasłużył 
na to.
Jeśli tancerz, mc, dj itd. robi wiel-
ką kasę nie robiąc swojego, nie 
robiąc tego szczerze i od siebie 
– to jego porażka i o respekt tu 
trudno.
Jeśli program, show, teledysk czy 
cokolwiek pokazuje coś fajnego, 
profesjonalnego, merytorycznie 

ogarniętego i zarabia wielką kasę 
– jest to sukces i takiego sukcesu 
życzę każdej wielkiej inicjatywie, 
która promuje dobrą zajawkę.
Jeśli program, show, teledysk 
czy cokolwiek zarabia wielką 
kasę, jednak rzetelność, poziom, 
profesjonalizm i merytoryczne 
ujęcie schodzi na dalszy plan 
wobec blichtru i rozgłosu, sukces 
komercyjny jest wówczas niestety 
jedynym sukcesem...
Podsumowując ten dział – Ko-
mercja dla sztuki, nie sztuka dla 
komercji!!!
I wszystko powinno być ok.

Drugim popularnym filarem 
zasadniczo wpływającym na na-
szą ocenę jest wtórność określa-
na potocznie jako KSEROWANIE.
Wyobraźmy sobie sytuację 
– jesteśmy na turnieju tanecz-
nym i widzimy konkretny numer, 
patent, trik a może nawet całego 
seta – dodajmy - widzimy to po 
raz pierwszy. Trwając w błogiej 
nieświadomości oczywiście 
zachwycamy się tym wyjściem, 
jednak kiedy tylko dowiemy 
się, że „to już było”, że ktoś to 
wcześniej zrobił, nasz entuzjazm 
spada jak boski wiatr japońskich 
lotników Kamikaze. W sumie 
słusznie, bo nasza kultura od 
zawsze kładła nacisk na orygi-
nalność, niepowtarzalność, a za 
bajtowanie można kiedyś było nie 
tylko dostać kaczuchę, ale nawet 
zginąć. Jednak i tu można dość 
łatwo popaść w paranoję. 
Czym tak naprawdę jest to 
kserowanie? Jakie zatacza koło, 
czy każda powtórka to ksero?
Na początek należy odróżnić coś 
charakterystycznego od standar-
du. 
Standardem może być w przy-
padku tańca cały przebogaty 
zestaw ruchów, charakterystycz-
nych dla danego tańca 
– tj. sixstep, windmill, headspin 
dla b-boyingu, fresno, old man 
czy twist o flex dla poppingu, 
scooby doo, scoobot, czy leo 
walk dla lockingu, running man, 
roger rabbit, czy bart simpson dla 
hip-hopu.
Tych ruchów jest całe mnóstwo 
– niektóre są typowe, jak te wyżej 
wymienione, niektóre bardziej 
złożone i mniej popularne. 
Standardem może być również 
dany styl – określony sposób 
tańczenia inspirowany konkret-
nym stylem - np. Electric Booga-

loo, G-Style, czy New York Style. 
Style te zawierają określony 
sposób poruszania się, ostatecz-
nie powinny jednak kierować nas 
ku własnemu, indywidualnemu 
FLOW.
Zupełnie inna sprawa to coś 
stricte personalnego, jakiś 
wyjątkowy, charakterystyczny 
patent, kojarzony w prostej linii 
z jakimś graczem. Jeśli więc na 
konteście, pokazie czy showcasie 
ktoś wyjmuje chustkę i animuje 
ją w sposób charakterystyczny 
dla Salaha, jest to niewątpliwie 
ksero i to z dolnej półki. Jeśli 
ktoś przykładowo zatrzymuje 
jedną nogę w powietrzu a drugą 
przeskakuje nad nią, po czym 
wykonuje wyskok w rotacji i upa-
da do półszpagatu, może to być 
ewidentnie sekwencja P-Locka, 
przy czym nawet tutaj ksero nie 
polega na samych ruchach, które 
są popularne, ale na takim ich 
zestawieniu w taką właśnie cha-
rakterystyczną dla Portugalczyka 
całość.
W przypadku b-boyingu też było 
sporo naśladowców popularnego 
niegdyś Benjiego, choć i on nie 
jedyny i nie pierwszy tańczył 
w ten sposób. Nie mylmy więc 
charakterystycznej formy 
z brakiem kreatywności. Należy 
roztropnie odnajdywać granicę 
między inspiracją a kserowaniem, 
choć granica ta bywa cienka. 

Jeśli chodzi o inspiracje, warto 
mieć ich kilka, bo myśląc logicz-
nie, ta wielorakość daje nam pe-
wien miks, a ten z kolei może być 
czymś zupełnie nowym. Ślepe 
zapatrzenie tylko w jeden punkt 
niebezpiecznie zbliża nas do 
wtórności, przez co można stać 
się jedynie słabszą kopią swego 
idola. Z kolei jeśli nie mamy inspi-
racji, pozostaje nam jedynie in-
spiracja samym sobą. Nie byłoby 
problemu, jeśli bylibyśmy super 
przekotami. Jeśli jednak ktoś nie 
jest mocnym graczem, 
a na początku nikt nim przecież 
nie jest, brak inspiracji może 
okazać się brakiem pomysłu na 
siebie. 
Inspiracja nie jest niczym złym – 
jest wręcz konieczna i zbawienna 
dla progresu. Inspiracje należy 
mądrze oceniać, i to dotyczy 
zarówno twórców, jak i krytyków. 
Zdarza się bowiem, że brak rze-
telnej znajomości tematu prowa-
dzi do krzywdzących ocen 

i opinii, jak to bywa czasem na 
tanecznych forach. Pomyślmy 
-  nikt minimalnie ogarnięty nie 
nazwałby przecież b-boya robią-
cego air flares czy chair freeze 
kserobojem. 

Ostatni, końcowy etap rozważań 
wynika w pewnym sensie 
z dwóch pierwszych – to pojęcie 
PRAWDZIWOŚCI...a raczej tej 
prawdziwości weryfikacja.
Być prawdziwym to wielkie słowa, 
ale można je w sumie streścić w 
prostym sformułowaniu 
– być prawdziwym, to być wier-
nym sobie...
Ostatecznie, nawet jeśli ktoś robi 
sobie tą swoję komerę, ale 
odnajduje się w tym, sprawia mu 
to szczerą przyjemność i jest to 
jego i od niego, trudno kogoś 
takiego potępiać. 
Problem tylko w tym, że często 
sytuacja wygląda jak zbrodnia 
Makbeta – jednorazowe sprzenie-
wierzenie się jakimś tam ideałom 
pociąga za sobą serię niepoha-
mowanych następstw. Wiadomo, 
że zapach pieniądza często odu-
rza i czasem nawet tracąc wiarę, 
pasję i przyjemność 
z wykonywanej pracy, trudno się 
od tego zapachu uwolnić. Wtedy 
tam gdzie powinna być kreatyw-
ność, pojawiają się plagiaty 
i ksero ksera ksera. Tam gdzie 
powinna być pasja, pojawiają 
się sumy i kontrakty. Tam gdzie 
powinien być przekaz, pojawia 
się badanie rynku docelowego 
i popyt. Tam gdzie powinien 
być progres, pojawia się wyścig 
szczurów. Tam gdzie powinna być 
sztuka, pojawia się sztuczność...

Tańczymy, słuchamy muzyki, 
tworzymy, jeździmy na imprezy. 
Dla niektórych to hobby, dla 
niektórych sposób na zaistnienie, 
dla niektórych zawód, 
dla niektórych pasja, nałóg...
Dla niektórych może wszystkiego 
po trochu. Nie sposób nie myśleć 
o jakichkolwiek, większych czy 
mniejszych profitach związanych 
z rzeczami, na które poświęcamy 
ładny kawałek życia. 
Jednak bez względu na to, czy 
i ile zarabiamy na tym, czy się 
kimś inspirujemy – dobrze jest 
zostać w tym prawdziwym. Ocena 
z zewnątrz nie jest jedyną oceną 
naszej prawdziwości. Jeśli mniej 
popularny tancerz skopiuje numer 
jakiegoś światowego znanego 

kocura, podnosi się wrzawa. 
A jeśli jakiś sławny kocur kradnie 
numer podpatrzony u zupełnie 
nieznanego gracza, można rzec 
pionka? Jeśli znany raper nagry-
wa, jako swoją, zwrotkę prze-
chwyconą od jakiegoś lokalnego 
nieznanego nikomu twórcy? 
Może nawet w innym wypadku 
ta zwrotka nie ujrzałaby światła 
dziennego, może nie ma żadnej 
krytyki, oburzenia opinii publicz-
nej, teoretycznie wszystko gra – 
jednak doszło tu do skserowania 
i to wyjątkowo nikczemnego...
Ten temat we wszystkich jego 
aspektach łączy się z oceną. 
Oceniamy jako sędziowie, ocenia-
my jako widzowie, oceniamy jako 
konkurenci. I dobrze. Jednak oce-
na kogoś przychodzi nam zawsze 
dużo łatwiej, niż ocena siebie. 
Czasem warto się zatrzymać, 
choćby na swojej sali treningowej, 
spojrzeć w lustro i zapytać 
o własną wierność sobie. 
Dopóki tworzę, dopóki robię to 
z serca, dopóki szukam sztuki 
w sobie i siebie w sztuce, nikt nie 
może mi nic zarzucić – ani komer-
cji, ani kserowania ani niepraw-
dziwości.
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