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FLAVA CREW

Na samym wstępie chcę podziękować ludziom, 

bez których nie czytalibyście tak konkretnych artykułów 

i nie „poznawalibyście” świata tancerzy uznających jedną 

prawdę, którą jest Hip-Hop. 

Obserwując i analizując „shit”, w którym musimy się 

wykłócać o swoje, to szczerze boję się, że prawdziwe 

korzenie tańca stylów, które preferujemy nie przebiją się 

w walce z komercyjną machiną dawania wszystkiego 

za nic. Ludzie, którzy tworzyli i dalej tworzą coś dla Nas 

są nikim w porównaniu z „gwiazdami”. A czy te „gwiazdy 

wiedzą skąd są i co reprezentują? Czy wiedzą czego 

nauczają?

W tym numerze pojawia się nowy dział poświęcony Street 

Art’owi.  Będziemy starać się co numer dodawać nowe 

pozycje do Flava Dance Magazine. Jeżeli macie ciekawe 

pomysły to piszcie na redakcja@flava.com.pl. Możecie 

wygrać roczną prenumeratę naszej gazety i inne ciekawe 

gadżety. Informacje o konkursach dodawane są na stronie 

www.flava.com.pl.
 
   txt: Bboy Simon
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27 listopada szesnastu breakdancerów z całego świata doprowadziło do szaleństwa zazwyczaj nieśmiałych 

Japończyków zgromadzonych Yoyogi Stadium w samym centrum Tokio. To była seria zapierających dech 

w piersiach breakdance’owych pokazów, a najlepszy okazał się brazylijski B-boy Neguin z załogi Tsunami 

All Stars, który w finalnym starciu wygrał z Holendrem „Just Do It”. Po raz pierwszy w historii zawodów 

wystartował Polak! Pochodzący z Krakowa Tomasz Kuliś „Kleju”, co prawda pierwszą bitwę przegrał, 

le już samo uczestnictwo w Red Bull BC One jest wielkim sukcesem!

Okrągła scena w Yoyogi Stadium 

tworzyła centrum pulsującej trybu-

ny głównej. W ostatniej 

z 15 walk jeden na jednego Brazy-

lijczyk Neguin stanął oko w oko 

z „Latającym Holendrem” 

Just Do It, który w półfinale 

zwyciężył z Niemcem Airdit. 

Neguin wygrał bitwę dzięki swojej 

zaawansowanej technice 

i zachwycającemu pokazowi. 

Brazylijska „Ginga” - jakość 

ruchów i postawa, z której słyną 

brazylijscy piłkarze - zdziałała 

w jego przypadku cuda. 

Niestety jedyny reprezentant 

Polski - Kleju - przegrał swoją 

pierwszą bitwę. Rozpoczął pokaz 

z dużą pewnością siebie, jednak 

Francuz Marcio rozwiał jego na-

dzieje. Kleju miał problem 

ze zrozumieniem decyzji sędziów: 

„Nie sądzę, że przegrałem. 

Nie uważam, żeby był lepszy ode 

mnie. On wykonywał akrobacje, 

figury siłowe, ale to nie był taniec.”

Umiejętności B-Boyów oceniało 

pięciu sędziów, wśród których 

znajdowali się dwukrotny mistrz 

Lilou oraz legendarny Ken Swift. 

Decyzje nie były łatwe i towarzy-

szyło im duże napięcie. Po wal-

kach w Biel, Berlinie, Sao Paulo, 

Kapsztadzie, Paryżu i Nowym 

Jorku siódma edycja konkursu 

osiągnęła najwyższy z dotych-

czasowych edycji poziom.

Japonia ma żywą scenę 

hiphopową, której epicentrum 

znajduje się w 30-milionowej sto-

licy. Tegoroczny Red Bull BC One 

– odbywający się pośród świątyń, 

domów gier hazardowych, 

wieżowców i barów 

karaoke a także 

w towarzy-
stwie 

gejszy 
i zapaśników 

sumo – nie miał 

sobie równych. 

W ciągu ostatniej 

dekady konkurencje 

zespołowe zyskały 

na popularności jednak 

te zawody sięgnęły 

do korzeni, czyli walk 

jeden na jednego.

To było historyczne wydarzenie 

dla kultury B-boyingu, gdyż 

łączyło korzenie z najgorętszymi 

współczesnymi trendami. 

W zawodach uczestniczył Charlie 

Ahearn, który w 1983 roku wydał 

film „Wild Style” (Dziki styl), dający 

początek japońskiej scenie hipho-

powej. W filmie zagrał Ken Swift, 

ówczesny nastolatek i członek 

niesławnego Rock Steady Crew, 

który teraz powrócił jako sędzia.

„Neguin jest niesamowitym 

artystą i jest bardzo konse-

kwentny” – powiedział po zawodach 

Ken Swift. Natomiast sam Neguin 

uważa, że to jego uniwersalność 

i autentyczności pomogły mu 

wygrać konkurs. „Wszystko,

 co widzę, mogę zatańczyć. 

Kiedy widzę lecącego ptaka, 

to także mogę zatańczyć” 

– dodaje Neguin. 

Ponad 3 tysiące ludzi wstało 

ze swoich miejsc, gdy legenda 

rapu z Nowego Jorku Big 

Daddy Kane zaczął rymować 

w rytm muzyki Japończyka 

DJ Mar’a. Atmosfera osiągnę-

ła punkt kulminacyjny, kiedy cała 

szesnastka weszła na scenę, 

aby oddać hołd swojej publiczno-

ści. „Japońscy fani byli inspirujący” 

- podkreślał Neguin po zwycię-

stwie. Sciskając trofeum i swojego 

ostatecznego przeciwnika, Neguin 

wykrzyknął „Wszyscy jesteśmy 

zwycięzcami. Tańczymy całe życie!”

txt: RedBull
foto: RedBull
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Witam Cię serdecznie Robin, 
na początku naszej rozmowy, 
powiedz proszę kilka słów 
o sobie. Trochę podstawowych 
informacji. 
¬
Yo! Wassup! B-boy Robin, Smoke 
IT Funky. Mieszkam w Saint 
Petersburug od 2005 roku, jednak 
moją ojczystą ziemią jest Ukraina. 
Mam 26 lat, zacząłem Breaking 
w 1998. Reprezentuję TOP NINE 
CREW (oprócz mnie, Tony Rock, 
Disco T,Wolt,Simson,Flying 
Buddha,Komar,Kosto,Rezky) oraz 
Mighty Zulu Kingz. Jesteśmy silną 
ekipą I prawdziwą breakową rodzi-
ną TOP9CREW.

Opowiedz mi o Twoich inspira-
cjach i wpływach, które sprawiły, 
że wybrałeś ten styl życia. 
Jak to wyglądało na początku 
Twojej podróży? W czasach 
kiedy nabierałeś prawdziwych 
umiejętności co można 
by powiedzieć o społeczności 
Hip-Hopowej w Twoich 
stronach. 

Zacząłem tańczyć, w wyniku tego, 
że w wieku 14 lat byłem prawdzi-
wym fanem Hip Hopu. Pierwszą 
falą tańca była dla mnie Yalta, tam 
gdzie teraz odbywa się jeden 
z największych eventów 
w Europie, czyli Yalta Summer 
Jam. Podpatrywałem ruchy na 
teledyskach i jakiś filmach 
w telewizji. Społeczność tancerzy 
Breaking była wtedy bardzo mała. 
W moim rodzinnym mieście 
Kharkov było tylko jedna ekipa, 
nazywała się Turbo. Chłopaki 
z Turbo, byli również raperami. 
We wrześniu 98’ na koncercie 
Turbo, w klubie, odbył się mini-
turniej Breakdance, który zresztą 
wygrałem (to było prześmieszne, 
było 3 uczestników, ja, mój ziom 
i kolega ze szkoły) Myślę, że na-
wet nie można było tego nazwać 
Breakingiem. Tak czy inaczej 
wygrałem główną nagrodę, którą 
był miesięczny karnet na zajęcia 
Breakdance. Takie właśnie były 
początki naszej społeczności 
w moich rodzinnych stronach.

Moje początki były równie 
zabawne, ale chyba prawdzi-
we piękno tkwi w tym, jak ta 
niewinna zabawa zmieniła się 
w życiową pasję. Mogę bez 
wahania powiedzieć, że TOP 9 to 
jedna z najmocniejszych ekip na 

świecie. Czy mógłbyś zdradzić 
czytelnikom jak wygląda Wasz 
trening?

Trening jest bardzo interesującą 
częścią naszego tańca. Może 
wyglądać bardzo różnie. Możesz 
trenować tak naprawdę w każdym 
miejscu, ponieważ Breaking jest 
bardzo obszerny (ZS: w sensie 
zasobu ruchów i możliwości 
ekspresji). Możesz dostosować 
swój plan treningu, do tego jak 
się czujesz i na co masz ochotę. 
Życiem jest życiem. Kiedy jest taka 
potrzeba, trenujemy codziennie od 
5 do 8 godzin. Czasem potrzebu-
jemy miejsca z miękką podłogą, 
lustra też mogą się przydać. 
Możesz trenować, tak jakbyś tań-
czył na imprezie, możesz również 
trenować podczas bitwy (myślę, 
że to najlepszy rodzaj treningu).

Jesteś znany z tego, 
że w każdy krok wkładasz swoje 
100 procent. Na jakich rzeczach 
skupiasz się na treningach.

Tańczę tak jak czuję. Zawsze czer-
pię z tego dużo pozytywnej ener-
gii. Najlepszą drogą do kreowania 
nowych ruchów jest Freestyle, 
jeśli potrafisz jakoś utrwalić to co 
zrobiłeś, to prawdopodobnie masz 
nowy świetny ruch.

Opowiedz mi o czasach,
w których zdecydowałeś 
poświęcić swoje życie 
Breakingowi. Breaking nie daje 
żadnego papieru gwarancji na 
bezpieczną przyszłość, ale żeby 
w sztuce osiągnąć cokolwiek, 
musimy dać się 100 procent, 
prawda? 

Jasne,że tak. Zacząłem na poważ-
nie zajmować się tańcem Breaking 
w 2000 roku, kiedy doszedłem do 
grupy Storm. Powstała ona 
w wyniku rozkładu Turbo. Zaczą-
łem tańczyć z moimi nauczycie-
lami, którzy byli o wiele starsi ode 
mnie. Byli już dłużej w tej kulturze 
i niestety tańczyli na poziomie…
hmm…robienia pokazów. 
Nie wiem dokładnie , w którym 
momencie mojego życia zdecydo-
wałem poświęcić się dla Breakn-
gu, ale zacząłem robić to na 100 
% od samego początku. 
I to zaowocowało. Jeżeli tak do 
tego podejdziecie zobaczycie re-
zultaty. Do tego doszedł nam teraz 
teatr. Razem z moją ekipą mamy 

3 przedstawienia teatralne, (jeden 
ma 60 minut i dwa po 30 minut). 
Jestem naprawdę szczęśliwy, 
że mogę teraz wyrażać się razem 
z ekipą na deskach teatru.

Teraz czas na tutorial Robina: 
jak zostać profesjonalnym 
B-boyem :) Opowiedz mi proszę 
o stopniach na schodach do 
szczytu międzynarodowego Bre-
akingu. Jakbyś mógł zaznaczyć 
najważniejsze momenty, byłoby 
wspaniale.

Jeżeli trenujesz po to, żeby 
wykonywać profesjonalnie swoją 
sztukę, na pewno będziesz profe-
sjonalnym B-boyem. 
Żyj swoim życiem. Kochaj swoje 
życie. Najważniejszym punktem 
kariery jest bycie sobą. Przecho-
dziłem przez różne opcje w moim 
życiu. Na początku tańczyłem w 
Storm od 2000 do 2002( ekipa się 
rozpadła), potem H-Blast od 2002 
do 2003. Poźniej byłem niezależ-
nym B-boyem. W 2004 założyłem 
nową ekipę na ukraińskiej scenie, 
czyli East Side B-boys. W Listopa-
dzie 2005 odszedłem do Top Nine 
Crew i przeniosłem się do Saint 
Petersburga w Rosji. W 2007 roku 
pokazaliśmy światu na co nas 
stać, pokazaliśmy nasze dusze. 

Kochaj swoje życie! Pięknie 
powiedziane. Teraz trochę 
bardziej drażliwa kwestia. Wielu 
członków naszej społeczności, 
w dużej większości mogę ich 
nazwać e-boys (czyli internetowi 
chłopcy), publicznie dywaguje 
o Twoje agresji na walkach, 
o braku szacunku, czasem 
podają głupoty w stylu: rasizm. 
Osobiście rozumiem Twoją psy-
chologię i postawę na bitwie, 
ale czy mógłbyś odbić piłeczkę 
i odpowiedzieć coś 
internetowym chłopcom?

Ja to mój charakter i nie mogę 
nic z tym zrobić. Bitwa to bitwa, 
wiesz o co chodzi, może być 
słaba, a może być energetyczna 
jak diabli. Kiedy ciśnienie na bitwie 
wzrasta możesz dać z siebie 
więcej i zrobić coś szalonego. 
Jeśli ktoś Cię atakuje, musisz 
mu porządnie odpłacić. 
Najważniejsze, że wszystko 
zostaje tylko na parkiecie. 
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I to chodzi. Jaka jest Twoja 
opinia na temat kserowania. 

Widziałem wiele razy, jak bez 

wahania pokazujesz „znak 
kopii”.  Zastanawiam się czy 

to wynika bardziej z założeń 

taktycznych i próbie wyprowa-

dzenia przeciwnika z równowagi, 

czy Ty naprawdę uważasz, 
że oni wszyscy kserują.

Kopia to kopia. Dobrze wiesz, 

że mamy ruchy fundamentalne 

i te osobiste, przez które możesz 

rozpoznać danego B-boya. 
Nie zapominajmy, że nawet to 

co nazywamy teraz fundamentami, 

zostało przez kogoś stworzone. 

Jednak z upływem czasu wszyscy 

zaczęli uczyć się tych ruchów co 

zrównało je do poziomu funda-

mentów.
Dlatego uważam, że każdy B-boy 

na świecie kopiował czyjeś ruchy 

żeby czegoś się nauczyć. Później 

gdy posiadał już jakiś zasób 
tanecznych ruchów, był zdolny do 

stworzenia czegoś własnego. Bre-

aking jest bardzo obszerny, mamy 

wiele ruchów, które 10-15 lat temu 

były oryginalnym wytworem 
i czyjąś własnością. (np. Airflare, 

airchair, 360 ze swipe do back 

Webmills, te ruchy są bardzo po-

pularne teraz) Teraz jeżeli ktoś robi 

airchair nie możemy powiedzieć, 

że kopiuje czyjś patent. Każdy 

umie zrobić ten Freez, dlatego stał 

się częścią fundamentów. Jeśli 

pokazuję xero podczas bitwy, 

to zawsze w jakimś celu. Nigdy nie 

robię tego dla zabawy, ponieważ 

to nie żart jeśli nazywasz kogoś 

xeroboyem. Zawsze mogę uza-

sadnić moją opinie na ten temat 

(od kogo ten ruch został zerżnięty) 

Xero może być również taktyką 

w walce i czasem działa całkiem 

dobrze. Ale tak jak powiedziałem, 

kiedy pokazujesz komuś xero to 

nie żart, bo później ten tancerz 

może być bardzo zły na Ciebie 

i mogą wyniknąć nieprzyjemne 

sytuacje poza sceną. To bardzo 

trudna to rozstrzygnięcia kwestia, 

ponieważ wszyscy mamy jed-
no ciało, dwie ręce i dwie nogi. 

Niektórzy tancerze mają bardzo 

podobne możliwości ciała, dlatego 

tworzą podobne do siebie ruchy, 

chociaż nigdy się nie spotkali. 

W takiej sytuacji ten kto pierwszy 

pokazał ten ruch w „publicznej” 

walce jest jego właścicielem, 
a osoba, która spóźni się z tą 

kwestią, będzie posądzona o xero. 

Najlepszą drogą do zniszczenia 

etykietki xero jest po prostu zmie-

nienie tego ruchu, urozmaicenie 

go, odwrócenie, sprawienie, żeby 

był dużo trudniejszy. 
W sędziowaniu pojawia się 
kategoria jak wykonanie (możesz 

wykonywać tylko fundamenty i nic 

tak naprawdę oryginalnego, ale 

robiąc to na Twój sposób, z Twoim 

charakterem i ekspresją, wtedy 

te podstawowe ruchy staną się 

Twoimi ruchami i Twoim stylem 

z wypływającym Twojego wnę-

trza). Najważniejsze jest bycie 

sobą.

Tak na marginesie, jeśli rozma-

wiamy o ciśnieniu na walkach, 

to czy są jakieś bitwy, które 

zapamiętałeś najbardziej?

Bardzo lubię nasze walki z UK 

Champs 2007. Bitwa z James 

na Over The Top była też świetna. 

Flow Mo vs Top 9 na skandynaw-

skich eliminacjach do UK 2010. 

Bardzo dobrze wspominam Russia 

vs USA na HipHopsession 2007. 

Dla mnie najlepszymi bitwami 

są te, które stoczyłem w kołach, 

gdzie nie limitu czasowego, ani 

sędziów, tylko Ty i Twój przeciwnik.

Właśnie, co myślisz o Twoim 

ostatnim występie na Over The 

Top w Polsce. Wielu uważa, 

że miałeś tam rewelacyjną 
postawę i zacięcie.

Tak już wspominałem wcześniej, 

to była dobra walka. Bardzo lubię 

event, Over Th Top. Mogę jedynie 

dodać, że rundy od 3 do 6 były 

dla mnie naprawdę trudne. Byłem 

gotowy na wiele rund i chciałem 

się wykazać. James to mój ziom, 

dlatego to była ładna walka, bez 

xero, bez gadania głupot tylko ta-

niec i energia. Dlatego chciałbym 

podziękować organizatorom OTT 

za sprowadzenie mnie do Białego-

stoku i podarowanie mi możliwości 

reprezentowania siebie w Polsce. 

Chciałbym jeszcze wrócić na tą 

imprezę.

Koło, temat, który nigdy nie 

będzie wyczerpany. Warto znać 

wiele opinii, uczyć się i dokopać 

się głęboko, jeżeli chodzi o wie-

dzę, energię i taniec w kołach. 

Dlatego proszę wypowiedz się 

Robin.

B-boy w kole, tak to ma wyglądać 

ziom. Wszystko narodziło się na 

ulicach i wywodzi się z kół. Turnie-

je to zupełnie co innego, 
to poziom popularyzacji Breakin-

gu. Walki w kołach są często 
wielokrotnie bardziej energetyczne 

niż turnieje ,które odbywają się na 

scenie ( z wyjątkiem UK Champs, 

które są najbardziej energetycz-

nym eventem na scenie). Koła są 

dużo bardziej interesujące niż sce-

na, ponieważ musisz wyrazić sie-

bie w 100 procentach. Jeżeli koło 

wrze, a Ty czekasz i próbujesz 

po prostu wejść i pokazać parę 

ruchów, to nic z tego nie wyjdzie. 

Wielu B-boys nie będzie próbować 

wejść do koła, oni tam się włamią. 

Jeśli chcesz wejść to musisz wejść 

i musisz być na to gotowy, 
żeby obronić swoje prawo do 

tańczenia w tym momencie, wiesz 

o co chodzi. Koło może stworzyć 

się w jakimkolwiek miejscu, może 

być bardzo małe, więc musisz być 

na to gotowy. Przystosować swoje 

ruchy do wielkości koła, co często 

nie jest to proste. Czasem podłoga 

może być strasznie brudna, albo 

w bardzo złym stanie. Jeśli chcesz 

naparzać bardzo ostro, możesz 

spróbować wszystkich swoich 

ruchów i rozwiązań na takiej 
podłodze, jednocześnie staraj 

przy tym wszystkim utrzymać 

swoje buty i ubranie w czystości, 

to pokaże jaką masz kontrolę nad 

swoim ciałem i ruchami. Koło jest 

najlepsze, żeby rozwinąć Twój 

styl, ponieważ tańczysz tak jak się 

czujesz. Możesz czuć Power we-

wnątrz, wchodzić do koła z bardzo 

ostrymi setami, a jeżeli nie czujesz 

hardcoru, możesz po prostu 
tańczyć dla siebie i wychillować. 

Jeżeli chcesz walki możesz kogoś 

wyzwać na pojedynek.  
Keep it real- to esencja kół, I nie 

zapominaj o tym, bo ze wszystkich 

elementów Hip Hop, Breaking zo-

stał sam, tam gdzie Hip Hop nadal 

jest prawdziwy.

Najpiękniejsza rzecz 
w Breakingu? 

LIFE STYLE FREESTYLE
P.S.
Dont give a chance to shit take 

part in the HIP HOP CULTURE!!!

PEACE

Txt: Zyskill
Foto: archiwum Bboy Robin
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Yałta to ukraińskie miasto położo-
ne w południowej części półwyspu 
krymskiego tuż nad samym brze-
giem Morza Czarnego. Ten cały 
region to ogólnie piękny kawałek 
ziemi. Zdecydowanie bardzo 
inspirujący, a w takim miejscu 
jamowanie to czysta przyjem-
ność. Zapomina się o tym całym 
zgiełku miejskim, kiedy przychodzi 
wieczór, a plac wokół miejscówki 
pokrywają koła i czapeczki bboys, 
oraz zwykłych zajawkowiczów, 
którzy wpadli zobaczyć, co dzieje 
się w centrum kurortu.

Przed wyjazdem na Ukrainie spo-
dziewałem się, że jadę na dobrą 
imprezę. Ale nie spodziewałem 
się, że czeka mnie taka przygoda. 
Dotarcie do celu zajęło mi i moim 
towarzyszom podróży ponad dwa 
dni. Co w okresie letnim 
w połączeniu z jakością pociągów 
obu państw przez, które podróżo-
wałem jest wyjątkowo trudne. Ale 
to jest nieistotne, bo dotarłem na 
miejsce, wskoczyłem do Morza 
Czarnego i rozpocząłem jakby to 
nawinęła Agnieszka, wakacyjną 
przygodę. Pisząc jeszcze o samej 
podróży to dała mi ona świetny 
obraz ukraińskiego społeczeństwa 
i ich tradycyjnych zwyczajów. 
Zwykle ze sporym żalem pomijam 
takie aspekty podróży bboyowej 
- z braku czasu, zwiedzanie jest  
zwykle niemożliwe. Tym bardziej 
zatem byłem zadowolony, że w ten 
sposób można wiele nauczyć się 
do kraju, którego się podróżuje.

Wracając, a jednocześnie przyby-
wając na miejsce muszę napisać 
kilka słów o samym wydarzeniu. 
Yalta Summer Jam to właściwie 
całodzienna impreza, która została 
zaplanowana na kilka dni. Oficjal-
nie wszystko zaczynało się od 
piątku i miało zakończyć 
w niedzielę, czyli mówiąc konkret-
niej nad ranem w poniedziałek. 
Niemal wszystko, co działo się 
na jamie odbywało się w samym 
centrum Jałty w pobliżu zatoki, 
gdzie na środku placu stał duży 
pomnik Włodzimiera Lenina...
Miejscówka była świetna, i ciągle 
od wczesnego po południa prze-
bywali tam bboye. Sporo kółek, 
sporo się działo. Ciężko było być 
wszędzie, w dodatku kiedy przy-
chodziły contesty to było bardzo 
trudno cokolwiek obejrzeć, jednak 
rekompensowały to kółka wokół 
areny głównej. Podczas tych kilku 

dni odbyło się kilka bitew różnego 
typu. Najciekawszy wydarzeniem 
były chyba bitwy ekip i 2na2 tzw. 
„suprise battle” oraz walki 
w kołach. Walki, które polegały na 
tym, iż prowadzący koło wybierał 
dwóch gości, którzy akurat stali 
w kole i zestawiał im walkę. Było 
sporo śmiechu, bo wszystko pro-
wadził Bułka z East Side Bboys, 
który bardzo rozbawiał towarzy-
stwo. Coś jak Over The Top w 15 
minut!

Walki ekip jak można było się spo-
dziewać przyniosły sporo emocji. 
W tym samym czasie odbywał się 
również 2na2 footwork contest. 
Rozegrany został błyskawiczne, 
z ponad setki bboys wybrano 
ósemkę najlepszych dwójek, które 
dalej walczyły o zwycięstwo w 
systemie pucharowym. Do finału 
dotarli rodacy, czyli Yarko i Greku 
z Lajony Kingz, gdzie pokonali 
Belarussian Bboys z Białorusi i zo-
stali pierwszymi polskimi mistrzami 
Yalta Summer Jam! W ekipach do 
udziału przystąpiła banda z Polski 
w składzie z: Yarko, Greku, Ceto-
wy, Dejot, Jazzera, Pablo, Hokey 
i Piotras. Po prezentacji, w której 
nasi dostali „swój” track przeszli 
do najlepszej ósemki i stoczyli wal-
kę z East Side Bboys z gościnnym 
udziałem m.in. Tematika z Russian 
Steps. Jednogłośnym werdyktem 
do finału przeszła grupa z Ukrainy, 
w finale jednak przegrywając 
z również ukraińską bandą - 
Tatanaką Cru, która tym samym 
wygrała cały contest.

W ostatni dzień nadszedł czas 
bgirls, czy walki 2na2 tylko dla 
bgirls. Contest polegał na prezen-
tacji, a następnie sędziowie wy-
bierali najlepsze osiem ekip. Dalej 
system pucharowy, aż do finału, 
wiadomo. Muszę przyznać, że 
dawno nie widziałem tak energicz-
nego contestu dla bgirls. Niektóre 
z tych dziewczyn naprawdę nie 
chciały w za nic świecie przegrać. 
Walka nawiązywała się nawet 
pomiędzy początkującą laską, 
a dojrzałą bgirl. To było naprawdę 
interesujące, bo rzadko ogląda się 
bgirls z taką wolą walki. Choć trze-
ba zaznaczyć, że niektóre z nich 
w ogóle nie miały nic wspólnego 
z prawdziwymi bgirls i myślały, że 
są chyba na Shake Ya Booty? Wal-
ki bgirl były momentami naprawdę 
ciekawe, poziom zawodów stał na 
dobrym poziomie. Podobały mi się 

Ukrainki, z ekipy nazwy, 
której nie pamiętam. 
To właśnie one przegrały dopie-
ro w finale, z duetem Sista-O & 
Spanish Hustle z Białorusi i Rosji. 
W finale doszło do niezłej przepy-
chanki i wzajemnych wrzutów 
z kurwami w tle. Gdyby nie spraw-
na reakcja organizatora –  Bboy 
Dj Screama, dziewczyny mogły 
się na siebie rzucić. Organizator 
wyjaśnił jednak dziewczętom, 
że rywalizacja to nie wszystko. 
Wygrana o niczym nie świadczy, 
jeśli osiągasz ją takimi metodami. 
Szacunek dla przeciwnika, zasady 
„no touch”. 

Zwycięzcy wszystkich kategorii: 

Sędziowie m. in. Xisco (Hustle 
Kidz), Kinder (East Side Bboys), In 
Tact (Ruffneck Attack), Yarko (Lajo-
ny Kingz), Greku (Lajony Kingz).

Footwork 2 vs 2
Lajony Kings (Poland) 
Power Mooves
Vados (Arctic Rockers, Russia) 
Crew VS Crew
H-Blast & Tatanaka Crew (Kharkov-
-Donetsk, Ukraine) 
Special 16 (Solo)
UziRock & Tip-Top T (HBTC)
Seven 2 Smoke
UziRock (HBTC) 
Top Rock
Beatmaster T (Moskow, Russia) 
B-Girl 2 vs 2
Sista-O & Spanish Hustle (Belarus-
Russia) 

Zbliżając się do końcowej kropki, 
koniecznie chcę zaznaczyć, 
że warto wybrać się do naszych 
sąsiadów na wschód i wziąć udział 
w dobrym jamie, a przy okazji spę-
dzić krótkie wakacje nad Morzem 
Czarnym. Brzmi jak z poradnika, 
poradnika prowadzonego przez 
bboya i chyba tak właśnie jest. 
Po przeprowadzeniu wielu rozmów 
z ludźmi z całej Europy, których 
tam spotkałem mogę napisać 
wprost, że jest to jedna z wyróż-
niających się imprez na świecie, 
a szczególnie wśród tych na po-
wietrzu. Ogólny poziom tamtejszej 
sceny jest w dobrym miejscu jak 
na lata rozwój, które miał do dys-
pozycji zresztą podobnie jak i nasz 
kraj. Mam tu na myśli scene hip 
hopową, to w jakim miejscu jest 
u nich bboying. Uważam, że po 
tym pobycie pewnie będę spoglą-
dał w stronę wschodu 
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CATCH THE FLAVA: 

BREAKING & DANCING

WINTER CAMP 2011

Catch The Flava, czyli obóz zimowy 

dla wszysktich bboys i bgirls. 

To obóz taneczno-wypoczynkowy 

połączony z nauką bboyingu, kursem 

snowboardingu oraz aktywnym 

spędzaniem czasu w górskim klimacie 

Zakopanego. Choć obóz trudno 

nazwać „wypoczynkowym”, 

bo program zajęć jest wypełniony

po brzegi, a organizatorzy, czyli znani 

w całym kraju bboy’s z grupy Polskee 

Flavour zapowiadają świetną zabawę.

Po za aktywnym pobytem 

w Zakopanem, uczestnicy przez 

osiem dni będą mieli okazję wziąć 

udział w zajęciach bboyingu 

z najlepszymi tancerzami 

z tej branży. Występującymi i osią-

gającymi regularne sukcesy na 

największych imprezach na świecie 

m.in. w Stanach Zjednoczonych, Korei 

Południowej, Wielkiej Brytanii, Francji, 

Belgii, czy w Holandii.

Zachęcamy do przyjazdu wszystkich 

tych, którzy chcieliby zacząć swoją 

przygodę z tańcem, 

a także wszystkich bboys, bgirls 

oraz pasjonatów tańca nudzących 

się w swoim mieście! 

 

i planował jakiś kolejny wyjazd. 

Yalta Summer Jam  to dobra miej-
scówka, warto tam wpaść 
ze swoim stylem i pokazać co się 
ma naprawdę do zaoferowania na 
parkiecie. Jest ku temu pozytywny 
klimat. Na koniec jeszcze gratula-
cje dla szarych kamieni (Jarko 
i Greku) za zwycięstwo w footwork 
contest 2na2 i od razu w tym miej-
scu chciałbym pozdrowić moich 
towarzyszy podróży, było napraw-
dę długooo spędzić z Wami czas: 
Aga, Młoda, Gosia, Estera, Kasia,  
Jarko, Greku, Hokey, Dejot, Jazze-
ra, Pablo, Capone 
i Herlickiego. Do następnego!

txt: Cet1
foto: Serji

Termin: 30 stycznia – 6 luty 2011

Region:
Zakopane – najwyżej położone 
miasto w Polsce. Kojarzące się 
z żywym folklorem góralskim, 
skokami narciarskimi oraz najwyż-
szymi górami w kraju – Tatrami. 
Słynne Krupówki, gdzie setki tysię-
cy turystów spotyka się każdego 
roku, by sprawić aby to małe mia-
steczko przerodziło się w tętniący 
życiem górski kurort. Zakopane 
uznawane jest za niekwestionowa-
ną zimową stolicę naszego kraju, 
która szczególnie w zimę przycią-
ga miłośników sportów zimowych 
i młodzież z całej Unii Europej-
skiej.

Zakwaterowanie: 
Ośrodek wypoczynkowy „Jaskół-
ka” znajduje się w bliskiej odle-
głości od centrum Zakopanego 
(dworzec PKS i PKP ok. 5 minut, 
Krupówki ok. 7 minut). Ośrodek 
spełnia wszystkie wymogi przy-
jemnego wypoczynku. 

Uczestnicy obozu zostaną 
zakwaterowani w pokojach 2, 3 
lub 4 osobowych. Wszystkie 
pokoje posiadają łazienkę, TV 
i radio. Większość pokoi ma balko-
ny z widokiem na Giewont.

Wyżywienie: 
Trzy posiłki dziennie (śniadanie, 
dwudaniowy obiad i kolacja). 

Dojazd:
Wyjazd autokarem z Krakowa 

do Zakopanego w niedzielę 
w godzinach porannych. Szczegó-
ły odnośnie wyjazdu zostaną po-
dane dwa tygodnie przed obozem. 
Dojazd do Krakowa we własnym 
zakresie lub z instruktorami, 
po wcześniejszych ustaleniach.

Program:
Codziennie ponad sześć godzin 
warsztatów i sesji treningowych. 
Dla początkujących nauka pod-
staw tańca, dla zaawansowanych 
rozwój posiadanej wiedzy 
i umiejętności. Cała masa zajęć 
dodatkowych m.in. wyjście do 
aqua parku, kurs snowboardin-
gu, nauka języka angielskiego, 
maratony filmowe, dyskoteki, jamy 
i mini turnieje z nagrodami.

Kadra:
Bartosz Turzyński, Cetowy 
(Polskee Flavour)
Mateusz Godlewski, Mefo 
(Funky Masons)
Paweł Kątny, Chu Chu 
(Funky Masons)
Tomasz Kuliś, Kleju 
(Funky Masons)
Jarosław Kulewicz, Yarko 
(Lajony Kingz)
Bartosz Żmuda, Greku 
(Lajony Kingz)

Gościnnie: 
Zofia Rojkowicz, Bgirl Zofia
(Lajony Kingz)
Większość z instruktorów posiada 
międzynarodowe doświadczenie 
w prowadzeniu zajęć oraz 

ukończone kursy instruktorskie 
ze specjalizacją: Bboying.

Ubezpieczenie:
Wszyscy uczestnicy są ubezpie-
czeni od Następstw Nieszczęśli-
wych Wypadków do 10.000 PLN.

Cena zawiera:
Zakwaterowanie, wyżywienie, pro-
gram z nauką i warsztatami, kurs 
snowboardingu (sprzęt i wejście 
na wyciąg we własnym zakresie), 
lekcje języka angielskiego, aqua 
park, animacje wieczorne, opiekę 
instruktorską i pedagogiczną, 
ubezpieczenie NNW.

Zapisy & info:
Imię, nazwisko, adres zamieszka-
nia, data urodzenia, nr telefonu 
kontaktowego.
e-mail: 
zapisy@breakdancingcamp.pl
tel. 530-524-233
www.catchtheflava.pl 
& www.breakdancingcamp.pl

Cena:
I termin płatności - 1150 PLN 
(zaliczka 600 zł do 13 grudnia)
II termin płatności – 1250 PLN 
(całość do 21 stycznia)

Mateusz Godlewski
72-010 Police, Drogoradz 25A
Citi Bank Handlowy
88 1030 0019 0109 8552 0017 
5334

Tytuł: Jan Kowalski, „obóz ferie 
zimowe”
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Dziś macie okazję dowiedzieć 
się przez kogo, w jaki sposób, 
po co i dlaczego powstała Flava 
Dance Magazine. Sprawdźcie 
wywiad z człowiekiem odpowie-
dzialnym za powstanie tej gazety 
–  Simonem.

Cześć  Simon, przyznaję 
że wywiad z Tobą chciałem 
przeprowadzić już w pierwszym 
numerze, w końcu jesteś twórcą, 
grafikiem i naczelnym w jednej 
osobie. Powiedz proszę skąd 
wziął się pomysł na Flava Dance 
Magazine i w jakim celu powsta-
ła ta gazeta?

Myślę, że każda osoba będąca 
aktywna na scenie  przez parę 
ładnych lat boi się opuszczenia 
jej i pozostania w cieniu. Może to 
wydać się dość samolubne, czy 
wręcz narcystyczne ale wewnętrz-
nie przed samym sobą było mi 
głupio, że jak przyjdzie czas na 
to by zejść  to zostaną tylko moje 
wspomnienia. Ten czas nadszedł 
i związany był po prostu z wiekiem 
i potrzebą stabilizacji, która ma 
wiele definicji. „Dorosłość” i praca 
pochłaniają zbyt wiele czasu by 
poświęcić nawet godzinę dzien-
nie na trening, a swego rodzaju 
„samotność” nie pozwalała mi 
zaangażować się w przynależność 
do którejś z ekip po Spasiba! 
Czułem się mega źle z tego powo-
du, a nie wyobrażałem sobie życia 
bez tańca, bez ludzi którzy tworzyli 
i tworzą w dalszym ciągu nasze 
środowisko. Chciałem zostawić 
jakiś ślad. Flava stała się alternaty-
wą dla mnie, a teraz i dla innych. 
Pytałeś w jakim celu powstał 
magazyn. Powstał po to, by do-
kumentować to co w danej chwili 
tworzymy i by każdy z nas mógł 
kiedyś, w dalekiej przyszłości, 
pokazać siebie swoim dzieciom 
czy nawet wnukom. 

Obecny cel to przekazać jak 
najwięcej pasji i wiedzy młodym 
pokoleniom i dzielić się doświad-
czeniami między sobą.  Flava jest 
swego rodzaju środkiem komuni-
kacji między tancerzami i osobami 
które jarają się tańcem. Pokazu-
jemy w niej nasze emocje, nasze 
zaangażowanie. Nie chciałbym 
by ta idea zanikła. 
Grafika… Może się wydawać, 
że nie znam się na tym i macie 
rację – wszystkiego uczę się 
od swoje siostry, która jest zupeł-
nym przeciwieństwem mnie… 

Trudno jest dobrać odpowiednią 
grafikę do naszego life style’u.
Nikt nam tego nie zabierze i to jest 
oryginalne, swoiste dla naszego 
„grona”. Tak myślę i je…ie mnie 
profesjonalizm bo nigdy taki nie 
będę…

Pierwsze cztery numery można 
było dostać jedynie na tanecz-
nych imprezach czy Jam’ach, 
od piątego numeru Flava jest 
dostępna w Empikach w całym 
kraju, jak do tego doszło?

Teraz też możecie je zdobyć na 
eventach! Ruszamy w Polskę 
z gazetami. Padł pomysł, który 
został zrealizowany. GC działa 
szybko i skutecznie. Chcemy do-
trzeć do wszystkich (dlatego Flava 
jest w Empikach), bo nie zawsze 
udawało się nam dotrzeć na jakiś 
event. 

Czy jesteś zadowolony ze współ-
pracy z „Grupą Coszyk”?

Jestem zadowolony. To oni wpro-
wadzili Flava do empików. Oprócz 
redakcji są jeszcze osoby, które 
pchają ten magazyn do przodu 
poprzez działania marketingowe 
i oczywiście pozyskiwanie fundu-
szy na druk. Dzięki im za to.

Jak wiemy gazetę tworzy redak-
cja która w tym przypadku na 
pewno nie jest grupką przypad-
kowych osób. Czym kierowałeś 
się w doborze redaktorów?

Ciężkie pytanie... Redakcja jest 
z różnych zakątków Polski. Każdy 
reprezentuje inny styl i każdy ma 
indywidualne podejście do tańca. 
Każdy czynnie uczestniczy 
w tworzeniu naszej kultury od 
xx lat. W gazecie potrzebna jest 
różnorodność poglądów i stylów... 
Wszystkie osoby w redakcji mają 
to w sobie i chcą dać część siebie 
i swojej wiedzy innym...

Jak sam oceniasz wkład Flavy 
w Polską scenę? Czy w dobie 
Internetu gazeta ma racje bytu?

Nie jestem odpowiednią osobą by 
ocenić wkład magazynu w Polską 
scenę. Sami musicie to zrobić. 
Jeżeli chodzi o „papier”…hmmm... 
a czym będziecie palić w piecu 
w 2012? Żart… Będę zawsze za 
gazetą. To też jakby stanowi odpo-
wiedź na pierwsze pytanie. Dostań 
coś mega wartościowego i szanuj 

to by tego nie zniszczyć, by było 
dla Ciebie i przy Tobie na zawsze. 
Papier jest podatny na zniszczenia 
ale to co Wy tworzycie nie. Dlate-
go nie dajcie tego zniszczyć. Tutaj 
powinniśmy  odpowiedzieć też 
na pytanie dlaczego taki format. 
Mały, poręczny – mobilny. Mamy 
za dużo rzeczy w „plecakach” 
by targać ze sobą niewygodną 
gazetę…

Odchodząc od tematu gazety, 
skupmy się na Tobie. Pamiętam, 
że gdy sam zaczynałem intere-
sować się B.Boyingiem razem 
z innymi strasznie jaraliśmy 
się tym co robiła Twoja dawna 
ekipa, co stało się ze Spasiba 
Breakers?

Jest tyle wersji, że już sam nie 
wiem... Głównym powodem była 
śmierć Lega (śp. Piotra Madeja).
Wszyscy w Spasiba byliśmy zżyci 
ze sobą, a to co się stało 
wewnętrznie nas rozbiło. 

Jaki skład reprezentujesz 
obecnie?

Obecnie nie jestem w żadnej 
ekipie. Długa historia i bardziej 
związana z moim problemem 
– „izolacją”...hehehe...mam ciężki 
charakter... Ale chcę wrócić na 
parkiet. Rok przerwy może 
odświeży moją banie. 
 
Jesteś na scenie już całkiem 
sporo, jak z Twojego punktu 
widzenia zmieniła się scena 
w naszym kraju?

Scena się nie zmienia, to ludzie 
zmieniają podejście. Kiedyś, na 
każdym evencie był niesamowity 
klimat... teraz tego brakuje. Myślę, 
że jest zbyt dużo imprez w małym 
odstępie czasowym. To powo-
duje, że już nie zaskakujemy się 
nawzajem i wybieramy „odpowied-
ni” pod nas event. Ale to jest moje 
zdanie.  

Dzięki za wywiad, chciałbyś 
kogoś pozdrowić? 

Wszystkich, którzy przyczynili 
się do powstania Flava Dance 
Magazine i wszystkich, tych którzy 
wspierają. :*Mat ! Artur i wszyst-
kich. 

txt: Bboy Rafuls
foto: Paweł Grzybek
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Opowiedz o swoich początkach 
z tańcem. Dlaczego wybrałeś 
bboying?

Zaczynałem Breakin’ na Pradze 
w Warszawie z ekipą RHB do 
której należeli Robot, Szostak, 
Misiek, Woodie, Witek oraz 
Czacha. Breaking wybrałem 
ponieważ bardzo mnie ciekawił 
gdy widziałem kumpli którzy robią 
to wszędzie m.in. Kusze, Jacenty 
i Xol z BHX. RHB rozpadła się po 
2005 r. Kontynuowałem Breaking 
z Robotem z dawnego składu. 
Spotykałem ludzi na Starówce, 
pod kolumną były co tydzień małe 
jamy. Trenowałem gdzie popadnie 
byle by to robić i ćwiczyć. Czeka-
łem na każdy trening z niecierpli-
wością a gdy wpadałem na trening 
lało się ze mnie litrami. Po jakimś 
czasie stworzyliśmy wraz z Cza-
chą, MadJanem oraz Eskim nową 
ekipę RockaFellaz, która kultywuje 
tradycje Warszawskiego stylu.

Jako twoja uczennica powiem, 
że główną rzeczą jako wynio-
słam z twoich zajęć to 
perfekcjonizm i systematycz-
ność w treningach. To od Ciebie 
zaraziłam się tym, żeby nie 
marnować czasu na treningach. 
Powiedz, jak trenujesz?

Hahahaha… Ten perfekcjonizm 
doprowadzał mnie do szału, tro-
chę zmieniłem podejście, 

ale jest też ważne by skupić się 
na treningu przez pewien okres. 
Mam na myśli przygotować się 
– zasadzić plony ciężką pracą by 
później zbierać i jeść! Każdy lubi 
jeść, bawić się, ale trzeba robić 
to z umiarem! W momencie gdy 
czuje, że trenuje za dużo, czuje 
się znudzony i nie czuje weny, 
wtedy zaczynam zbierać moje 
plony, przekładać moją pracę na 
zabawę. Wpadam na trening, jam, 
zawody, gdziekolwiek, gdzie mogę 
potańczyć, pobawić się tym i czuć 
się wolny i robie to godzinami. 
Czasem nie wiem kiedy przestać, 
bo czuje się świetnie gdy tańczę, 
nie czuje bólu bo moje ciało jest 
do tego przygotowane przez 
ciężką pracę. Gdy łapię wenę do 
trenowania i wymyślania całkiem 
nowych ruchów, bądź zainspiro-
wałem się czymś zupełnie nowym, 
spędzam na sali jakieś 5-6h oczy-
wiście z towarzystwem muzyki, 
czyli robię 2 treningi dziennie 
samego Breakingu. Oprócz tego 
prowadzę zajęcia i dziele się tym 
co wymyśliłem z moimi uczniami. 
W tygodniu robię 3 oddzielne 
treningi siłowe: hantle, drążek, 
obciążniki na nogi, każda sesja 
trwa około 1h. Dodatkowo staram 
się biegać 2-3 razy w tygodniu 
+ oczywiście basen. Ten sam tryb 
obieram gdy tylko tańczę. Czyli 
łącząc to wszystko w jedną całość, 
dziele okres treningowy na wymy-
ślanie nowych rzeczy trwa to około 

3tyg do 1 miesiąca, a potem tań-
czę do upadłego gdy już poczuje, 
że powinienem poćwiczyć…. 
Bez muzyki nie tańczę! Nawet gdy 
wymyślam nowe ruchy muzyka 
przepełnia moją głowę i ciało. 
Wpływ diety jest ogromny, potrze-
bujesz naturalnych produktów 
by zaspokoić potrzeby organizmu, 
spróbuj nie używać cukru - zoba-
czysz różnice jak twoje ciało się 
zachowuje.

A jak wyglądają twoje trenin-
gi przed zawodami, walkami? 
Czy przygotowujesz się jakoś 
specjalnie? Na parkiecie chyba 
nigdy nie widziałam u Ciebie 
„ryja”. 

Zabawa, dobra muzyka czyli koło 
i klimat z moimi ludźmi z ekipy! 
Bawię się na treningach to daje mi 
mocy. Staram się trzymać formę... 
hahah wiesz jak to RockaFellaz 
potrafi wyjść na miasto i szaleć, 
ale to daje największą inspirację. 
Zwyciężać to nie dla mnie, to tylko 
dobry bonus do tego, że czujesz 
się świetnie i zarażasz resztę swo-
ją postawą i dobrym samopoczu-
ciem. Wszystko zostaje zwrócone 
i nie musisz tego wymagać! Z tymi 
ryjami to tak nie do końca, często 
się „wywalam” w cudzysłowie bo 
robię coś nie zamierzonego. Sta-
ram się zaskoczyć samego siebie 
za każdym razem i robię zupełnie 
nowe rzeczy w nowy sposób

ponieważ postawiłem się w innej 
sytuacji - nie rutynowej. Wiesz 
co powoduje, że się wywracam? 
Muzyka! Tak mnie przepełnia, 
że robię rzeczy których tak na-
prawdę nie próbowałem. 

Obserwując Ciebie podczas 
walki, widać spokój i opanowa-
nie. Masz jakiś sposób na opa-
nowanie tremy, która towarzyszy 
niemal każdemu bboyowi? 
Jakie masz podejście do walk?

Uczę się opanowywać tremę cały 
czas. Mój sposób to muzyka, 
potem skupienie się na sobie, wy-
łączenie wszystkiego - zostawiam 
tylko mój słuch, wzrok i staram się 
czuć swoje ruchy czy wszystko 
gra, gdy nie - próbuje zdać sobie 
sprawę, że dobrze się bawię, 
trzymam to uczycie i przyjmuję 
tę chwilę z radością. Po czym 
skupiam się na reszcie, czyli 
trzymam kontakt wzrokowy 
ze wszystkimi dookoła, wciąż 
słucham muzyki i nie myślę co 
nastąpi za chwilę - bo przychodzi 
to niespodziewanie! Na walce, 
bawię się jak dziecko klockami, 
składam ruchy pod muzykę raz 
nieczysto, później szybko, 
a jeszcze potem zwalniam, robię 
co mi się żywnie podoba, wiesz 
dlaczego? Ponieważ nie obchodzi 
mnie werdykt bo i tak wiem, 
że wygrałem hahaha... jeśli zrobi-
łem wszystko co mogłem i dobrze 
przy tym się czułem, to werdykt 
jest tylko miłym zaskoczeniem.

Skoro jesteśmy przy walkach, 
napisz, którą bitwę i z kim najle-
piej wspominasz?

Hmm..... było ich kilka. Ze Skan-
kiem z KOW 1vs1, to było kiedyś 
moje marzenie. Skank inspiruje 
mnie do działania, a gdy byłem 
młody chciałem mieć z nim walkę 
bo twierdziłem, że gdy go poko-
nam będę królem Wwa hahah. 
Byłem zbyt młody i świeży, chcia-
łem wszystkich pokonać. Teraz 
gdy staję naprzeciw niego mile 
wspominam tamte czasy i wymie-
niam z nim doświadczenie.
Najlepszą walką którą pamiętam 
to z Keebzem ze Squadronu, 
gdzie czułem się świetnie, myśla-
łem tylko o dobrej zabawie i by go 
zaskoczyć Warszawskim Rocka-
Fellaz stylem! Wspominam ją mile, 
mieliśmy okazję na bonusową 
rundę :) Szczerze pozdrawiam 

mojego rywala z Outbreak!

Osiągnąłeś już sporo, jesteś 
w czołówce Polskich bboys, 
a jednak wydaje mi się, że stale 
zostajesz „w cieniu”. Czy chciał-
byś być sławnym boyem, czy co 
innego jest dla Ciebie ważne? 
Powiedz, co chcesz osiągnąć 
w bboyingu i do czego dążysz. 

Agata chcesz bym powiedział 
wszystko tutaj na forum? Zapo-
mnij! Dla mnie Breaking to to co 
w życiu daje mi najwięcej, lubię 
o tym rozmawiać i dzielić się 
moim doświadczeniem ale gdzieś 
w cieniu.. tak jak napisałaś.
 
Co chciałbym osiągnąć 
w Breakingu? 

Chciałbym tańczyć jak najdłużej 
będę mógł, być zaskakującym 
dla siebie, podróżować po całym 
świecie i wymieniać doświad-
czenia z różnymi osobami które 
tańczą, prowadzić zajęcia i prze-
kazywać swoją wiedzę, od czasu 
do czasu wygrać jakieś zawody 
by móc się utrzymać. Być sobą! 
Lubię być gdzieś z dala od sławy 
itp. 

Wolisz puchy czy plastik? 

Ja się jaram puchą, jest prawdzi-
wa! Hahaha.. moja wyobraźnia, 
mam nadzieje, że rozumiesz. 
Najważniejsza jest Kultura, Miłość 
cały Hip-Hop, szacunek do pracy, 
chodźby zadziwiająco oryginalna, 
ale w formie!

W takim razie co sądzisz 
o komercyjnej stronie bboyingu 
i o bboys, którzy dążą do tego 
by być zauważonym, sławnym 
poprzez promowanie siebie?

Komercja hmm.. bez tego nie 
było by nas tu! Więc jest to też 
ważny element - promowanie 
czegoś co zaraża myślę,  że jest to 
dobre. Tak samo dla bboys, którzy 
występują w różnych filmach, tele-
dyskach, to ich sposób na życie. 
Jeśli wybierasz taką drogę musisz 
mieć świadomość, że chcesz żyć 
z tego więc potrzebujesz zarabiać 
w jakikolwiek sposób.

Powiedz, co najbardziej zawdzię-
czasz bboyingowi? Co sobie 
w nim cenisz?

Breaking pozwolił wyrwać się 
z codziennej rutyny, pokazał mi 
drogę prawdziwej osoby i uczy 
mnie za każdym razem pracy nad 
sobą. Ludzie których spotykałem, 
którzy mnie uczyli i uczą do tej 
pory, zbudowali mnie a ja buduję 
siebie dalej i rozkminiam by być 
dobry dla siebie, nie przejmować 
się chodź czasem jest ciężko, ale 
uczymy się - to dał mi Breaking, 
dał mi drogę którą idę dalej i nie 
poddaje się!

Kolejną kwestią jaka muszę 
poruszyć w wywiadzie z Tobą, 
jest kwestia boya Abstraka. 
Dużo bboys twierdzi, że go przy-
pominasz. Miałeś niesamowitą 
bitwę o to z bboy Flaco w kole. 
Powiedz jak reagujesz na to 
posądzenie? Czy stanowczo się 
z tym nie zgadzasz, czy raczej 
analizujesz to sobie i się zasta-
nawiasz czy może faktycznie 
gdzieś jest to podobieństwo?

Tak? Zapytaj Kennego, jeśli tak 
powie ok zgodzę się! To inspiracja, 
Abstrak inspirował mnie do dzia-
łania, poruszył moją wyobraźnię, 
jestem jego uczniem jak i innych 
bboys, jak Ken Swift czy FloMa-
ster. Uczęszczam na ich warsztaty 
i uczę się od nich, są oni pioniera-
mi moim zdaniem. Jestem trochę 
taki jak oni, ale zostaje sobą. 
Abstrak jest niesamowicie inspi-
rującą postacią i zgadzam się, 
wywarł na mnie duży wpływ ale 
konfrontując samego siebie, czyli 
z wyobrażeniem o sobie masz 
wszystko jasne, jeśli uważasz, 
że jesteś podobny to jesteś. 
Zapewne jest we mnie jego część, 
która została z tamtych czasów 
ale posądzenie, że przypominam 
jego może być trafne i nietrafne 
w zależności z jakiego punktu 
widzenia patrzysz. A z Flaciem 
to było wyjaśnienie mojego zdania 
na ten temat w 2óch bitwach, 
jedna z mojej strony a druga 
z jego strony. Myślę, że zmienił 
pogląd na ten temat po tamtych 
walkach.

Na szczęście i na nieszczę-
ście mamy olbrzymi dostęp do 
materiałów z zawodów, gdzie 
możemy oglądać i zobaczyć nie-
malże każdego bboya. Zbyt duży 
dostęp do takich materiałów 
może wprowadzić zagubienie, 
szczególnie dla tancerzy, którzy 
nie mają pomysłu na siebie, 

16 17



a inspiracji zaczynają szukać 
w innym bboyu/bgirl. Powiedz mi 
gdzie powinna leżeć ta granica 
pomiędzy inspiracją a kopiowa-
niem numerów? A może uwa-
żasz, że w ogóle nie powinniśmy 
oglądać materiałów by uniknąć 
kserowania? Jak do tego pod-
chodzisz?

Szczerze z doświadczenia to nie 
powinniśmy oglądać walk 
w Internecie, to jak telewizja wcią-
ga i daje często fałszywe wyobra-
żenie. Można zainspirować się 
sobą i czuć inspiracje na treningu 
z siebie i swoich ludzi. Chciałbym 
by bboy’s i bgirl’s wymieniali 
doświadczenia na jamach i starali 
się na nie jeździć, spotykać ludzi, 
bawić się z nimi i widzieć to na-
prawdę, a nie okiem kamer. 
Mielibyśmy szczęście gdybyśmy 
byli w czasach gdzie to powsta-
wało, gdzie nie było internetu 
tylko wymiana słowna bądź czyny, 
walki, konfrontacje. Sam oglądam 
materiały historyczne z lat 90tych 
ale widzę materiał tylko raz to 
metoda! Traktuję to jako historię, 
którą każdy powinien znać ale 
szczerze lubię słuchać o tym co 
się działo w tamtych czasach od 
pionierów ludzi, którzy tańczy-
li wtedy. Więc moim zdaniem 
oglądanie filmików jest elementem 

zastępującym prawdziwą inspira-
cję. Gdy oglądasz znasz kogoś na 
wylot, ciężko jest zaskoczyć ciebie 
i sprawia to, że jedziesz na jam 
i wracasz bez inspiracji bo okazało 
się, że ktoś kim się jarasz 
w rzeczywistości tańczy inaczej.

A Ty czym się inspirujesz? 
Myślisz, że odnalazłeś już swój 
styl czy dalej szukasz swojej 
drogi?

Myślę, że mam to czego potrze-
buję i na tą chwilę rozbudowuję 
swoją drogę dodając do niej różne 
ławki, drzewa jakaś plaża 
i morze obok hahahah.. Jestem 
szczęśliwy z moją drogą i chce 
nią iść dalej! Inspiracją jest przede 
wszystkim muzyka! Ludzie którzy 
mnie otaczają. Miłość i wszystko 
co nowe przyjdzie Ci do głowy, 
co mam na myśli, techniki zamiast 
ruchy w footworku możesz go 
przerobić na drop itp. Ale muzyka 
najważniejsza, ona jest kluczem 
do każdych drzwi. Rap, Funk, 
Soul, Jazz, BreakBeats, Najwięcej 
Rapu, mogę godzinami tańczyć 
do tej muzyki! Jazz na wyluzo-
wanie i podróżowanie po swojej 
głowie, Soul z dziewczyną, Bre-
akBeats i Funk na mocny trening. 
Również inspiruje mnie podróżo-
wanie!

Jak widzisz siebie oraz swoją 
ekipę za parę lat? 

Powoli do przodu bez pośpiechu 
co ma być zrobione to będzie. 
Będę robił to samo za 10 czy 20 
lat, więcej skupię się na innych 
tańcach jak Rocking czy Locking. 
Chciałbym podróżować wraz 
z moją ekipą po całym świecie 
i tak też będzie! 
 
Powiedz, gdzie teraz prowadzisz 
zajęcia oraz czy pracujesz teraz 
nad jakimiś nowymi projektami?

Thomaz: Uczę gdzie tylko mogę 
haha nawet w drodze na trening 
tylko spytaj! A tak oficjalnie 
w Ośrodku Kultury Ochoty prowa-
dzę dwie grupy młodych kotów 
którzy opanują scenę za jakiś 
czas! Oraz mam drugą grupę star-
szych wyjadaczy którzy doszkalają 
swoje umiejętności. Mam kilka 
pomysłów na Jamy jak Gang Wars 
walki bez sędziów, limitów bboy’s 
i bgirl’s w ekipie, Master Of Class 
1vs1 oraz Spektakl z udziałem 
bboy’s i bgirl’s o którym niedługo 
będzie można usłyszeć.

Dzięki za wywiad!

txt: Lady Flow
foto: Bboy Simon

Zacznijmy więc! Za mikrofonem użyczający głosu bboy Zajcew, który energicznym wstępem twiera zawody 2vs2. Udział w nich biorą 32 ekipy z Warszawy i nie tylko. Sędziują bboy Huher, bboy Blow oraz bboy deco. Zmaganiom tancerzy towarzyszy wrzawa publi-ki, która aktywnie wspiera wysiłki uczestników. Przez pierwszą część wydarzenia imprezę nakręcają dj Przeplach, resztę poprowadzą dj Ojciec Karol i Grand Master Dj Thomaz. 
 
Około godziny 17:00 dochodzimy do finału, w którym parkiet dzielą ze sobą Knokout Gang z Funky Masons. Walka naprawdę impo-nująca, lecz zwycięzca może być tylko jeden. Jednogłośnie starcie wygrywa Funky Masons i odbiera 1000zł oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę odzieżową Wild Style. Jednym słowem było do prawdy przednio! 

To jeszcze nie koniec, ponieważ piętro niżej imprezę wieńczą koncerty artystów takich jak; Pejot (beat box), Raggamoova – Warszawska formacja muzyczna, znajdująca się na skraju pomie-szanych gatunków. Multistylowa, multi-instrumentalno-wokalna mikstura pulsującego raggamuffinu, twardego rapu, bujającego funku i gorącej brazylijskiej socy. Ostatecznie przy mikrofonie stanął Jamal, łączący w swej twórczości gatunki muzyczne z pogranicza reggae, ska, ragga, punk, a nawet hard core. 
 

9 października 2010, sobota, 
Warszawa w blasku promieni 

słońca budzi się do życia. 
Wydawać mogłoby się dzień 

jak co dzień, jednak tuż 
obok serca stolicy na ulicy 

Grójeckiej 75 ma miejsce 
nieprzeciętne wydarzenie. 

Tam, a dokładnie w Ośrodku 
Kultury Ochoty już za mo-

ment odbędzie się impreza 
DŹWIĘKZŁAM, czyli mówiąc 

w skrócie jedyne w swoim 
rodzaju wydarzenie kultural-

ne, jakim jest hip hop jam. 
 

Jeszcze chwila, dopięcie pasa i... 
Ruszyło! Słońce wzeszło nie-

co wyżej, odsłaniając postacie 

writher’ów, którzy nie czekając ani 

chwili złapali za puszki i rozpoczęli 
wrzucanie swojej kreatywności 

na ścianę obok ośrodka kultury. 
Nie trzeba ruszać się daleko, 

żeby usłyszeć co jeszcze się tu 

dzieje. Za drzwiami OKO całe trzy 

piętra przepełnione są pozytywną 
energią dźwięku. Na najniższym 

piętrze rozgrzewają się beat boxe-

rzy, czyli mistrzowie wydobywania 

dźwięków za pomocą ust, gardeł, 
przepony, języka i krtani. Piętro 
wyżej gramofony, mixer i resztę 

sprzętu grającego pod fachowym 

okiem wypróbowuje dj Przeplach, 

który niebawem zagra na bitwach 
bboys 2vs2. Najwyższą kondy-

gnację opanowują właśnie bboys 
przygotowujący się 

do konfrontacji. 

Finalnie całość wypadła jak 
najbardziej pomyślnie. Wszyscy 
związani z kulturą hip hop, jak 
i przypadkowe osoby miały niepo-
wtarzalną okazję przeżyć wyda-
rzenie, które w pełni proklamuje 
miłość, jedność, tolerancję, radość 
i chęć do życia. Myślę, że każdy 
kto odwiedził tego dnia Ośrodek 
Kultury Ochoty, na swój sposób 
przeżył ten niezwykły dzień i wy-
ciągnął z niego mnóstwo pozytyw-
nej energii, która swoje odzwier-
ciedlenie z pewnością znajdzie 
miejsce w przyszłości, dając mo-
tywację oraz miłe wspomnienia... 
Na koniec należy podkreślić, że 
nic nie doszłoby do skutku gdyby 
nie zaangażowanie grupy bboys z 
Warszawy Rockafellaz Crew oraz 
Ośrodka Kultury Ochoty. 
Oby więcej takich wydarzeń! 
 
Pikss a.k.a Radosław Sołtysiak
Pozdrawiam pozdrawiam!
foto: archiwum Ośrodek Kultury 
Ochoty

Zgarnij roczną prenumeratę Flava Dance Magazine i ciuchy marki 69 o wartości 500 PLN fundowane przez Harlem Shop.Wystarczy tylko poprawnie odpowiedzieć na pytanie.

Ile działów tematycznych jest w magazynie 
Flava Dance Magazine?

Swoją odpowiedź ślij na adres mail: redakcja@flava.com.pl.W mailu podaj imię i nazwisko, mail oraz telefon kontaktowy!Czekamy na Wasze poprawne odpowiedzi do 26.01.2011!Więcej informacji na www.flava.com.pl!

OŚRODEK KULTURY OCHOTY

ul. Grójecka 75 WARSZAWA 
tel. 22 822 48 70
oko@oko.com.pl
 www.oko.com.pl

DANCEHALL W OŚRODKU KULTURY OCHOTY!
PONIEDZIAŁKI 18.00–19.30

Każda lekcja prowadzona jest przez dwóch instruktorów!

Zapraszamy wszystkich d 15 roku życia!

Koszt 100 zł/m-c!

PROWADZENIE: 

SANDRA SANDY CANDY – zwyciężczyni LSM DANCEHALL QUEEN 

2010, KRÓLOWA DANCEHALL BOOM BOOM FESTIWALU 2010 r., 

zwyciężczyni ANTIKINGS DANCEHALL QUEEN CONTEST 2010 r. 

PIOTR COOCKIE MONSTER – obecnie najlepszy 

tancerz dancehall w Polsce, FINALISTA DANCEHALL KING 2009 r.
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Na wstępie muszę zacząć od 
bezprecedensowego zjawiska, 
International Breakdance Event 
czyli IBE, zaskoczył mnie w tym 
roku swoją wielkością. 10 letnia 
rocznica, bezdyskusyjnie jednej 
z największych imprez na świe-
cie, ściągnęła do Heerlen bardzo 
wielu miłośników kultury Hip Hop. 
Uproszczając fanów IBE było 
więcej niż ilości miejsc na tym 
evencie. Ludzie, którzy przyjechali 
do Holandii z nadzieją zakupu 
biletu bezpośrednio na imprezie, 
przeżywali olbrzymie rozczarowa-
nie. Sam byłem świadkiem wielu 
dramatów, bowiem setki zajawko-
wiczów z całego świata, nie mogło 
zobaczyć i poczuć energii IBE. 
Kiedy spacerowałem ulicami uro-
kliwego Heerlen miałem wrażenie, 
że otaczali mnie „sami swoi”, 
ludzie, którzy znajdowali się tam, 
w tym samym celu co ja, czyli 
celebracji kolejnej edycji IBE. 

Oficjalny wyjazd z Polski do 
Heerlen, tradycyjnie organizowała 
B-Girl Gosia – wielkie dziękujemy- 
jednak Polaków, którzy przedziera-
li się różnymi środkami transportu, 
przeżywając przy tym przedziwne 
przygody , było znacznie więcej. 
To niewątpliwie, bardzo wartościo-
wa część każdego z nas, a zara-
zem część kultury Hip Hop, czyli 
pasja podróżowania. Wieczna 
wędrówka po motywację, świeżą 
energię, po ty be reprezentować 
siebie. 

Co sprawiło, że tak wielu ludzi, 
postanowiło znaleźć się jedno-
cześnie w tym samym miejscu. 
Można wymienić wiele czynni-
ków budujących atmosferę tego 
wydarzenia, jednak kilka z nich 
jest kluczowych. Jakość rozrywki, 
kontakt z najlepszymi tancerzami 
na świecie, gorące koła i oczywi-
ście to z czym Holandia młodym 
ludziom kojarzy się od razu. Ten 
dynamit, przy opiece profesjo-
nalnego sztabu organizacyjnego, 
sprawia, że echo IBE przedostaje 
się do świadomości ludzi z poza 
naszego środowiska. Jeżeli pro-
mocja naszej kultury i stylu życia, 
będzie w rękach ludzi takich jak 
Mario i Tyron, to czeka nas świe-
tlana przyszłość. Oryginalne idee 
Hip Hopu są godnie reprezento-
wane i wynoszone na zasłużony 
piedestał. Każdy miłośnik kultury 
Hip Hop musi choć raz znaleźć się 
na tej imprezie, a gdy już poczuje 
tą energię, będzie po nią wracał 
co rok. Naturalną rzeczą są pewne 
niedoskonałości lub mankamenty, 
jednak bardzo łatwo je krytyko-
wać, a niezmiernie trudno, stwo-
rzyć coś tak wielkiego. 

Od 2008 roku, kiedy IBE zostało 
przeniesione z Rotterdamu do He-
erlen, tradycyjnie pierwszego dnia 
eventu dzieje się naprawdę wiele. 
Budynki miasteczka zamieniają się 
w tzw. Cyphers, obiekty publiczne 
otwierają swoje drzwi dla B-boys 
i B-girls. Wszyscy mogą wziąć 

udział w różnych turniejach, warsz-
tatach i panelach dyskusyjnych. 
Niestety te wydarzenia, nakładają 
się w czasie, odbywają się niemal 
jednocześnie, więc jak zwykle nie 
byłem w stanie odwiedzić wszyst-
kich miejscówek. Tym bardziej, 
że lwią część czasu roztrwoniłem 
w Cypher Six. Startowałem w Uk 
B-boy Championship Europe, 
tańczyłem w kołach, a to wszystko 
zajęło mi prawie cały dzień.  

Każdy Cypher można potraktować 
jak oddzielne zawody, a z tego 
wynika, że jednego dnia w Heerlen 
rozegrały się: Solo Footwork Bat-
tle, The Super Solo BBoy Battle, 
House Dance Battle, House Dance 
Battle, UK BBoy Championships 
Europe: Solo Popping Battle, The 
Original Seven2Smoke, Power-
move Battle, UK BBoy Champion-
ships Europe, Solo Kids Battle, 
Trukendoos XL - Trick Battle, 4 on 
4 BGirl Battle, Solo Locking Battle, 
Trening Power Moves z Cico (Ita-
ly), The End & Bruce Lee (Korea), 
Trening z Fokusem, projekcja Turn 
It Loose, projekcja Exit through the 
Giftshop, Graffiti Jam, Talk Show 
z Roxritem, Rooniem, Liloo
i Lamine, a do tego koła w różnych 
miejscach miasteczka.
To wszystko obywało się tylko 
pierwszego dnia IBE. 

Powiedzcie mi, jak ogarnąć całość 
tego niesamowitego wydarzenia?
Wybrałem Cypher Six, gdzie moim

zdaniem, odbywały się najbardziej 
widowiskowe konkurencje, 
a cała sala wypełniona była koła-
mi. Publika Cypher Six wielokrot-
nie eksplodowała, zagłuszając 
muzykę. Muszę powiedzieć, 
że kocham ten wrzask, wynosi on 
poziom energii i adrenaliny pod 
sam sufit, a im więcej tej substan-
cji w „powietrzu”, tym lepszy jest 
taniec każdego z nas. 
Arcytrudność wykonywania
ruchów oraz trend kierunku rozwo-
ju naszego tańca, sprawia, 
że wiele osób boi się metamorfozy 
Breakingu w jakiś rodzaj sportu. 
Triki ponad flow, trudność ponad 
estetykę. Faktem jest, że ten 
aspekt sportowy, rozrywkowy jest 
bardziej popularny i wspierany 
przez „masę”. To widać gołym 
okiem na IBE. Uważam jednak, 
że nie powinniśmy obawiać się 
utraty esencji w tym co robimy. 
Jak powiedział Kwik Step: „To 
przypomina koszykówkę, NBA 
i And One, jeżeli masz wybór to 
wszystko jest w porządku.” 
Są tancerze, którzy na eventy 
przyjeżdżają tylko po nagrody, 
są również tacy, którzy tylko repre-
zentują się w kołach. Oczywiście 
większość łączy te dwa aspekty. 

Komercjalizacja jest dobra 
i potrzebna, jeżeli zajmują się nią 
ludzie, którzy rozumieją Hip Hop, 
znają jego korzenie i wiedzą jak 
ten taniec powinien wyglądać, 
wtedy przemysł daje napęd do 
rozwoju. Sponsoring pokazuje 
młodym ludziom, nadchodzącemu 
pokoleniu, że wartociężko praco-
wać na treningach. Breaking staje 
się sposobem na inne, ciekawe ży-
cie. Na pewno, nie powinniśmy się 
przejmować, że przez to Breaking 
straci swój ostry i podziemny cha-
rakter. Nie stało się tak 
w przypadku np. Skateboardingu. 
Promotorzy IBE, wiedzą doskonale 
co zrobić dobrego dla kultury.  

Jeżeli my, nie przejmiemy sterów 
w swoje ręce i nasz prawdziwy 
Breaking, nie będzie dobrze 
opłacany, będziemy zawsze 
przegrywać z You Can Dance, 
Mam Talent, czy innymi projektami 
biznesmenów, którzy myślą, 
że mogą ustalać co jest prawdzi-
wym tańcem.  Cashflow, pieniędzy 
jest naprawdę dużo na całym 
świecie, nie jest grzechem chęć 
ich posiadania. Każdy z nas może 
być biznesmenem. Konieczne 

jest rozróżnienie, zarabiana na 
kulturze, a zarabianiu dzięki niej. 
Dlatego nie powinno być między 
nami podziałów. Musimy praco-
wać na rzecz ogółu i wspólnie 
projektować „duże rzeczy”, żeby 
wyznawcy oryginalnych wartości 
kultury Hip Hop, po prostu dobrze 
żyli.  

Wracając do sedna, na IBE 
zachowany jest ten balans 
pomiędzy sportem i tańcem.   

Drugiego dnia eventu, odbyły się 
walki „gwiazd” naszego środowi-
ska, nie wiem czy dobrego słowa 
użyłem, ale myślę, że nie zatraci to 
sensu mojej wypowiedzi. All vs All, 
to pokazy tancerzy, którzy ciężką 
pracą zdobyli niesamowite umie-
jętności, są dobrze opłacani 
i żyją z Breakingu. Ich marzenia 
się spełniły. Wielu może zarzucić 
tym bitwom brak ciśnienia, agresji, 
lecz to tylko skutek, tego, że Ci 
tancerze po prostu dobrze się 
znają. Podróżują i spotykają się 
w różnych miejscach na całym 
świecie. Pokazują niesamowity 
„skill”, ale to nie jedyna ich rola 
na IBE. Podsycają chęć znale-
zienia się w ich gronie, w grupie 
B-Boyów sukcesu. To prawdziwa 
motywacja, zobaczyć na żywo 
ludzi, którym się udało połączyć 
pasję z sukcesem. Kto pojawił się 
w tych teamach? Proszę bardzo:
IBE Legends (czyli tancerze repre-
zentujący tą imprezę od 2001 do 
2003) Machine, Do Knock, Ben, 
Ronnie, Rockadile, Brahim, Lilou, 
Lamine, Rubberlegs, Lil Amok, 
Cico, Nono. The Notorious ( czyli 
reprezentacja 2004 i 2005 roku, 
kiedy to IBE stało się Notorious)
Teknyc, Lego, Alien Ness, Roxrite, 
Born, The End, Bruce Lee, Blanka, 
Soso, Marcio Present and future 
players (czyli obecne i wschodzą-
ce gwiazdy IBE)
Thesis, Pocket, Keebz, Wing, Ta-
isuke, Yan, Kolobok, EL Nino, Luigi 
, Xisco , Lil Kev, Kido

Wiecie skąd hasło „IBE IS ME”, 
ponieważ każdy kto kiedykolwiek 
odwiedził tą imprezie, stawał jej 
częścią, współtworzył jej legendę. 
Sprawił, że z roku na rok stawała 
się ona coraz większa. Peace. 
Sto lat dla IBE 

Txt: Zyskill
Foto: archiwum organizatora
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STYLOWA SPÓŁKA SPOŁEM:
W liczniejszym wydaniu Stylowa 
Spółka Społem (www.stylowa.
com) znana jest głównie z b.boy-
owej strony swojej działalności, 
natomiast Decó i Dj Przeplach 
tworzą muzyczny projekt pod
tą samą nazwą. Decó, oprócz 
produkcji, jest odpowiedzialny 
za rap. Dj Przeplach to umiejętnie 
dobrane skrecze, które są nieod-
łączną częścią ich twórczości. De-
biutancki album SSS „Powrót Do 
Przeszłości” ukazał się w 2004 r. 
nakładem wytwórni Asfalt Records 
(www.asfalt.pl). Kilka tygodni temu 
premierę miał ich nowy album 
„Powrót Po Przeszłości”. Kawałki 
Stylowej stylistyką nawiązują 
do „złotej ery hip hopu”, są porów-
nywani do takich artystów jak Ugly 
Duckling czy Jurassic 5. Koncer-
tują wspólnie z zaprzyjaźnionymi 
muzykami (m.in. Panda- perkusja, 
Wshow- gitara basowa), dzięki 
czemu ich utwory zyskują nową 
jakość i niepowtarzalne brzmienie.

Twój pierwszy album, który zro-
biłeś z Dj Domelem nazywał się 
„Powrót Do Przeszłości”, a nowy 
materiał nazywa się „Powrót Po 
Przeszłości”. Kontynuacja pierw-
szej częśći, czy jednak będzie 
to coś innego?

Decó: Chodzi głównie o to, że jak 
wielu ludzi wie moja współpraca 
z Dj Domelem zakończyła się. 
Musiałem pozbierać się muzycznie 
i odetchnąć trochę. Przestawić się 
na rodzaj współpracy z Marcinem 
(Dj Przeplah przyp.red.), jak to ma 
wyglądać itd. Marcin też ma z kolei 
swoje przejścia, więc po prostu 
„powracamy po przeszłości”. 
Podkreślamy ją grubą kreską i leci-
my z tym od nowa. Każdy z nas, 
czy Marcin, czy Ja mamy swoją 
przeszłość, jakieś jazdy z dawnych 
lat i teraz powracamy po tej prze-
szłości, po uporaniu się z nią.

Przeszłość została w muzyce 
i tekstach?

Decó: Ogolnie wydaje nam się, 
bo cieżko oceniać samego siebie, 
że nie dało się uciec muzycznie 
i lirycznie od tego, co zrobiłem 
z Domelem na pierszym wydaw-
nictwie. Jednak wg. nas ta płyta 
jest o wiele bardziej dojrzała w 
tych dwóch kontekstach. Muzyka, 
to nasza wspólna działka 
i zgadzamy się razem, że poszli-
śmy do przodu pod względem 
możliwości, jak i skilów 
produkcyjnych. Natomiast teksto-
wo, jest bardziej skupiona na 
tematach, które poruszam 

w danym kawałku. Wiesz, 
jak posłuchasz pierwszej płyty, 
to usłyszysz, że flow leci, 
ale często odbiegam od tematu. 
Poza tym większość z kawałków 
była zabawowych. Tutaj jest zde-
cydowanie bardziej poważnie, 
co nie znaczy, że nie wesoło. 
Więc, niby to to samo, ale w now-
szym, ulepszonym wydaniu, moim 
zdaniem. Przeszlość w tytułach 
naszych płyt to przede wszystkim 
„stary, dobry rap”. Staramy się 
za każdym razem nawiązywać 
do rzeczy, które nas inspirowały 
za małolata. To muzyka, na której 
wyrośliśmy i do dziś nas jara.

Mi się w ogóle wydaje, 
że u Ciebie w kawałkach jest 
tylko wesoło. Muzyka ma nieść 
pozytywną energię, a nie gnębić 
nas swoją powagą? Choć albu-
mu nowego nie słyszałem, 
to jednak trudno mi sobie 
wyobraźić Twoje teksty 
w innym stylu.

Decó: Hmm. Właśnie musialbyś 
posłuchać nowego albumu, 
ponieważ nie tylko wesołe rzeczy 
tam poruszam. Ogólnie staram 
się jednak podchodzić do rzeczy 
ironicznie, kpić sobie z poważnych 
rzeczy, opowiadać o prawdziwych  

problemach, ale z dystansem. 
Każdy ma swój „wierzchołek góry 
lodowej”, jednak to nie znaczy, 
że świat się na tym kończy. 
No i moje podejście do życia też 
jest trochę takie. Nie lubię, kiedy 
ktoś robi sztuczne problemy - 
dziękuje takim typom, odbijam. 
Myślę, że życie jest przede wszyst-
kim po to, żeby je przeżyć 
z radością i zadowoleniem 
z samego siebie, i z tego, 
co się w nim zrobiło. 
Co wcale nie znaczy, że uciekam 
od poważnych tematów, zresztą 
sprawdźcie nową płyte SSS.

Przeplah, czy jest to Twój 
pierwszy album za który 
odpowiadasz muzycznie?

Dj Przeplach: Za muzykę odpowia-
da Decó. Ja pomagałem w aranża-
cji plus dograłem cuty i skrecze. 
Nie jest to moja pierwsza płyta, 
którą nagrałem. Nagrałem ich 
dosyć sporo od ostrych gitaro-
wych brzmień po współprace 
z polskimi jazzmanami. Na na-
stępnej płycie juz napewno będę 
współodpowiedzialny za pro-
dukcje, kilka bitów już jest nawet 
gotowych.

Wiem, że miałeś możliwość 
współpracy ze znakomitym 
gitarzysta jazzowym 
Jarosławem Śmietaną.

Dj Przeplach: Tak, dograłem 
skrecze do dwóch płyt Jarosława 
Śmietany. Później powstał projekt 
„Grube Ryby” w którym też zagra-
łem, ale w  którym głównie udzielał 
się Jarosław Śmietana, Wojciech 
Karolak i dwóch wokalistów 
z Wu-Hae, z którymi również 
grałem.Wydaliśmy wspólnie 
jedną płytę póki co. Praca z takimi 
osobami to był dla mnie wielki 
zaszczyt, bo bardzo szanuje 
twórczość każdej z tych osób.

Ostatnio robiłeś też muzykę 
do spektaklu teatralnego 
„Metropolish”, udział 
w spektaklu wzięło też kilku 
niezłych bboys. Jak było?

Dj Przeplach: W METROPLISH 
miałem scenę w której dogrywa-
łem skrecze do muzyki granej 
przez band. Za muze głównie 
odpowiedzialny był Kruk z WHSB, 
który również grał jedną z głów-
nych ról. Przedstawienie było 

mega profesjonalne. Za reżyserię 
odpowiadał Jarosław Stańek, 
a pomysł był ekipy Fair Play 
z Białegostoku. Do tego w spek-
taklu brało udział wielu świetnych 
bboys tj. Czu Czu, Greku, Kleju, 
czy Yan. Był bardzo fajny klimat 
i świetni ludzie. Mam nadzieję, 
że to powtórzymy.

Może zostaniemy jeszcze chwile 
przy muzyce. Decó, wspomnia-
łeś o „starym, dobrym rapie”. 
Na czym zatem się wychowałeś, 
jakie były pierwsze kawałki, 
a jakie albumy świadomie 
wybrane już rap gustem?

Na początku słuchałem ciężkiej 
muzyki (tak jak Przeplach) np. 
gitary itp. Potem wjechał MC Ham-
mer (śmiech przyp.red) - wiem, 
że to lekki przypał, ale tak było. 
Wtedy mało widziało się rapu w tv, 
a on akurat latał non stop. Zaraz 
po nim wpadło mi w ręcę Public 
Enemy i właściwie od nich się 
zaczęło na poważnie, i tak zostało.
To był chyba 90-91 rok. Zaraz 
potem dowiedziałem się o kapeli 
Run DMC. To było zajebiste, wtedy 
cisnąłem do tego na treningach, 
kiedy wszyscy lubili jakieś electro 
bity. Następnie House Of Pain. 
Do dziś ich uwielbiam (Everlast 
na wokalu rządzi), Heavy D, NWA, 
Ice Cube, Krs One i BDP, Cypress 
Hill, EPMD... Ogólnie wrzuciło 
mnie w cięższe rapowe brzmienia 
(wtedy nie wiedziałem, że to sam-
ple). Vanilla Ice nie zdążył mi się 
przyjąć, może gdybym go usłyszał 
w tym samym okresie, kiedy MC 
Hammera? (śmiech przyp.red.). 
To był okres, kiedy kupowało się 
kasety w „Belimorze” lub na targo-
wisku od ruskich, firma oczywiście 
„Takt”. Tam wykopałem sporo 
kotów(to był mój pierwszy diggin’), 
które z sentymentu mam do dziś 
zachowane w pudle, na kasetach. 
Potem wszedł okres kablówek. 
Na MTV był sławetny Yo! MTV 
Raps i się zaczęło naprawde na 
ostro. Wtedy u starych w pokoju 
zakładałem słuchawki i słuchałem 
dosłownie wszystkiego, co tam 
puszczali: 2 Pac, Kurious, Brand 
Nubian, Pete Rock, CL Smooth. 
No masa rzeczy, bo to tak, jakbyś 
dorwał się do internetu. Tylko, że 
Ci kolesie nie zapodawali śmieci, 
miałeś podane jak na dłoni, to, 
co najlepsze. Takie to były właśnie 
rapy za małolata!

Czyli złota era rapu, 
lata dziewiędziesiąte.

Taaa! To było prawdziwe. 
Nikt nie udawał kogoś, kim nie 
jest. Np. Heavy D był zajebisty, 
Pete Rock zrobił mu chyba najlep-
szy materiał jaki słyszałem (bity), 
a koleś w ogóle nie rapował o 
przemocy, gangsterce itp. Bomba.

Gorąca dekada, w której wiele 
się wydarzyło. Wojna, choć 
głównie wrzawa medialna 
pomiędzy Wschodnią, 
a Zachodnią rap sceną. 
Pamiętasz w jaki sposób 
dowiedziałeś się o zamordowa-
niu 2paca?

Decó: Cały ten zamęt wokół East 
vs West był od początku dla mnie 
zwykłym nieporozumieniem, 
a ponieważ media to łyknęły, 
więc to poszło... Szczerze mówiąc 
nie za bardzo przywiązywałem do 
tego uwagi, wolałem słuchać mu-
zyki i tekstów, niż tego, kto kogo 
ma w dupie i dlaczego, 
bo to było żałosne. Wtedy już 
powoli zacząłem kumać angielski, 
więc słyszałem, że 2Pac nie jest 
grzecznym chłopaczkiem i lubi 
narozrabiać. Wcale nie zdziwiło 
mnie, że zginął w taki sposób, 
on się sam o to prosił. Byłem 
zaskoczony, jak wszyscy chy-
ba, którzy znali jego twórczość 
i interesowali się rapem, jednak 
tak szczerze można się tego było 
spodziewać w kraju, gdzie broń 
możesz kupić w sklepie i za dwa 
tygodnie dostajesz pozwolenie, 
lub olewasz to... 

Wspomniałeś o samplach. 
Ale wiem, że chętnie grasz 
koncerty z żywym zespołem, 
i pewnie do studia wszedłbyś 
z zespołem. Jakich produkcji 
możemy spodziewać się na 
nowym materiale?

Na „Powrocie Po Przeszłości” 
jest kilku ludzi, którzy użyczyli 
nam swoich instrumentalnych 
skilsów. Jednak to płyta przede 
wszystkim oparta na samplach. 
Instrumenty pojawiają się w trzech 
kawałkach i pewnie jakbyś nie 
wiedział, to byś się nie domyślił, 
z tego powodu, że chłoapki do-
grali te sample, które były słabej 
jakości i trzeba je było wymienić. 
Natomiast planujemy robienie 
czegoś razem. 
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Mogę tu wymienić Balroga, który 
dołączył do ekipy Stylowej jakiś 
czas temu, czy Kleju, który na 
dniach walczy w Tokio na BC 
One 2010.

Decó: Obydwoje wymienieni przez 
Ciebie dysponuja morderczym 
stylem i trzymamy za nich zawsze 
kciuki. A propos Kleja to jest to, 
o czym mowiliśmy we wcześniej-
szym pytaniu: Polska scena jest 
zauważana nie tylko w Europie, 
ale i na całym świecie. Dobrze 
poleci, na mieście mówią.

Przeplach, a kiedy możemy 
spodziewać się Twojego mixtapu 
breakowego? Po lekkim „Slow 
Flow” to szczególnie wszyscy 
bboys i bgirls czekają na kolejne 
rzeczy.

Dj Przeplach: Powoli zabieram 
się za nowy mix, który będzie 
kontynuacją SlowFlow. Jest spra-
wą oczywistą, że myślę też nad 
mixem do bboyingu i cały czas 
zbieram materiał na niego. Oprócz 
tego chcemy wydać płyte SSS 
z kawałkami stricte do bboyingu. 

Będą to instrumentalne produkcje 
moje, Deca i naszego bandu.

Czy już w przyszłym roku usły-
szymy coś nowego?

Dj Przeplach: Wole nie podawać 
daty bo narazie są to plany mamy 
nadzieje, że sie uda w przyszłym 
roku. Drugi mixtape zaczynam 
nagrywać niebawem, ale napew-
no trochę to potrwa zanim będe 
zadowolony z końcowego efektu 
brzmienia itp.

Decó, chcę też wspomnieć 
o Twoich artykułach dla Maga-
zyn Hip Hop. Był to dla mnie 
i inny młodych bboys 
w tamtym czasie kawał inspirują-
cej litery. 

Decó: Wiesz...bardzo się cieszę, 
że wywarło to duży wpływ na 
ludzi, bo taki byl zamysł. Jak już 
miałem pisać, to chciałem coś, 
co dociera i na pewno od siebie. 
Nie myślałem tak naprawde, że 
będzie to ktoś czytał. Kompletnie 
bez przygotowania po prostu 
sobie pisałem o tym, jakie mam 

spostrzeżenia, a potem w miarę 
redagowałem tekst przed ”dedlaj-
nem”. Wtedy niewielu ludzi z sen-
sem pisało coś o bboyingu, wiec 
jak dostałem propozycje, to ją 
wykorzystałem. Cieszę się, że po 
latach ktoś to pamięta. Pamiętam 
historie: Znajomy opowiadał mi, 
że ma WC na korytarzu i tam plik 
gazet do czytania. Jego mama 
w ten sposób przeczytała kilka 
moich „artykułów” i osądziła, 
że muszę być „wporzo koleś”. 
Teraz tak naprawde nie mam 
za bardzo czasu żeby coś pisać. 
Mam rodzinę, z którą chce spędzić 
jak najwięcej czasu, prowadzę 
zajęcia, robię muzykę, nawijam, 
no ileż można! (śmiech).

Ok! Dzięki za rozmowę... 
checie kogoś pozdrowić?

Pozdrawiamy Ciebie, 
jeśli czytasz ten wywiad. 
Rób to co kochasz i kochaj to, 
co robisz. 

Rozmawiał: Cet1
Zdjęcia: SSS

Swoistość: pewna indywidualna cecha, charaktery-

styczna dla danej jednostki bądź grupy społecznej, 

która ją wyróżnia, która świadczy o jej unikatowości. 

Swoistość jest dla mnie najpiękniejszą i najbardziej 

poruszającą rzeczą na Świecie. Wewnętrzna siła 

bijąca od tancerza, jego charakterność, jego „ja” 

na parkiecie, powoduje jego wyjątkowość i „nieza-

pominalność”. Zawsze jest to coś, czego nie można 

wrzucić do worka z techniką, dynamiką, zmianą 

poziomów, doskonałą pracą stóp, muzykalnością itd. 

- i to jest ta siła swojskiego tancerza!

Wydaje mi się, że wraz z rozwojem rynku zawodów 

tanecznych, zwiększeniem ich liczby i częstotliwości, 

rośnie również rozkmina tzw. fenomenów tanecznych. 

Zastanawiamy się co jest kluczem ich sukcesu, 

pytamy, doszukujemy się magicznych pigułek 

i przede wszystkim chcemy być na ich miejscu 

któregoś dnia. Gwałtownie szukamy inspiracji, 

szukamy drogi najkrótszej i najefektywniejszej, często 

zapominając o sobie. Chcemy  wygrywać, zbudować 

pozycję, imię - i to pragnienie pcha nas do uciekania 

w rozwiązania skrótowe, co z góry skazane jest 

na niepowodzenie. 

Co roku, wraz z finałami Juste Debout, SDK, Funkin 

Stylez i innymi wielkimi event’ ami, Świat poznaje 

nowe „objawienie/a taneczne”. Zawsze jest to osoba 

niezwykle charakterystyczna, w pewien sposób 

nowatorska, swoista. Wyróżnia się, jednocześnie 

pozostając niezwykle spójną, czytelną i intrygującą! 

Osoba- hit- boom- Bang! Jest zapraszana na wszela-

kie eventy, wygrywa gdziekolwiek się nie pojawia, 

a my się jaramy! Też tak chcemy - jak ta osoba! 

Niestety szybko okazuje się, że to nie jest możliwe, 

bo nie jesteśmy nią. Nie mamy jej przeżyć, 

jej rodziców, jej charakteru i wszelkie starania kończą 

się fiaskiem. Bo sekretem stylu jest dla mnie osobo-

wość! Rozumiemy i akceptujemy już, że jako ludzie 

jesteśmy różni, autonomiczni i to winno się przekła-

dać na nas jako tancerzy. Uleganie trendom, 

które z definicji są chwilowe, powoduje zagubienie 

i niepewność, chaos. Zapętlenie między nimi, a nami. 

Dlatego tak ważna jest nasza wieża, która jest naszą 

ostoją, naszą pewnością siebie i swoich działań. 

Trwanie przy swoich wartościach i rozkminkach jest 

kluczem. Nie ma rzeczy bardziej wiarygodnej i pięk-

nej jak długa droga pełna kłód, ale mimo to pokony-

wana. Myślę, że nasze życia, jako jednostek, są tak 

naprawdę naszymi sylwetkami tanecznymi. 

Pustka taneczna jest widoczna mimo niewyobrażalnej 

techniki, patentów, trików muzycznych 
i czego by jeszcze tam nie dosadzić.
Myślę, ze swoistość jest wynikiem 
dojrzałości. I wiele z nas to ma!

txt: Ewulin
foto: Konrad Werkowicz

Musisz jednak wiedzieć, że my tak 
naprawde zżywamy się dopiero 
z zespołem. To zaledwie kilka 
koncertów i jeszcze więcej prób, 
które zagraliśmy. Musimy sie zżyć, 
opracować plan grania, powstawa-
nia nowych kawałków, a to trochę 
trwa i musi potrwać, żeby brzmiało 
dobrze. Wciąz kierujemy się zasa-
dą nie na ilość, a na jakość. 
Także ta płyta to ukłon w stronę 
starych, samplowanych produkcji.

Zdecydowaliście się na wydanie 
materiału własnymi siłami? 
Z tego, co czytałem nie byliście 
zadowoleni ze sposobu w jaki 
wydano Was w Asfalcie?

Decó: Sprawa wyglądała w ten 
sposób: Pogadałem z Tytusem, 
czy chce nas wydać. Odpowie-
dział, że nie, bo nie chce już wcho-
dzić w wydawanie polskich kapel, 
oprócz OSTR. Myśleliśmy, czy nie 
uderzyć z tematem do innej wy-
twórni, ale doszliśmy do wniosku, 
że jesteśmy w stanie udźwignąć to 
sami. Wiesz po cholere; dzwonić, 
gadać, ustawiać się i prosić, kiedy 
możemy sobie umieścić na płycie, 
to co chcemy i nikt nam nie mówi, 
co mamy robić, i gdzie się poka-
zywać. Sami oganiamy promocje, 
koncerty, klipy i w zasadzie jak na 
razie jesteśmy z tego mega zado-
woleni. Jeśli chodzi o Asfalt, to nie 
jest tak, że jesteśmy niezadowole-
ni. Ja jestem szczęśliwy, 
bo udało mi się współpracować 
np. z Emade, a to duże doświad-
czenie i pchnęło to moje umie-
jętności produkcyjne do przodu. 
Możemy dyskutować, że można 
by ten materiał lepiej wypromo-
wać, ale szkoda płakać po rozla-
nym mleku: Jakby to powiedzieć 
„nagrane, wydane, kiwam palcem 
w bucie”.

Teledysk „Dont Stop The Body 
Rock po 30-tce” już lata w sieci 
promując nowy album. Kiedy  
i gdzie możemy kupić płytę? 

Decó: Premiera klipu, jak i całego 
albumu odbyła się w krakowskim 
klubie Masada. Pomimo, iż w tym 
samym terminie odbywała się gru-
ba impreza we Wro, a liczyliśmy 
na bboys i bgirls przede wszyst-
kim, to frekwencja zaskoczyła nas 
samych jak i obsługę. Klip, z tego 
co widzimy jest przyjmowany feno-
menalnie, co nas strasznie cieszy, 
bo chcieliśmy zrobić gruby, trusku-

lowy klip, których teraz brakuje 
w rapie, wg nas. Generalnie jeste-
śmy miło zaskoczeni przyjęciem 
materiału. Jeśli chcecie kupić płytę 
SSS to zapraszamy Was na www.
sideone.pl, gdzie możecie ją kupić 
wysyłkowo. Dla ludzi z Poznania 
i okolic polecamy skateshop Vert, 
lub po prostu widzimy się na 
imprezach, koncertach. Zawsze 
mamy ze sobą kilka sztuk, więc 
podbijajcie. Wszystkim, którzy 
kupują nasze płyty, dziękujemy 
za wsparcie!

Więc jak czuje się bboy po 
„30-tce”? Inny widok niz było się 
chociażby te dziesięć lat temu?

Decó: Kompletnie inny, zwłaszcza 
rano jak wstaje się po grubym 
treningu. W ogóle inne podejście 
do tańca. Nie spodziewałem się, 
że tak będe się czuł w tym wie-
ku. Myślałm, że moja „kariera” 
zakończy się szybciutko, tak jak 
wielu moich znajomych. Teraz 
więcej przyjemności sprawia mi 
samo tańczenie, niż jeżdzenie na 
imprezy i pokazywanie skilsów. 
Sam siebie zaskakuje, że jak mam 
dobry dzień, to jeszcze daje radę 
(np. jak dziś). Dochodzi sprawa 
kontuzji, o które łatwiej na tym eta-
pie mojego życia, więc muszę my-
śleć o tym „co tańczę”. Nie mogę 
sobie pozwolić już na hardkory 
jak za małolata, bo będzie mnie to 
kosztowało tydzień przymusowej 
przerwy i leczenie. Poza tym je-
stem mega zadowolony, z tego co 
się w Polsce dzieje w tym temacie. 
Jest mega progres i to mnie cie-
szy. Nie ma takiego zacofania, jak 
kiedyś. Nie należę do tych osób, 
które mowią „kiedyś to się działo”. 
Widzę, że wszystko leci w jak na-
jepszym kierunku i ostro kibicuje. 
Najbardziej cieszy mnie, kiedy 
widzę, że ludzie, których uczyłem 
dają sobie radę. Jak to mowią: 
„poznać mistrza po uczniach jego” 
(śmiech przyp.red.).

Dj Przeplach: Powiem Ci jak będe 
po 30-stce ale to już lada moment. 
Póki co, mogę się podpisać pod 
tym, co napisał Dec. Polska scena 
zrobiła mega progres i jestem z 
niej mega dumny, chociaż klimat, 
kiedy zaczynałem swoją przygodę 
z bboyngiem ogólnie z hiphopem 
(bo tak naprawde wszystko zaczę-
ło się od graffiti) był inny. Nie było 
tyle imprez, a nie wspominając 
o warsztatach. Kombinacje, by 

zdobyć muze, czy vhsy. Było cięż-
ko zwłaszcza w dużych miastach 
np. w Krakowie byliśmy z dwoma 
kumplami pierwszymi bboyami 
w tym mieście. Do wszystkiego 
dochodziło się samemu (śmiech), 
co było dosyć ciężkie ale miało 
swój urok i zajbścicie cieszyło. 
Klimat w miejscu w którym się 
wychowywałem (Nowa Huta) 
był mega true schoolowy i miał, 
oraz ma na mnie ogromny wpływ. 
Każdy ze znajomych coś robił, 
jeśli chodzi o hip hop – malował, 
tańczył, rymował po prostu 100% 
czystej zajawki. Większość dalej 
działa. Bardzo fajne uczucie, kiedy 
wracam do domu i dostaje linki do 
prac na wagonach, które chłopaki 
zbombili w nocy mimo, że część 
sporo po 30-stce, z dzieciakami 
i rodziną na karku, a dalej to robią. 
Szacunek dożywotni. To jest 
czysty prawdziwy hip hop.

Macie wrażenie, że w pewnym 
czasie byliście jednymi z nie-
wielu, którzy na prawdę chcieli 
kontynuować tradycje hip hopu 
w bboyowej scenie? Był chyba 
taki moment na naszej scenie, 
że o tym zapomniano. Skupio-
no się na sportowym aspekcie 
bboyingu, a nie na ideologii 
całej kultury?

Decó: Kurde no zawsze to kojarzy-
łem z hip hopem, odkąd pamietam 
i choć nikt z nas nie kumał bazy 
tak naprawde, to przede wszyst-
kim nie wolno było kopiować. 
To dotyczyło wszystkich elemen-
tów, którymi się zajmowaliśmy i tak 
jakoś to leciało. Wielu wokół nas 
szło w inną stronę, ale „moi ludzie” 
zawsze się tego trzymali i wymy-
ślali swoje rzeczy, to było dla nas 
oczywiste. Robiliśmy tak zawsze 
i dopiero potem utwierdziliśmy się 
w przekonaniu, że o to chodzi 
w tym wszystkim. Ale już wcześniej 
mieliśmy beke ze „sportowego 
podejścia” do tańca. Po prostu jak 
zobaczyliśmy, że zaczyna się coś 
dziwnego dziać, to postanowiliśmy 
razem jako SSS zadziałać i coś 
robić w tym kierunku. Organizo-
wać imprezy, na których robiliśmy 
to, co my chcemy. Przedstawiamy 
hip hop jaki my mamy do zaofero-
wania. Tak oboje z Przeplachem 
myślimy, zreszta całe SSS opierało 
się na tych zasadach.

I przekazaliście je młodym, 
w najbliższym otoczeniu.
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„Feeling wydobywa się z nas podczas uprawiania 

miłości z muzyką. Jeżeli kochasz muzykę, do której 

tańczysz, jesteś tu i teraz - bez barier i rozkmin,

to ogarnie Cię uczucie euforii, a inni zobaczą Twój 

ruch, ale również Cie poczują!

Tym właśnie jest dla mnie feeling, gdy w akcie zbli-

żenia tancerza z muzyką, wydziela się taka energia, 

która prócz mózgu przez oczy, rusza również serca.” 
ZUBU

„Feeling jest dla mnie osobistym doznaniem, 

uczuciem, które towarzyszy mi, kiedy tańczę. 

Jest pewnego rodzaju zatraceniem się w muzyce 

i wyrażeniem poprzez ciało swych uczuć na dany 

moment. Może to być radość, smutek ale również  

gniew. Wszystko zależy od chwili.” 
MOSTEK/ SCN

„Nigdy za bardzo nie używałem tego słowa, zauwa-

żyłem, ze jest ostro rozpowszechnione wśród bboys 

i tancerzy ogólnie. W przyjętej konwencji utożsamił-

bym je ze stylem, a mieć styl to dla mnie po prostu 

być z błogosławionym darem zrozumienia esencji 

elementu, który się reprezentuje. Jak zrozumiesz 

(a nie tylko poznasz) źródło, to znaczy, że to 

CZUJESZ, bo przecież nie możesz tego nie poczuć 

w momencie zrozumienia ;]” 
JASIEK MBH

„To, co czuję kiedy jestem na walce, w kole czy na 

treningu! To jak brzmienie muzyki wpływa na moją 

wyobraźnię i wydobywa z niej tylko mi znane elemen-

ty. To jak się czuję przy bitach Cameo, a to co chcę 

żeby inni poczuli obserwując mnie tańczącego... To 

uczucie bycia najlepszym aktorem na świecie, jedno-

cześnie nie będąc niczyją kopią! 

To co wypływa z serca, łączy się z głośnikiem i prze-

chodzi do moich nóg, całkowicie pomijając mózg...” 
ALKOWY FUNKOWY

„Dla mnie feeling jest kwestią wczucia się w nutę i 

reagowania na  nią ruchem.” 

JAŚ JAGODZIŃSKI/ CO JEST?

„Feeling rozumiem jako pokazanie siebie tańcząc. 

Dodanie czegoś wystarczająco unikatowego, żeby 

można było od razu zobaczyć, czy ktoś czuje klimat, 

czy nie. Są ruchy, które lepiej lub gorzej to określają 

ale myślę, że chodzi o przekazanie jak to czuje oso-

ba, która to w danym momencie wykonuje. Kroki i ru-

chy które określają styl tańca są na drugim miejscu.” 
BESTIA

„Feeling to pełne zaangażowanie w to co robisz, 

doskonała harmonia z muzyką i stuprocentowa 

obecność na parkiecie, liczy się tylko ten moment 

i nic poza tym nie ma znaczenia to esencja 
w najczystszej postaci...” 

B-BOY BARTAZZ

„Feeling? Ubiorę to w takie śmieszne porównanie:

FELLING jest dla mnie SMAKIEM, muzyką zaś 

OWOCAMI, jest jej tyle, że głowa mała. Każdy kawa-

łek każdy styl muzyczny. Tańcząc pokazujemy te zna-

komite smaki... np. mmm ale pyszna ta TRUSKAWKA 

czyli HOUSE mniam... hehe ja to tak mniej wiecej 

rozumiem ;-D... ale np TECHNO - to ostra PAPRYKA 

ahahha co nie znaczy ze jest zła :-D” 
TOLEK/B2B

„Feeling w tańcu jest wtedy, gdy jednoczymy się 

z muzyką i każdy ruch jest jak instrument, współtwo-

rzy rytm i melodię, płynie wraz z dźwiękami w taki 

sposób, że buduje znakomitą całość, tworzy jedność, 

w której nie rozróżniamy poszczególnych elementów, 

komponujemy pełen obraz, naturę, całość, absolut.” 
B-BOY TEMPS

 

„FEELING for me is the GOD in all of us! And how 

I Express PASSION for MUSIC, DANCE, CULTURE, 

FAMILY, WOMAN (WIFE ;) the GOOD and the BAD, 

Happy or Sad, the Love for Life.” 
MR. WIGGLES

„Według mnie feeling to przede wszystkim nie jest 
rzecz nabyta, a wrodzona, której nie da się nauczyć 
można ją, co najwyżej, w sobie pobudzać. Feeling 
to to jak czujesz muzykę, jej charakter i to wpływa na 
to, jak przekazujesz swoją interpretację kawałka, do 
którego właśnie tańczysz. To jedna z najważniejszych 
rzeczy w tańcu, ponieważ, gdy nie czujemy, jesteśmy 
puści, wykonujemy tylko ruchy, a co za tym idzie 
stajemy się bardziej sportowcami, aniżeli artystami, 
a taniec to przecież sztuka.” 
ZOLSKY/KBC

„Feeling dla mnie jest inny w każdym stylu. 
Jest to dla mnie sposób w jaki interpretuję muzykę 
i jak ją czuję, przekładając później na styl.” 
ŚNIEGU

„‘Feeling’ w tańcu jest dla mnie tym jak czujemy 
i słyszymy muzykę czyli odzwierciedlanie dźwięków, 
akcentów, słów nie tylko ruchami ale całym ciałem. 
Tak, żeby muzyka i my to była jedność, bo tancerz, 
który jest poza muzyką i nie ma ‘feeling’u’ mimo 
umiejętności, nie tańczy.” 
KAMIL/ TRANSFORMERS CREW

„To moje niepowtarzalne poczucie wolności, które 
towarzyszy mi za każdym razem, kiedy zakładam 
dres i airmaxy, włączam muzykę, robię to, 
co naprawdę kocham.” 
B-GIRL ZOFIA

„Feeling jest tym, co odróżnia taniec od wykonywania 
ruchu, jest to coś, co wychodzi z serca i jest niemoż-
liwe do nauczenia się/ powtórzenia i pokazuje indywi-
dualność tancerza! Jeśli ktoś kocha muzykę, kocha 
taniec i w momencie gdy słyszy jakiś kawałek dostaje 
ciarek i zaczyna poruszać się każdym centymetrem 
swojego ciała, czuje to głęboko w sobie i czuje jak 
muzyka wypełnia każdą komórkę jego ciała, jest tym 
tak przesiąknięty, że nie potrafi ukryć emocji, to dla 
mnie znaczy, że to czuje.” 
MARYSIA/ ENZYM

„Feeling – oddanie siebie, swojej duszy, osoby 
w danym momencie emocjami. Feeling może być 
pozytywny i negatywny, ale zawsze jest prawdziwy. 
To nadanie momentowi dynamiczności przez człowie-
ka, który jest tak ważny dla Kuli Ziemskiej. Jest ważny 
dla Świata jak i dla nas, można to również nazwać 
równowagą.” 
NATALIA/ BYDGOSZCZ

„Feeling – reakcja ciała i duszy na muzykę, która 
pokazuje Światu natury twej charakterystykę. 
I każdy to w środku nosić powinien, bo nikt inny jak 
ty sam nie nauczy cię wyczucia muzyki rozkminek!” 
YOUYA

„Feeling for me, is something natural that ur 
experiences just extend :) feeling comes from 
ur body heart mind whatever and defines all 
ur movements and acts :)” 
BJ PIGGO

„Feeling to dla mnie czucie muzyki. Najprostsze 
odzwierciedlenie tego, co to muzyka” 
PABLO/DPS

„Feeling - niezwykłe czucie muzyki, zrozumienie jej 
treści, rytmu, emocji jakich dostarcza, swoboda ciała, 
kontrola nad nim. Jeśli uważasz ze feeling 
to zaznaczanie tylko dźwięków lub bitów, słów, to 
,moim zdaniem, jest to mylne, płyń z muzyką, bądź 
nią. Sama znajomość muzy nie oznacza, iż masz 
feeling! Jeśli mechanicznie tańczysz, krzywdzisz 
i siebie i tą muzykę, niszczysz istotę tańca...
Masz feeling - jako tancerz masz wszystko.
Mówią „masz feeling” - jesteś tancerzem.” 
SASZA/ TT

„Połączenie z muzyką. Bycie muzyką.” 
BIENIO

txt: Ryfa & Ewulin

Tym razem postanowiłyśmy, że zapytamy różnorakich ludzi, tancerzy, rapera, 

kotów i kotki o to, czym jest dla nich feeling. Każdy ma nieco inny pogląd na tę 

sprawę. Jest to kwestia wciąż nie do końca wyjaśniona i o ile kiedykolwiek może 

zostać wyklarowana, to mamy nadzieję, że siądzie Wam ten „uczuciowy page of 

fame” i rozjaśni wszelkie cienie dotyczące tegoż tajemniczego słowa „feeling”.
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Kochaj JĄ...

Harmonie. Dysonanse. Rytm. 
Abstrakcja. Elektroniczna. 
Głęboka. Poruszająca. Symfonicz-
na... jest wiele słów określających 
muzykę, ale jak do tek pory, 
nikt nie był w stanie jej w pełni 
zdefiniować. Być może dlatego, 
że MUZYKA, o której mowa, jest 
najbardziej „improwizowalną” 
i naturalną ze sztuk. Porusza, 
wywołuje emocje. Jej brzmienie 
odzwierciedla bicie naszych serc... 
Od wieków towarzyszy homo 
sapiensowi przy wielorakich obrzę-
dach, hulankach i swawolach.
Może być interpretowana na 
różnym poziomie znajomości ka-
nonów i zasad ją obejmujących 
– w  trzech słowach: jest dla 
każdego. I zaraz obok niej, równie 
niedefiniowalny, improwizowany 
i równie zrozumiały dla odbiorców 
na różnych poziomach interpreta-
cji – taniec.
Mając pod lupą taką konfigurację 
sztuk, warto byłoby się zastanowić 
czym jest muzyka dla tancerza 
i kim jest tancerz dla muzyki.
Ona dla niego czy niej powinna 
być inspiracją, bodźcem. On czy 
ona zaś, dla niej wypełnieniem 
i zobrazowaniem. Jeśli przenikają 
się tak mocno, to musi coś 
znaczyć. To musi być jednością. 
A tym, co spaja muzykę i taniec 
ze sobą, bez wątpienia są odczu-
cia/ uczucia, wpływające na poru-
szenie wyobraźni, kreatywności 
i w konsekwencji na uwolnienie 
się. Czym jest zatem muzyka dla 
tancerza hip-hop’ owego? 
Oprócz emocji, które wyzwala 
i pozwala ukazać, jest utwierdze-
niem przekonań tancerza (które 
w jakimś stopniu pokrywają się 
z ideami kultury zakładamy, 
że jest jej częścią, a nie pozerem) 
i tej niepowtarzalnej unity, która 
dodatkowo dodaje hype’u tańcowi 
Hip-Hop. 
Co to jest Hip-Hop? Kultura, pełna 
wartości, przekonań, miłości, eks-
presji, zabawy i wreszcie SPON-
TANU! Więc jeżeli tańczysz, dzięki 
ekspresji reprezentuj wartości i 
swoje przekonania, baw się 
i SPONTANICZNIE KOCHAJ 
MUZYKĘ! Hip-Hop to freestyle, 
freestyle to muzyka i Ty. Każdy 
o zdrowych zmysłach w kole chce 
widzieć Twoją osobowość oblaną 
dźwiękami i zarazem dźwięki obla-
ne Twoją osobowością. Bagatela, 
wchodząc w rytm i dając jemu 
wejść w Ciebie, możesz osiągnąć 

TO UCZUCIE, które nie daje się 
porównać z niczym ziemskim. 
Warto!
Oczywiście, biorąc pod uwagę 
estetyczną stronę całego tego 
zamieszania, rozwój i czyste skill-
sy, które każdy chce mieć, należy 
studiować ruch. Niemniej, będzie 
on wart niewiele bez tej tytułowej 
miłości do rapu. Bo każdy lubi 
melodie inaczej, a „everything 
you did has already been done”. 
Kochani, parkiet to nie boisko 
do siatkówki, nie olimpiada 
z algebry, a tym bardziej nie turniej 
w memory. Zmierzam do komplek-
sowego problemu naszej sceny 
Street Dance. 
Nie chcemy się rozwijać, chcemy 
wygrywać. Nie chcemy cieszyć 
oczu wyjściami innych tancerzy, 
chcemy się do nich porównywać. 
Nie chcemy robić i mieć satysfak-
cji, chcemy się wartościować. 
A później mówimy, że nie ma vibe’ 
u. Jak Pitzo pisał w poprzednim 
numerze – sama droga jest celem!  
Dobrze jest to zrozumieć. 
Oczywiście, że od zawsze towa-
rzyszyła nam rywalizacja i tak 
naprawdę to walki i adrenalina 
pozwalają na niepowtarzalne sety 
i niezapomniane chwile, ale chyba  
kiedyś biliśmy się o co innego. 
Może i chciało się wygrać hajs, 
może i chciało się mieć fejm, ale 
hajs nie był priorytetem, a fejm 
miał być szacunkiem ludzi, a nie 
kolejnym pretekstem, żeby zarobić 
hajs i poznać tego i tamtego! 
Są wśród nas tacy, którzy uczą się 
muzyki na pamięć – żadna frajda. 
Są i tacy, którzy mają parę tricków 
i używają ich wymiennie, żeby 
miażdżyć na walkach. I dobrze, 
bo każdy ma swój charaktery-
styczny ruch. Jednak nie zapomi-
najmy, że najbardziej charaktery-
styczne są nasze serca.
Moi Drodzy! Mamy rok 2010, 
hiphopy i hiphopki nie startują już 
w turniejach tańca sportowego. 
To nie sport! Tu trzeba jeszcze 
mieć coś do powiedzenia i poka-
zania. A nie tylko do udowodnie-
nia. W tej grze masz dwie pozy-
cje do wyboru: zwierzyny albo 
myśliwego. Jeżeli musisz komuś 
coś udowadniać, nie masz szans 
na bycie myśliwym.
Nie martwcie się tym czy dosta-
tecznie dużo feelingu daliście do 
swojego seta, taka wątpliwość 
w ogóle nie powinna się pojawić. 
Według mnie feeling/ bounce/ 
groove to nie ruch. Nie moves, nie 
styl, nie sposób poruszania się. 

To SWOISTY SPOSÓB 
PORUSZANIA SIĘ wynikający 
ze SWOISTYCH odczuć. Pozbądź 
się zatem kompleksów, zagubienia 
i niepewności, zrób to z muzyką 
jak należy i bądź pewny/ a, że to 
jest to co chcesz robić.
Uczenie się kawałków na pamięć 
i tricków/ ruchów na pamięć to 
morderstwo pasji. A jeżeli JB, 
Lords of the underground albo 213 
nie ryją Ci bani (albo udajesz, 
że ryją tylko dlatego, że inni się 
tym jarają), to bądźmy szczerzy... 
to nie wyjdzie.
Pewien mądry popper powiedział, 
ze najwyższym poziomem tej 
sztuki jest, jak on/ona tańczy,  
kocha przy tym muzykę i potrafi 
się tym podzielić z innymi. 
Zgadzam się w 100%.
Ucho – Serce – Ruch – Rozpierdol. 
Jeżeli zabraknie tego czwarte-
go – trudno, następnym razem. 
Chociaż zazwyczaj jak pierwsze 
trzy warunki są spełnione, czwarty 
spełnia się sam. Jeśli zabraknie 
któregoś z pierwszych trzech 
– ALARM!
Oczywiście ci którzy zaczynają, 
szukają i muszą przejść długą 
drogę przez uczenie się samego 
ruchu, pokonywania trudności 
jaką jest pokazanie swojego 
wnętrza innym (bo nie ukrywajmy, 
że taniec, jak każda inna sztuka, 
jest to pewnego rodzaju ekshibi-
cjonizm), dodawanie kolejnych 
doświadczeń do swojego portfolio, 
aż w końcu zrozumienie: na czym 
zbudowana jest cała kultura i jak 
ważny jest stan umysłu. Nie stan 
umysłu, który TRZEBA sobie na 
siłę wbić do bani. Stan w który 
ludzie sami z chęcią wchodzą, 
bo jest piękny. Nie wiem ile zajmie 
ta droga i ile z nich zostanie, ale 
wiem jedno: „znajdziesz Hip- Hop, 
jeśli chce Ci się go szukać”, 
i nie zatrzymasz się na tak proza-
icznych przeszkodach jak wygrana 
czy „społeczny oportunizm”.
I liczę na to, że Ci, którzy są 
odpowiedzialni za początek Twojej 
drogi, rozumieją i pokażą Ci gdzie 
szukać.

Dziękuję Zubowi za nocne poga-
duchy! Pozdrawiam serdecznie 
wszystkich z dobrą banią, którą 
chcą się dzielić, zasłużonych 
i wschodzących kotów i kotki 
i przede wszystkim Twoją Starą!

Txt.: Ryfa.
Foto: Diil Studio.
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Udało nam się zrobić wywiad 
z „legendą House Dance”, nasz 
rozmówca miał dużo 
do powiedzenia i rozwijał się 
w swoich wypowiedziach, więc 
dziękujemy serdecznie 
Caleafowi i zachęcamy 
do czytania!”

Wiemy, że nie musisz się przed-
stawiać. Ale, prosimy, powiedz 
naszym czytelnikom kim jesteś, 
skąd jesteś I co reprezentujesz.

Hello. Nazywam się Caleaf Sellers 
a.k.a. Big Leaf, reprezentuję Mop 
Top (Motivated On Precision 
Towards Outstanding Perfor-
mance) i Dance Fusion NYC. 
Istniejemy od 97’, dlatego lubimy 
mówić: “97’ till infinity” (od 97’go 
w nieskończoność – inspiracja 
kawałkiem 93’ til infinity – Souls 
Of Mischief ; przyp.red.). Mamy 
nadzieję, że będziemy tu na 
zawsze. Ale nic nie jest na zawsze. 
Reprezentuję foundation tańca, 
czystość, podstawę, Czuję, 
że z podstawy można uformować 
swój styl, swoją własną tożsa-
mość. Czuję, że to jest bardzo 
ważne. Więc... to jest to kim 
jestem i co reprezentuję.

Właśnie mówiłeś o foundation. 
Więc House dla Ciebie to...?

House dla mnie jest... w pewnym 
sensie uratował mi życie. 
Jest wszystkim. Pożywieniem
dla mojej duszy. Szczególnie
muzyka – wyciągnęła mnie z tych 
momentów w życiu, w których 
było źle. Jak nie miałem nic 
zawsze miałem ją – muzykę. 
Dlatego zostałem z nią. Było dużo 
ludzi, którzy zaczynali razem 
ze mną: Marj, Brian, całe nasze 
crew. Było dużo ludzi, którzy 
zaprzestali, ale my kontynuowali-
śmy. Wiele z nas z tego samego 
powodu – muzyki. Więc to jest dla 
mnie House. Pożywieniem 
dla mojej duszy.

Co jest specyficznego w Housie, 
co różni go od hip- hop’ owej 
muzy (rapu) I tańca Hip- Hop?
 
Hm, myślę, że są połączone przez 
swój początek, przez to jak 
zostały stworzone. Obydwa rodza-
je muzyki pochodzą od break’ ów. 
House został utworzony z break’ 
ów nagrań disco i tak samo było 
z muzyką hip- hopową. 
To, co sprawia, że House jest 

wyjątkowy to dużo instrumentalne-
go basu i jeśli posłuchasz wokali, 
tego o czym śpiewają, usłyszysz 
teksty o  rzeczach duchowych, 
unoszących, miłości, ludziach 
zbierających się w jedność. 
Więc ma ten uniwersalny przekaz. 
Tak samo jest jeśli chodzi o rap, 
ale niektóre kawałki muszą być 
wrażliwe. Teraz, jeżeli mówimy 
o muzyce z Baltimore, ona jest su-
rowa, jest teraz jak rap (uśmiech). 
Ale jeśli chodzi o taniec, o kroki, 
to też mają inny przekaz, 
bo w Housie są kroki z różnych 
tańców. Bo ludzie przychodzący 
do klubów pochodzili z różnych 
stref życia. Tancerze jazzowi, 
baletowi, tańczący stepowanie, 
tańce afrykańskie.
Wszyscy w jednym klubie, 
słuchamy jednej muzyki, jesteśmy 
przez nią poruszeni.  Chodząc do 
klubów jako małolaci, mieliśmy 
to w okół siebie. Mieliśmy coś, co 
już wiedzieliśmy – the Smurf, the 
WOP the Skate. A te nowe rzeczy, 
które oni robili były dla nas „wo-
oow”. Więc czasem ja i mój brat, 
robiliśmy swoje i potem patrzyli-
śmy na kogoś obok. 
Była taka jedna pani, która robiła 
jeden ruch przez całą noc 
(pokazuje ręce uniesione w górę 
jak baletnica i lekkie dyganie)! Nie 
wiem, czy była baleriną, czy kimś 
innym (większość ludzi wtedy kimś 
była), ale śmialiśmy się z niej. Póź-
niej jednak zdaliśmy sobie sprawę 
z tego, że ona jest we własnym 
Świecie, wchodziła w swoją strefę. 
Odlatywała w swoim umyśle. 
Doskonale się bawiła. 
Wtedy zrozumieliśmy, że nie 
chodzi o robienie tych wszystkich 
szalonych rzeczy, bo na tamten 
czas nie potrafiliśmy aż tak dużo.  
Widząc ją wtedy nie wiedzieliśmy 
jak bardzo na nas wpłynęła. 
Później ludzie ruszający się 
i zajmujący podłogę (to co nazy-
wamy teraz loftingiem) mieli na 
nas wpływ. Jak widzieliśmy kogoś 
robiącego wysokiego nura – the 
Dolphin... - mój brat nie nie prze-
stawał, dopóki tego nie załapał. 
Kiedy on już to załapał, ja tez 
musiałem. Trenowaliśmy 
w tym samym pokoju... Myślę, 
że to jest piękno tego tańca. 
To, co on w tobie wywołuje, jak cię 
porusza.

W tamtych czasach taniec 
progressował bardzo szybko. 
To była zupełnie inna rzeczywi-
stość. Myślisz, że w tych 

realiach, które mamy teraz 
taniec I kultura mogą ewoluować 
tak szybko?

Myślę, że to się właśnie dzieje, 
dzięki contestom – to pomaga 
w rozwoju. Bo w końcu kategoria 
house weszła w contesty. W więk-
szości to były Breaking, Popping 
i Locking. Później były eventy włą-
czające Hip-Hop Dance I później 
dodano House. Potem Waacking 
I Vogueing. Więc teraz jesteśmy 
mocniej wystawieni na kulturę 
House. Myślę, że to pomogło. 
Dało też nam szansę na podró-
żowanie I prawdziwe dzielenie się 
tym co mamy. Oglądanie video 
i realne czucie energii to dwie 
kompletnie inne rzeczy. Tak długo 
jak będzie powstawać dobra 
muzyka, będzie powstawać coś 
nowego do dzielenia się z ludźmi.

Ok. A myślisz, że contesty 
są dobre dla ludzi jako takich? 
Myślisz, że pomagają im się 
rozwijać duchowo? Bo ostat-
nio ludzie szaleją na punkcie 
wygranej...

Tak. Mam dwa odczucia na ten 
temat. Jeśli chcesz startować, 
jestem za tobą 100%, jeżeli nie 
chcesz tego robić, jestem za Tobą 
100%. Jest trudno, kiedy musisz 
sędziować dużo zawodów, będąc 
w pozycji, kiedy musisz pokazać 
w prawo albo w lewo i wytłuma-
czyć dlaczego on nie wygrał. 
Najtrudniej, kiedy wiesz, że ktoś 
jest dobrym tancerzem i on/ona 
wie, że ty wiesz. I ten tancerz tań-
czy przeciwko osobie, która może 
nie jest tak dobra jak on, ale 
w przeciwieństwie do tego ‘słab-
szego’ nie daje z siebie wszystkie-
go. I tym sposobem przegrywa,
bo na ten moment jest słabszy. 
I to jest moment kiedy ludzie 
kreślą linię. Wtedy wychodzą pro-
blemy: “Jestem lepszy od niego!” 
- tak, jesteś lepszym tancerzem, 
ale w tamtym momencie on był 
lepszy, to się zdarza. Wtedy dusza 
tego wszystkiego jest zniszczona. 
Jeżeli jest czas na show, pokazuj. 
Nie zatrzymuj niczego w sobie, 
tylko dlatego, że jesteś talentem 
w swoim mieście. Bo na tej arenie 
to nic nie znaczy. Trzeba też zro-
zumieć, że wystawiasz się na to, 
żeby być ocenianym. Jak jesteś 
w klubie, nikt cie nie ocenia, robisz 
swoje. Ale jak przyjeżdżasz na 
turniej, prosisz nas o to, żebyśmy 
Cię oceniali, wiec....
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Wraz z ich naturalnymi skłon-
nościami. Uwielbiam walczące 
dziewczyny. Jak już skończą 
to są wokół siebie na wzajem. 
Podają ręce, przytulają się. A face-
ci mają to gdzieś. Jeśli przegrałeś, 
bądź mężczyzną! Nawet bokserzy 
po knock oucie, mówią: “ O, stary, 
ale mi przywaliłeś w oko I nos, 
ale dzięki, człowieku! Dobra 
walka!”

Jakie jest Twoje podejście jeśli 
chodzi o nauczanie?

Uwielbiam uczyć! Myślę, że każdy 
nauczyciel ma swoją własną meto-
dę. Ja próbuję wnieść jak 
najwięcej doznania imprezy pod-
czas zajęć. Nie jest to łatwe. Zajęło 
mi to trochę czasu, żeby wynaleźć 
sposoby, żeby zrobić z czegoś 
zabawę. Bo czasami nie znasz 
ludzi, ani oni ciebie, a ciężko jest 
się połączyć w godzinę. Osobiście 
uwielbiam się dzielić. Uwielbiam 
się dzielić wiedzą. Jeżeli zadasz 
mi pytanie, a ja będę coś na ten 
temat wiedział, z przyjemnością 
się tym z tobą podzielę. 
Są tez sytuacje kiedy ktoś wygry-
wa contesty i jest “wrzucony” na 
pozycję nauczyciela. I to jest coś 
z czym mam problem, bo tam on 
się zaczyna. Bo będziesz tylko tak 
dobry jak Twój nauczyciel. 
Będziesz wiedział tyle, ile wie twój 
nauczyciel. To zabiera z 10 lat, 
żeby być mistrzem w sztukach 
walki, w czymkolwiek. Żeby zdo-
być stopień też potrzeba sześciu/ 
siedmiu lat. To nie zajmuje jedne-
go czy dwóch lat. A jeżeli masz 
sytuację, że nie ma komu uczyć, 
musisz to robić. Budujesz to 
w górę z miejsca w którym się 
znajdujesz i to jest coś co rozu-
miem. 

I jeżeli ktoś cię wynajmuje, bo wy-
grałeś contest, wtedy twoim obo-
wiązkiem jest nauczyć najwięcej 
ile potrafisz. Ale jeżeli master się 
z tobą skonfrontuje I zapyta 
dlaczego uczysz, musisz odpowie-
dzieć, że robisz wszystko, 
co w twojej mocy. Bo nauczanie 
nie jest łatwe. Wszyscy, którzy 
uczą to wiedzą. W szczególności 
początkujące klasy. Zaawansowa-
ne zajęcia są łatwe do poprowa-
dzenia, bo studenci potrafią się 
ruszać. Ale jeżeli uczniowie są na 
początku swojej drogi, wtedy 
poznajesz prawdziwego 
nauczyciela, który będzie umiał 

ich nauczyć tańczyć. Nie jestem 
za byciem surowym, albo 
za mówieniem “ twoja ręka musi 
być tu i tu”. Jestem za pokazywa-
niem ludziom ruchu i tego, jak 
on był pokazany mnie. A teraz 
możesz wziąć ten ruch i zrobić 
z nim co chcesz. Jeden ruch 
może być dziesięcioma. I jeżeli 
wynajdziesz dziesięć sposobów, 
zainspirujesz mnie. 
Następny widzi jeden z tych 
dziesięciu i robi kolejne dziesięć. 
W ten sposób patrzę na ten taniec. 
Kiedyś nie patrzyłem na to tak. 
Po prostu tańczyłem. Ale teraz się 
pozmieniało. Największy dar jaki 
można mieć to to, że masz coś 
do przekazania i to robisz. Łącznie 
z przekazywaniem siebie. W 98’ 
nie było wiele chętnych na zajęcia 
i uczenie się House’ u. Miałem 
pięć osób na zajęciach. Link miał 
czterdzieści pięć. Teraz jest ina-
czej. W niektórych miejscach mam 
sto, w innych czterdzieści, 
w innych dwadzieścia. 
Ale już nie pięć.
Marjory była pierwszą, która 
pomogła przyciągnąć kobiety na 
scenę house’ ową, bo inspirowała 
dziewczyny. Gdybyście widziały 
samych facetów, skończyłybyście 
ruszając się jak my. Jej house jest 
bardziej naturalny dla waszego 
ruchu. Marjory jest bardzo ważna!

Kilka słów o Hustle?

To co mogę powiedzieć, to moje 
doświadczenia. Jak miałem 3 albo 
4 lata, mama mnie podnosiła, 
wstawała i po prostu mnie pro-
wadziła. Teraz też to robi. Robiła 
to z moimi dziećmi.  Kręciła nimi, 
zamieniała je ze strony na stronę, 
łączyła je. Znam tyko podstawowe 
kroki. Mógłbym spróbować z kimś 
zatańczyć. W każdy czwartek 
u nas jest Hustle party. Zobaczycie 
tam 50 latków, ale w większości 
chodzą tam 70 latkowie. I Hustle 
to wszystko co robią. Też w Fort 
Greene można zobaczyć ludzi 
tańczących house pojednej stro-
nie, a obok całą ekipę tańczącą 
Hustle. Możesz przez przypadek 
wpaść na jakąś parę, bo tańczą 
zaraz obok ciebie. 
Saturday Night Fever jest dobrym 
filmem do obejrzenia, bo więk-
szość choreografii w nim była zro-
biona przez najlepszych tancerzy 
Hustle. Można jeszcze poszukać 
w sieci.
To piękny i bardzo złożony taniec, 

bo składa się z wielu elementów. 
Jest Latin Hustle, podstawowy 
Hustle i jeszcze inne sposoby. 
Uwielbiam go! Uwielbiam na niego 
patrzeć. To jest taniec w którym 
nie możesz się doczekać i dołą-
czasz, po prostu łapiesz kogoś 
i mówisz: “Hej, zatańczmy!”. 
Najważniejsze jest to, że mężczy-
zna prowadzi w Hustle, chociaż 
widziałem prowadzące kobiety. 
Można też zobaczyć dwie kobiety 
i dwóch mężczyzn tańczących 
razem, na przykład w Central 
Parku.

Co powiedziałbyś polskim 
młodym? Twój przekaz.

Nie pozwólcie youtube’owi was 
wychować. Uczycie się z dwuwy-
miarowej figury, zamiast od czło-
wieka z krwi i kości – to zupełnie 
co innego. Trzymajcie taniec przy 
życiu. Trzymajcie go tam gdzie jest 
czysty i wychodzi prosto 
z waszego serca. A muzyka, 
powinna być czymś, co kocha-
cie, po pierwsze i najważniejsze. 
Bo jeżeli jej nie kochacie, to nie 
rozumiem dlaczego chcielibyście 
tańczyć. Muzyka przemawia 
do Waszej duszy, prowadzi Was 
do niej. I ode mnie: pozwólcie 
swojemu sercu się poprowadzić. 
Bo właśnie wtedy feeling, groove 
są całkowicie włączone do gry, 
wtedy się podłączacie. Stwórzcie 
to połączenie. Musimy pracować 
wszyscy razem, żeby utrzymać ten 
taniec przy życiu. Polscy młodzi, 
amerykańscy młodzi, młodzi na 
całym Świecie – musimy “keep the 
dance alive”! I przestańcie 
oglądać youtube’a! Tylko moje 
filmiki, tylko moje filmiki (śmiech), 
żartuję!

Pozdrówki?

Chciałbym pozdrowić wszystkich 
którzy mnie znają i których ja 
znam. Peace, Love, Respect and 
Unity! I niech Bóg ma was w swej 
opiece!

Dzięki za wywiad!
Dzięki!

Rozmawiały: Ewulin & Ryfa
Foto: Archiwum Caleaf. 

Czy uważasz, że hip- hopowe, 
breaking’ owe I house’ owe walki 
mają tą samą energię, dusze 
i zasady?

Breaking zrodził się z walki, tak 
samo Popping. Locking nieko-
niecznie. Locking jest wesołym 
tańcem. Kiedy spotkałem Dona 
Campbella i rozmawiałem z nim, 
powiedział, że robił to dla zabawy. 
Kiedy pokazał na kogoś (zrobił 
Pointa przyp.red.) - co się nazywa 
Uncle Sam, robił to, żeby robić 
sobie żarty z kogoś, kto żartował 
z jego ubioru. To się stało foun-
dation tego tańca. I to co Greg 
mówił – Niech go Bóg błogosławi, 
tęsknię za nim – „w Lockingu 
musisz się przeobrazić z jakaś 
postać.”. Nie widzę jakoś postaci 
walczących ze sobą. Wszystkie 
charaktery, które znamy – kocha-
my: Mickey Mouse, Donald Duck...
Teraz rozumiem skąd u niego 
to wyszło.
Rozumiem B- boying. Dorastałem 
patrząc na niego. Ludzie się 
ze sobą naparzali.
W Housie niezbyt. Bardzo rzadko 
ludzie się ze sobą battlowali. 
Raczej tańczyli ze sobą. To było 
tak: jednej nocy byłaś w ‘swojej 
strefie’ I każdy to widział. Jeżeli 
próbowałbym tańczyć z tobą, 
stwierdziłbym, że może nie dzisiaj, 
bo dzisiaj ty to czujesz. Wszyscy 
woleliby usiąść I patrzeć, bo muzy-
ka dotyka cię w taki sposób, że 
nie mógliby nic zrobić. I później 
jeśli spytałbym cię jak zrobiłaś to 
i tamto, nawet byś nie pamiętała. 
To jest House Dance, o którym 
mówię. Tak mocno się łączysz z 
muzyką, że tracisz przytomność. 
I jak muzyka się kończy, z powro-
tem widzisz ludzi, a jak mówią 
Ci co robiłaś, nawet nie pamiętasz. 
Ludzie zaczęli patrzeć na House 
jak na battle pod względem finan-
sowym. Takim sposobem to się 
dostało do eventów. Ludzie mnie 
pytają: “ Dlaczego w takim razie 
sędziujesz?” a ja odpowiadam 
pytaniem: “A kto inny oprócz mnie, 
Marjory, Ejoe I Briana jest do tego 
kompetentny?” Robimy to od 20 
lat. Ludzie, którzy robią to od 10 
lat, pod naszymi skrzydłami, są dla 
mnie wciąż dzieciaczkami. Nawet 
jeżeli potrafią to robić i to czują, 
nadal mają wiele do nauczenia się. 
Ja nadal się uczę. To jest ważna 
rzecz w tańcu. Powiedziałem to 
w Montrealu, gdzie byłem jedynym 
sędzią i ludziom nie spodobała się 
moja decyzja. Wszyscy na mnie 

buczeli. Więc Buddah, który był 
tam ze mną, bierze mikrofon 
i mówi: “Słuchajcie, ten taniec nie 
narodził się z walki, narodził się na 
scenie klubowej, z miłości.”. Wciąż 
buczeli. Zajęło im rok, żeby po-
szukać i odnaleźć prawdę, biorąc 
informacje od innych ludzi i wrócić 
do mnie w wiadomości e- mail: “ 
Przepraszam, masz rację.”. 
Nie ma sprawy. To jest właśnie 
to, co się stało z powodu con-
testów. Ludzie tak mocno w to 
wchodzą, że zapominają o historii, 
albo wręcz ona ich nie obchodzi. 
Młodzi mają takie podejście, że nie 
potrzebują znać historii, wisi im to.

Myślisz, że europejska scena 
House Dance różni się od 
amerykańskiej? Jak się różnią?

Hmm... miejscem, w którym 
często bywam jest Paryż. 
Są różnice. W Nowym Jorku nawet 
jeżeli jest koło, nadal widzisz ludzi 
tańczących po prostu, dla siebie. 
The June teraz jest zamknięte 
w Paryżu, ale jak się tam chodziło, 
można było zobaczyć jedno albo 
dwa duże koła i ludzi czekających, 
żeby zobaczyć kto jest w środku 
koła. I później następna osoba 
wchodziła i “dobierała się do 
kogoś”. To jest ta różnica. 
Wszyscy to mówią. Rozmawiałem 
z Sergem z Serial Stepperz i nawet 
jemu się to nie podoba. 
Jego ekipa uwielbia walki, 
a on czasami ma ochotę po prostu 
wyjść na miasto i pochillować. W 
Paryżu się nie da. W NYC tak. Wie-
lu ludzi przyjeżdża i są w szoku: 
“Wow! Podoba mi się tu, bo mogę 
się wyluzować i po prostu tań-
czyć.”. Są młodsi od nas i doszli 
do tego tańca w inny sposób, 
więc jest dla nich inny. Akceptuję 
to, bo dzięki tej drodze więcej 
ludzi poznało House. 
Ale jak idę na imprezę, chcę się 
bawić. Jak idę gdzieś walczyć 
– ok, to jest walka. Niemniej, jak 
jest party, to spędźmy miło czas.

Jakbyś miał opowiedzieć swoim 
dzieciom bajeczkę na dobranoc. 
Co byś powiedział?

Hm, moje dzieci są już nastolatka-
mi, hmmm... opowiedziałbym im 
nieocenzurowaną historię o moim 
pierwszym razie w the Garage. 
Jeżeli byłyby zainteresowane. 
Nowy Jork – Coney Island. W lato 
puszczają tam muzykę na łodzi. 
Wejście jest za free i każdy może 

przyjść. Widzisz ludzi od 6 do 80 
roku życia, słuchających House’ 
u. House jest jedyną muzyką, 
która ma takie przyciąganie. 
Hip-hopowa muzyka nie ma takiej 
mocy. I nie ważne jakiej jesteś 
rasy, w jakim wieku – wszyscy 
zatrzymują się i podchodzą. 
Wszyscy tańczą. To jest wyjątko-
we. Central Park – kolejne miejsce, 
gdzie robi się otwarte imprezy dla 
wszystkich, możesz jamować.

Opowiedziałbym im o the Garage, 
bo bardzo chciałem tam chodzić. 
To był klub otwarty od północy do 
południa. Powiedziałbym im jak 
tam było, jak widziałem ćpających 
ludzi, zachowujących się sza-
leńczo... Bo to też była cześć tej 
scenerii... the Garage miało kino, 
miało dach... Raz poszedłem spać 
na ten dach i jak się obudziłem, 
słońce świeciło, a muzyka nadal 
grała. Zszedłem na dół, a ludzie 
wciąż tańczyli. I nie wiedziałem 
jak byłem wkręcony w temat. Rok 
później znalazłem się w innym klu-
bie – 54 i wtedy to się stało moim 
życiem. Nie wiedzieliśmy wtedy, 
że wpisaliśmy się w to na całe 
życie. Po prostu chodziliśmy do 
klubów, gdzie były dziewczyny. 
Z ich powodu. Teraz ludzie wybie-
rają imprezy gdzie jest dobry DJ. 
Mówię: “ Yo, kiedyś chodziliśmy 
do klubów, ze względu na dziew-
czyny!”. Szedłeś, bo chciałeś z 
kimś potańczyć. Co DJ ci po-
może? Sprawdzaliśmy ile mamy 
numerów telefonów. To była taka 
rywalizacja, kto ma więcej. Teraz 
ludzie chodzą, żeby się popisać 
moves’ ami. To są dwa różne typy 
imprezowania. Ale myślę, 
że kolesie powinni zacząć uzna-
wać, zwracać uwagę na kobiety. 
Inna ważna rzecz to to, że Wy 
– kobiety, nas wspieracie. Two-
rzycie 95% bazy studentów na 
zajęciach. Nie można polegać 
na kolesiach – oni nie przychodzą. 
Czują, że wiedzą wszystko i nie 
potrzebują uczestniczyć w kla-
sach. Teraz na przykład, zauważy-
łem, sędziując zawody na całym 
Świecie, że dziewczyny są lepsze 
od chłopaków.

A oni nie chcą tego przyznać. 
Widzę to wszędzie, gdzie jadę. 
W Kazachstanie sędziowaliśmy 
z Linkiem i dziewczyna w walce 
niszczyła system! Kobiety chodzą 
na zajęcia, wygrywają zawody, 
zbierają swoje informacje i to im 
pomaga. 
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Wracając do tematu – kiedyś 
punkt odniesienia w budowaniu 
lub podważaniu argumentów na 
temat street-dance, w tym przy-
padku interesuje nas głównie pop-
ping, jego historii, podstaw, zasad 
itp., był dużo węższy. Wystarczyło 
odnieść się do kogoś „z góry”, 
żeby położyć klamkę na dyskusji. 
Jednak, że na tej „górze” też trwa 
spór, i to nie mały i nie od dziś. 
Nas maluczkich  może to zupełnie 
zdezorientować, ale skoro 
jesteśmy częścią tej gry, grajmy.
Do niedawna nie mieliśmy wątpli-
wości – konkluzją skojarzenia słów 
popping i historia byli Electric 
Boogaloos, Boogaloo Sam, Fre-
sno...Tak, niewątpliwie jest to je-
den z przystanków w tej podróży, 
z pewnością bardzo ważny przy-
stanek. Czy jest to jednak stacja 
początkowa? 
Przyznaję bez bicia - Gdyby nie 
fascynacja poppingiem, może 
nigdy nie usłyszałbym o mieście 
Fresno, ba – bijąc się w piersi 
proszę o zaległą pałę z geografii 
za błąd, jakoby Fresno było czymś 
w rodzaju suburbiów LA... 
Jednak drugą stroną medalu 
staje się fakt, że obsesyjny głód 
wiedzy na chociażby jeden temat 
zbawiennie wpływa pośrednio na 
poszerzenie horyzontów z innych 
dyscyplin. W ten oto sposób 

podróżując przysłowiowym 
palcem po mapie w poszukiwaniu 
korzeni poppingu, musiałem na-
tknąć się na inne perły tanecznej 
sceny westcoast – San Francisco, 
Oakland, Richmond, Pomona, 
oraz oczywiście Los Angeles.
Dokładne scharakteryzowanie 
każdej sceny zajęłoby obszerne 
miejsce dla każdej z nich oddziel-
nie. Poza tym na chwile obecną 
z pokorą stwierdzam, że jeszcze 
musiałby sporo „popodróżować”, 
zanim mógłbym się podjąć takie-
go zadania.
Nie to jest jednak istotą tego arty-
kułu i na chwile obecną chciałbym 
raczej zmierzyć się z tą niedająca 
spać łamigłówką - „ to w końcu 
kto, jak, gdzie i kiedy?!”
Jednoznaczną odpowiedź na 
to pytanie można porównać do 
ułożenia kostki rubika. Kostka 
jest ułożona, ale która ściana jest 
pierwsza, który kolor ważniejszy? 
Powiem wręcz, że ta kostka nawet 
nie ma sześciu ścian w jednym ko-
lorze dla każdej. Tutaj każde oczko 
ma inna barwę, lub chociażby 
odcień...
„Boogaloo Sam stworzył popping, 
bo on wymyślił pop, jako rytmicz-
ne spinanie mięśni w określonych 
pozycjach” - taka wersja krążyła 
do niedawna jako dogmat. Sam 
osobiście słyszałem tą historię 

z ust Popin Pete’a, więc to raczej 
nie wymysł wikipedii. Pozostaje 
pytanie, czy kuzyn Boogaloo 
Sama mówi prawdę. 
Jako czas zainicjowania poppingu 
podaje się generalnie lata 70-te , 
przy czym niektórzy twierdzą, 
że w slangu określenie pop funk-
cjonuje już od 1970 (pytanie, 
czy dzięki Boogaloo Samowi?)
Już w latach 60-tych tańczony jest 
robot. Nie mylmy tego robota, jako 
popularny w Bay Area social dan-
ce z robotem ala srebrne kombi-
nezony na federacyjnych turnie-
jach electric boogie do muzyki 
techno (swoją droga zastanawiam 
się, czy ktoś jeszcze w czymś 
takim uczestniczy...)
W San Francisco i Oakland z kolei 
rozwijają się style Fillmore, Strut-
ting, a nawet Boogaloo, którego 
mix z poppingiem staję się później 
jednym z popularnych stylów 
– boog style i w tym wypadku 
raczej pozostajemy zgodni 
co do EB’s, jako kreatorów.
O EB’s nie sposób wręcz nie 
usłyszeć podczas poppingowej 
edukacji, jednak już taka cho-
ciażby ekipa jak Medea Sirkas, 
znana wcześniej jako Demons Of 
The Mind, nie jest już tak popu-
larna. Grupa ta  w składzie Fayzo, 
Boogaloo Dana, Zulu Gremlin, 
Fluidgirl, Escoe, Mr Getdown

i Ladybug przyczyniła się do roz-
woju tych stylów nie mniej, 
niż EB’s dla Boogaloo Style.
Wymieniając legendy Poppingu 
nie możemy pominąć pochodzą-
cego z Santa Monica Mr Anima-
tion. Jako tancerz, raper, produ-
cent, choreograf, miał niemały 
udział w popularyzacji kultury 
hip-hopowej, którą, jak sam twier-
dzi, chce wznosić na nowy level. 
Animation jest znany ze swojego 
zabójczego wręcz hittingu – nazy-
wa to „gangster hits”
Orędownikiem undergroundo-
wego poppingu jest Chuco. 
Znany ze swojej gangsterskiej 
Flavy reprezentant Long Beach 
stoi w zdecydowanej opozycji 
do komercjalizacji street-dance. 
Jego inspiracją stały się postacie 
z przełomu lat 70-80, tj: Turbulent, 
Boogaloo Legs Jr., Flex, Taco, Mr. 
Animation,
Boogaloo Shrimp, Cosmo, Robot 
Prince, Lil’ Tuff, Jazzy Jay. Chuco 
charakteryzuje popping jako prze-
obrażenie się w istotę animowaną, 
której ruch ma być jakby nienatu-
ralny dla ludzkich oczu. 
Osobiście nawet w tym artykule 
skrytykowałem przebieranie się 
za roboty i niezidentyfikowa-
ne istoty - wynika to z mojego 
przewrażliwienia na niechlubną 
epokę turniejów elektro. Jednak 
jakby dobrze poszukać, to wśród 
wybitnych OG’s byli i tacy, którzy 
po taki element charakteryzacji 
sięgali, i bez udawania muszę 
przyznać, że w tym wypadku nie 
psuje mi to całości obrazu. 
Warto tu wymienić takich ludzi, 
jak Harry Joseph Berry, Pop Tart, 
czy wreszcie wspomniani wyżej 
Medea Sirkas, których każdy 
występ jest spektakularnym perfor-
mancem, wliczając w to również 
stroje, rekwizyty, itp.
Łączenie stylów to również nie 
tylko domena Electric Booaloos. 
Bay Area może poszczycić się 
Boogaloo Robot Strut – BRS 
– a kombinacja ta jako styl była już 
około 1971 r. 

Z kolei w Pomonie, pod koniec 
lat siedemdziesiątych, OG’s tacy 
jak No Bone Tyrone kładą kamień 
węgielny dla stylu, który z czasem, 
przy udziale m.in. Slick Dogga 
ewoluuje do znanego nam dzisiaj 
G-Style, stawianego w opozycji do 
Funkstylowej odmiany poppingu. 

Żeby dodać do pieca – z lockin-
giem sprawa tez nie wygląda tak 
jasno. Ten taniec razem z pop-
pingiem tworzy kanon taneczny, 
nazwany Funk Styles. Problem 
polega tylko na tym, że termin 
funk styles, jeśli wierzyć źródłom 
pojawia się pod koniec lat 90-tych, 
podczas gdy popping i locking na 
świecie był już prawie 30 lat. Argu-
mentem dla takiej klasyfikacji stała 
się bodajże potrzeba rozdzielenia 
poppingu i lockingu od b-boyingu, 
które to tańce w pewnym momen-
cie były wrzucane do jednego 
worka. Nie ma co ukrywać, 
że stworzenie tej klasyfikacji, której 
autorstwo przypisuje się Electric 
Boogaloos otworzyło tej ekipie 
furtkę do pewnego rodzaju mono-
polu na wiedzę i rozpowszechnie-
nia swej marki razem 
z rozpowszechnianiem tańca.  
Tymczasem nie wszyscy zgadzają 
się ze stwierdzeniem, że locking 
to taniec wywodzący się z funku. 
Zdaniem Shabba Doo, członka 
legendarnej grupy The Lockers, 
tożsamość lockingu tkwi w soulu, 
a funk może co najwyżej określać 
charakter tego tańca, być do niego 
bonusowym dodatkiem. Ten sam 
Shabba Doo,  ostro dyskwalifikują-
cy wielu światowych graczy, w tym 
członków swoje ekipy, sam jednak 
podlega dość obfitej krytyce, 
a jego przeszłość związana z The 
Lockers i własna kariera taneczna 
też nie jest krystalicznie czysta 
i jasna. 
Czy więc to wszystko to walka 
o prawdę, czy raczej prywatne 
animozje?
Wiele problemów i nieporozumień 
może rodzić się z faktu samego 
pojęcia poppingu.
Popping to taniec, w którym 
używamy popa, zmieniających 
się pozycji i tanecznego feelin-
gu – groovu. Popping to również 
według powszechnego uznania 
cała gama innych tańców i stylów, 
tzw. umbrella, które zaadoptował. 
Każdy zaś z tych tańców ma swoją 
odrębna historię. 
Po 1984 roku wszyscy oszaleli na 
punkcie street-dance. Filmy takie 
jak Beat Street, Breakin’ itp. wrzu-
ciły tą kulturę w struktury mainstre-
amu i kultury masowej. Z jednej 
strony, może dzięki temu dotarła 
ona w końcu i do naszego dalekie-
go kraju. Czy dotarła jednak 
w swej oryginalnej formie?

Można tak szukać, gdybać. 
Jeśli chodzi o popping i locking, 
jedno jest pewne. To tańce z weast 
coast. Kalifornia jest jednak wielka, 
czasu było sporo, a tak obszernej 
dyscypliny sztuki nie da się zgłę-
bić na skróty, jak zresztą żadnego 
rozdziału z historii.
Czy więc teraz autor tego artykułu, 
jako zdeklarowany fan Electric Bo-
ogaloos i boogaloo style oznajmia 
zmianę frontu? Bynajmniej. Dzięki 
fascynacji EB’s zacząłem tańczyć 
popping, to był milowy krok 
w moim rozwoju i przede wszyst-
kim zawsze będzie to syndrom 
pierwszej miłości:) Wiem jednak, 
że jeszcze dużo lekcji mamy do 
odrobienia, bo nauczenie się alfa-
betu nie czyni z nas literatów.
Trzeba szanować autorytety, 
różnych OG’s, nie tylko jedną 
pewną stronę, b takiej chyba nie 
ma. Czy walczyć, prowadzić 
kampanię, piętnować jedną stronę 
i gloryfikować drugą. Ale którą? 
Czy w ogóle są tu jakieś zdecydo-
wanie opozycyjne strony na zasa-
dzie czarne-białe, zimne-ciepłe? 
Moim zdaniem to raczej różne 
porozrzucane elementy tej samej 
układanki, i tylko wtedy mamy 
szanse ułożyć ją bez błąkania się 
w kółko, jeśli będziemy zbierać 
wszystkie jej części. A jeśli chodzi 
o same terminy – cóż, niektórzy 
mówią samochód, niektórzy auto, 
to jednak wciąż to samo urządze-
nie.
Na początku wspomniałem, 
że jesteśmy graczami. 
Może w tej grze nie jesteśmy 
główno-rozgrywającymi, 
ale swoje miejsce w tej historii 
mamy. Bądźmy tego świadomi. 
Odnośnie gry - jeśli dajmy na to 
kocham szachy, jestem zagorza-
łym miłośnikiem tej dyscypliny, 
to chciałbym poznać jej twórców, 
jej historię, to normalne. Jednak 
do samej gry wystarczy mi póki 
co znajomość jej zasad i reguł. 
W końcu jakby nie patrzeć i tak 
w sporach o popping ostatecznie 
wygrywa popping!
Nie byliśmy na stacji początko-
wej, wsiedliśmy tu dużo później. 
Ale o stacji końcowej nikt jeszcze 
nie wspomniał i miejmy nadzieję, 
jeszcze długo nie wspomni.

txt: Pitzo
Foto: archiwum Pitzo

Istnieje powiedzenie – punkt widzenia zależy 

od punktu siedzenia. Szukamy wiedzy, zgłębiamy 

wiedzę, rzeknę wręcz pompatycznie – łakniemy 

prawdy. Lecz czym jest prawda?
Ładnych parę lat temu, kiedy wiedza 
o street-dance docierała do nas jak skromne 

przebłyski słońca na zachmurzonym niebie, 

jakiekolwiek odniesienie do autorytetu spoza 

granic naszego raczkującego w tej dziedzinie 

kraju, było niemalże pewnikiem.
Dziś dołączyliśmy do światowego rajdu, 

przestaliśmy być odizolowanymi widzami, 

staliśmy się graczami, ta gra jednak stawia 

przed nami szereg nowych, jeszcze bardziej 

zawikłanych niewiadomych. 
Słynne „wiem, że nic nie wiem” Sokratesa staje 

się w tym momencie naszym udziałem... 

Żeby było ciekawiej, zdanie to podobno nigdy 

nie padło z ust filozofa, jest jedynie luźną interpre-

tacją jego obszerniejszych wypowiedzi, rzekomy 

cytat jest raczej mu przypisany. Wobec naszych 

historycznych dylematów taka nowinka dodaje 

smaczku;)
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W tym numerze gościem mojego 
działu jest B-Double z Warsaw City 
Poplockers

Witam. Zaczniemy tradycyjnie 
– przedstaw się naszym czytel-
nikom.

Witam. Nazywam się Bertrand 
Włodarczyk a.k.a. B-Double. 
Reprezentuję grupę „Warsaw City 
Poplockers”, którą założyłem wraz 
z Adinskym i Tix’em. Cisnę od 
około 3 lat.

Na naszej polskiej scenie sta-
rasz się reprezentować tę rzec 
można inną stronę Poppingu. 
Skąd Twoja fascynacja sceną 
z Pomony, G-Stylem, jak trafiłeś 
na te inspiracje i co sprawiło, 
że właśnie ten kierunek?

Heh, to długa i dość wielowątkowa 
historia. Pierwszą przyczyną jest 
zdarzenie, jakie wydarzyło mi się 
na samym początku, jak zaczy-
nałem dopiero swoją przygodę 
z poppingiem. To były czasy, na 
samym samym początku, gdy 
jeszcze nie wiele wiedziałem 
i potrafiłem. W sumie właściwie 
to nic nie potrafiłem oprócz glidów. 
Poszedłem któregoś razu do klubu 
z kumplami poszpanować przy 
„laskach”. Podszedł tam to mnie 
jakiś starszy gość, na oko 30-latek 
i zaczął cisnąć poplockin. Dosta-
łem kompletny łomot. Od tego 
momentu trenowałem już tylko 
by go pokonać. Nigdy już więcej 
go nie spotkałem ale  to właśnie 
tak zaczęła się moja przygoda 
z poppingiem jako takim. Ukształ-
towało to moją świadomość na 
mentalne zrozumienie, o co w 
street dance tak naprawdę chodzi. 
Widzisz, zawsze bardziej paso-
wały mi style animacyjne typu 
waving, robot ale pod naciskiem 
sceny, która w tamtym momencie 

uznawała styl EB’s za nadrzędny 
zająłem się boogstylem.  
Po około 4 miechach ostrego 
katowania z Adinskym na pierw-
szych zawodach, na jakich 
byliśmy, to chyba było SYS czy 
G-CBaby B4P, spotkaliśmy Tix’a 
który również katował boogstyle. 
Zaprzyjaźniliśmy się, założyliśmy 
grupę i to jest drugi powód. 
Po prostu Tix jest miażdżycielem 
w boogaloo, ma do niego talent 
– a ja nie. Widziałem różnicę 
w podejściu, w mentalności mię-
dzy nami, no i końcu jak na tamten 
okres, w skillach. 
Trzecim powodem były warsztaty 
z Bionic Manem  na SYS. Zadałem 
wtedy pytanie, „Czym jest styl 
Hydrolix?” a on opowiedział mi 
„w latach 70 nie istniał tylko jeden 
styl hittingu, a było ich bardzo wie-
le. Eb’s nie wymyślili poppingu.” 
To właśnie zdanie zniszczyło mi 
umysł, całą wizje tego tańca, jaką 
miałem. Sprawiło, że zacząłem 
szukać wiedzy, historii, tej praw-
dziwej.  I w końcu czwarty powód, 
czyli wyjazd na JD Elite Team 
Workshops. Tam spotkałem po raz 
pierwszy twoich uczniów z Lublina 
- Alkowego Grzelocka i innych. 
I to o dziwo twój uczeń Alkowy 
przyłożył chyba największy wkład 
w transformacje mojego stylu. 
Otóż, gdy stałem przy lustrze 
i robiłem wavesy powiedział, 
że są znacznie lepsze niż mój 
boogstyle i „czuć je” znaczniej 
bardziej. Wtedy też podczas roz-
mowy jedna dziewczyna stwierdzi-
ła, że woli mroczniejszy twardszy 
feeling w poppingu. Po powrocie 
z JD ET zająłem się stylem Pomo-
ny.. 

O G-Style mówi się jako o stylu. 
O ile wiem, G-Style to ekipa Slick 
Dogga. Czy mógłbyś w skrócie 
wyjaśnić te terminy i scharakte-
ryzować ten kierunek poppingu 

– historia, prekursorzy, czym się 
charakteryzuje?

To dość trudne pytanie. Zależy 
od nomenklatury, jaką przyjmie-
my. Bo widzisz -  są dwie wersje. 
Pierwsza brzmi tak: styl G-Style 
jest ewolucją stylu Pomony, repre-
zentowanego przez Groov-a-trons, 
czyli tego starego pierwotnego 
G-style. Na początku lat 80 w 
Pomonie dzięki Nobone Tyronowi, 
którego defacto można nazwać 
ojcem stylu Pomony, powstał uni-
katowy system poppingu. Część 
chłopaków z osiedla zaintereso-
wała się tym i tak powstała grupa 
zwana „G-style” m.in. Slick Dogg, 
Dolar Bill ale też Medusa, Stokes 
i inni. Później Slick Dogg dokonał 
ewolucji stylu Pomony w coś, co 
dzisiaj nazywa się G-style. 
I tak w dzisiejszym „G-style” masz 
tych, którzy przeszli ewolucje stylu 
Slick Dogga a w Groov-a-trons 
tych, co nie.
Natomiast druga wersja jest taka, 
że G-style to ogólnie jest cały 
system z Compton, San Francisco, 
Los Angeles itd. OG Kool Boy 
nazywa swój styl g-stylem (gang-
sta stylem), mimo że z samym 
Slickiem ma tyle wspólnego, 
co się znają i lubią. A jak na-
zwalibyśmy w takim układzie 
styl Chuco? A styl chłopaków z 
Funnybones albo Playboyz inc? 
Wszystko to jest moim zdaniem 
gangsta stylem.

Jeszcze do niedawna krytyko-
wano termin poplocking jako 
nielogiczny frazes, argumentując 
to faktem dwóch odmiennych 
i suwerennych tańców 
– poppingu i lockingu. 
Tymczasem to zestawienie wy-
raźnie funkcjonuje na zachodzie, 
a używających go ludzi trudno 
uznać za ignorantów.  

Wyjaśnij proszę znaczenie słowa 
poplocking i co ten termin 
ze sobą niesie w praktyce.

To proste. Poplocking jest to 
dokładnie to samo, co Popping. 
Mają identyczne znaczenie. Słowo 
Poplockin jest po prostu słowem 
slangowym używanym na Bay 
Area. Każde miasto, rejon nazywa-
ło w latach 70-80 popping inaczej. 
Stąd Poplocking, Popping, Electric 
Boogie itd.
A dlaczego ja używam częściej 
słowo Poplocking a nie Popping? 
Po prostu moim zdaniem Poploc-
king brzmi lepiej. 

G-Style jest niewątpliwie bardzo 
inspirującą i ciekawą stroną 
tanecznej sceny z West 
Coast. Dlaczego naprzeciw nie-
go stawia się popping, którego 
tożsamość wiąże się 
z funkstyles? Czy te style same 
w sobie są antagonistyczne, czy 
może to raczej odbijanie piłeczki 
pomiędzy ekipą Slick Dogga, 
a zwolennikami Electric Booga-
loos, nie wspominając już 
o beefie pomiędzy Slick 
Doggiem a Machine Gone Funk. 
Co możesz powiedzieć o całym 
tym konflikcie?

Po pierwsze. G-style to Popping. 
To zdanie jest najważniejsze. 
G-Style nie może istnieć bez Pop-
pingu, bo jest jego nieodłączną 
częścią - zarówno tożsamości jak 
i movementu. Musicie zrozumieć 
pewne rzeczy. Nikt G-style nie 
stawia przeciwko poppingowi. Jest 
stawiany przeciwko funkstyles, 
których tożsamość nie ma absolut-
nie nic wspólnego z poppingiem 
tańczonym w latach 70 i 80. 
Funkstyles to termin wymyślony 
pod koniec lat 90 przez Electric 
Boogaloos teoretyczne w celu 
odłączenia Bboyingu od Poppin-
gu. Taka była teoria, 

ale w praktyce, jeżeli chodzi 
o USA to nikt nie miał problemów 
z odróżnieniem jednego tańca od 
drugiego a cały termin powstał 
najprawdopodobniej z zamiarem 
zawłaszczenia przez EB’s dorobku 
generacji lat 70 i 80 oraz terminów 
Popping i Locking, by je z zyskiem 
sprzedać młodszym generacjom 
zainteresowanym tymi tańcami. 
Trzeba również zwrócić uwagę 
na to, że termin Funkstyles jest 
sztuczny, nie powstał w wyniku 
społecznego porozumienia jak 
to ma miejsce w przypadku np. 
słowa Popping bądź Poplocking, 
a jego geneza nie sięga lat nawet 
lat 80. Już tak bardzo znienawi-
dzony u nas termin Electric Boogie 
jest prawdziwszy niż szumne 
Funkstyles. Natomiast zjawisko, 
 którym się tyle mówi, czyli Funk-
style to rodzaj mentalności albo 
efekty działania tej mentalności. 
De facto jest to choroba, która 
trawi naszą poppingową społecz-
ność. Ma ona wiele objawów, naj-
poważniejszym jest przyzwolenie 
na sztuczność, wkuwanie muzy 
na pamięć, komercjalizacja, klono-
watość, kompletny brak techniki 
i ogólnie spadek poziomu tańca, 
przez co Popping nie wygląda już 
tak cool jak miało to miejsce 
w latach 80. Na niedawnym jamie 
u Dave uderzył mnie fakt, 
że ludzie, gdy tylko zaczął się con-
test wyszli z klubu. A ci, co zostali 
stwierdzili, że Popping to gówno 
po tym, co widzieli na conteście. 
Albo pamiętne JD w Czechach, 
kiedy wraz z Tixem niemalże usnę-
liśmy na trybunach. Na domiar 
złego w waszej gazecie w którymś 
z wywiadów przeczytałem, 
że „ bboying jest mroczny i street 
a poplocking to śmieszny taniec 
z podskakującymi funkowcami”. 
Ja i moje crew oraz parę innych 
osób w Polsce jesteśmy dowo-
dem, że tak nie jest, ale to właśnie 
są efekty Funkstyle. To jest to, 

o czym ja cały czas mówię. 
Z tym trzeba walczyć! Popping 
musi być cool, street dance musi 
być cool to jest warunek słowa 
street. Jeżeli nie jesteś cool nie 
jesteś street. Kolejnym objawem 
jest brak tolerancji na inne style 
poza stylem EB’s niechęć do hi-
storii innej niż EB’s i wiara w ich 
kłamstwa. 
Dla przykładu Mr. Wiggles 2 lata 
temu na warsztatach na pytanie 
o Electric boogie powiedział nam, 
że to jest „bad boogaloo”. Ok. 
tylko w takim układzie, czemu 
w movemencie Electric Boogie 
nie ma absolutnie niczego przypo-
minającego boogaloo? Dlaczego 
zjawisko pojawiło się w NY przed 
występem EB’s w Soul Train 
i znane było jako Bionic Boogie. 
Sorry Folks! Ale ten taniec bazuje 
na różnorodności, wiedzy i cool-
ness’ie, jeżeli tego nie rozumiecie 
skończcie tańczyć!
Tych objawów jest znacznie więcej 
począwszy od stawiania „inter-
pretacji” muzyki ponad, coolness, 
co bardziej kojarzy się z Jazzem 
niż z Street Dance. Pojawienie 
się olbrzymiej liczby nauczycieli 
Poppingu oraz szkół tańca mają-
cych Popping w ofercie, którzy tak 
naprawdę nie wiedzą nic o tym 
tańcu. Jak to powiedział Chuco 
„Street Dance is Street Dance, it 
should stay on streets”. Poprzez 
cheatowanie contestów, na ma-
chaniu palcami pod bit 
i nazywaniu tego poppingiem 
skończywszy. To, co dzisiaj robi 
95% poplockerów na świecie nie 
ma absolutnie nic wspólnego 
z tym jak tańczono w latach 80-70. 
Funkstyle nie jest kontynuacją 
poppingu. Powiedzmy sobie 
szczerze gdyby takie Funkstyle 
jak Djidawi albo Jsmooth pojawiły 
się w latach 80 i poszły do koła 
w najlepszym razie zostali by 
wyśmiani, a w najgorszym…
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cóż trudno przewidzieć. 
Na pewno by było nieprzyjemnie.
Natomiast, co do Slick Dogga, 
jego beefu z EB’s i MGF powiem 
to tak. W przypadku EB’s to oni 
zaczęli całą awanturę na początku 
dekady, gdy powiedzieli Boppin 
Andre, że jego styl to nie Popping 
i tylko ich styl jest prawdziwy. 
W przypadku MGF z nimi ma beef 
całe LA zresztą słusznie. Wystar-
czy zobaczyć jak tańczy Jsmooth.

Czy Twoim zdaniem tancerze 
w Polsce powinni jakoś utożsa-
miać się z tym sporem i stawać 
po konkretnej stronie? Jeśli tak, 
to jakie powinny być praktyczne 
konsekwencje takiej postawy?

To zależy. Widzisz po pierwsze 
żadna strona nie jest wyraźnie 
czarna albo biała. 
Są to jak w całym życiu różne od-
cienie szarości. Każda ma swoje 
racje cele, dążenia i to z reguły 
zupełnie inne niż deklarują. 
I moim zdaniem absolutnie nie po-
winniśmy się angażować w walkę 
personalną, „o to, kto kogo”, 
bo ona nas nie dotyczy. Natomiast 
wartości, które stoją za danymi 

stronnictwami. O wartości moim 
zdaniem warto walczyć.

Mamy coraz więcej wiedzy, 
coraz lepszy do niej dostęp, 
coraz szerszy pryzmat. Jednak 
zamiast kleić konsekwentny 
i spójny obraz, dostajemy coraz 
więcej niepasujących do siebie 
elementów tej zawikłanej 
układanki. A przecież żaden 
z nas tak naprawdę nie był 
„tam i wtedy”, mamy co prawda 
coraz lepszy  dostęp do starych 
materiałów, ale ostatecznie i tak 
musimy jakby wierzyć na słowo 
tym lub tamtym. Czy widzisz dla 
siebie i innych jakiś sposób, 
może jakiś złoty środek, 
by swoją wiedzę kształtować 
rzetelnie i obiektywnie?

Chłodny obiektywizm i zdrowy 
rozum. I to polecam wszystkim. 
Staram się mniej więcej odpowia-
dać na pytania, – dlaczego 
i kiedy? Ustalać fakty, konfron-
tować je i ostatecznie otrzymać 
najprawdopodobniejszą wersję 
historii. Standardowy warsztat 
historyka. 

Jak, gdzie i z kim trenujesz 
na co dzień?

Trenuję z moją grupą w różnych 
miejscach i zależy to od pory roku. 
Gdy jest zimno są to podziemia 
knajpy Tix’a, mój pokój albo chata 
przyjaciółki a jak robi się ciepło to 
już tylko na streecie pod smykiem 
albo pod pałacem.

Czy chciałbyś na koniec dodać 
coś od siebie?

Chciałbym pozdrowić wszystkich, 
których lubię i szanuję. Moją rodzi-
nę, moje crew i wszystkich tych, 
którzy przyczyniają się do rozwoju 
Polskiego Poplockingu. Ciągle 
mamy dużo pracy przed sobą, 
ale myślę, że z czasem damy 
radę. I na koniec przytoczę słowa 
„Skills pay the Bills” wypatrując 
zmian które nadejdą.

Dzięki za rozmowę.
Rozmawiał Pitzo
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Lilla House Warszawa 
zaprasza do lekcji tańca ze smakiem.

Bboying, Popping, Locking I Hip Hop Dance
Z Zyskillem, Davem i Łosiem
Warsaw must be bigger than big!

www.lillahouse.com/warszawa
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Z Dolarem i Woskiem znam się 
nie od wczoraj. Jeden to dość 
mocno znany freestyle’owiec, 
nieraz prowadzący B.Boy’owe 
contesty, a drugi to rewelacyjny 
producent muzyczny o którym 
wiele osób słyszało, a grono 
słuchaczy po tym projekcie zde-
cydowanie się powiększy. 
Kiedy tylko dowiedziałem 
się że lądują razem w studiu 
wiedziałem że powstanie coś 
konkretnego. Ich płyta „Dwana-
ście taśm” ujrzała już światło 
dzienne, sprawdźcie co na jej 
temat mieli do powiedzenia. 

Na samym wstępie, skąd wziął 
się pomysł na tą płytę i dlacze-
go nazwaliście go „Dwanaście 
Taśm”?

Dolar: Odkąd usłyszałem beaty 
Woska, wiedziałem, ze ten kot 
wie o co chodzi w grze. Czułem, 
że ma skillsy, unikalne brzmienie 
i potrafi zilustrować bębnami 
każdy wers. Kiedyś przyszedł jako 
gość do mojej audycji w Radiu 
Centrum i jak usłyszałem jego 
remixy Q-Tip`a czy J-Live`a, to 
byłem mocno zdziwiony, że gość 
o którym wcześniej niewiele wie-
działem, wykręca takie barwy na 
kolumnach. „Dwanaście Taśm” to 
dwanaście różnych odcieni rapu, 
dla których wspólnym mianowni-
kiem są brzmienia z lat 90`tych. 
„Taśmy” dlatego, że dla nas, 
pierwsze rapowe opcje, jakie w 
ogóle były dostępne to przegry-
wane kasety. To brudne taśmy 
pełne tłustego hip-hop`u z lat 90` 
tych, ta płyta to tribute dla golden 
age w hip-hopie.

Jesteście z jedne-
go miasta, znacie 
się dość długo, siedzicie 
w temacie nie od wczoraj 
dlaczego więc Wasz wspólny 
materiał powstał dopiero teraz?

Wosk: Z mojego punktu widzenia 
wyglądało to tak. Tomek już 
zaczynał robić płytę, ja robiłem 
swoje. Kiedyś padła tam jakaś 
propozycja zrobienia ze dwóch 
bitów na singiel, ale jak widać 
nie wyszło. Tomkowi jednak posy-
pała się opcja z płytą, a ja akurat 
byłem wolny i tak zjednoczyła 
nas miłość do tej pięknej kultury, 
nie tylko jako rapu a wszystkich 
elementów i w końcu złożyliśmy 
z dużym wkładem od nas taki 
materiał, jaki sami chcielibyśmy 
usłyszeć od innych. Osobiście 
podchodziłem na początku scep-
tycznie, ale po całych tych 
wysiłkach i czasie jaki minął, 
mogę śmiało powiedzieć, 
że jestem zadowolony.

Dolar: Znamy się już jakiś czas, 
ale Wosk robił Monofonię 
z End`em, ja miałem zrobić EP 
z Bruce`em (nie zrobiliśmy), 
po za tym sporo koncertów, bitew 
i innych spraw, nie pozwalało 
nam wcześniej ogarnąć projektu. 
Wspólne melanże, długie godziny 
rozmów o ludziach typu Large Pro 
czy M-Phazes dały efekt w postaci 
współpracy.

Dolar, jesteś częstym gościem 
freestyle’owych imprez, 
prowadzisz też B.Boyowe bitwy, 
czy ta płyta ma pokazać, że 

teraz będziesz częstszym 
gościem w studio?

Dolar: Jasne, że tak. Zawsze 
freestyle był numer jeden na 
mojej liście priorytetów muzycz-
nych i to się nie zmieni. Prowa-
dzenie b-boy`owych imprez jest 
dla mnie mega ważne, bo znam 
środowisko, kocham klimat i to 
dla mnie mega zajawka, gdy 
mogę komentować sety takich ko-
tów jak Kleju, Mefo czy Pirat. 
Wejście do studia i zrobienie 
„taśm” był dla mnie nowym eta-
pem. Po za nagrywaniem LP 
z Woskiem, rzucałem swoje szes-
nastki na kilka innych projektów 
i coraz lepiej czuje się studyjnie. 
Na pewno nie raz usłyszycie moją 
zwrotkę w różnych opcjach. Będę 
teraz działać na szerszym polu 
rażenia :)

Wosk, po przesłuchaniu płyty 
czuć od razu że klimatem nawią-
zuje do lat 90tych, co było Twoja 
inspiracją by zmontować bity 
właśnie w tym stylu?

Wosk: Tego typu muzykę robię 
odkąd pamiętam. Stare dobre 
brudne brzmienie. Inspiruję się 
zawsze przede wszystkim życiem, 
ludźmi którymi jestem otoczony 
i mają duży wkład w tą piękną kul-
turę jak i wpływ na moją osobę. 
Do tego chce odtworzyć to co jest 
dla mnie najpiękniejsze w rapie, 
ciągnąć tę nić tak, żeby każdy 
mógł poznać rap od korzeni. 
Natomiast jeżeli chodzi o stronę 
typowo muzyczną to inspirowa-
łem się takimi ludźmi jak K-def, 
Large Professor, Salaam Remi, 
czy też Pete Rock, który zawsze 
u mnie znajduje się na piedestale.

Na „Taśmach” jest tylko lub też 
aż jeden gość, nie przepadacie 
za feturingami czy po prostu ich 
tu nie chcieliście?

Dolar: Z featuringami to były róż-
ne przygody.  W kawałku

„Najlepsze lata” miał pojawić się 
Eldo, niestety jego napięte plany 
i różne osobiste sprawy, pokrzyżo-
wały naszą wizję na wspólny feat, 
ale na pewno ogarniemy ten temat 
niebawem, więc może pojawi się 
na kolejnej produkcji lub luźnym 
numerze już niedługo. Co do 
gości, to na płycie jest Martita, 
dziewczyna z ogromnym talentem, 
z którą wspaniale się współpracu-
je. Marta zaśpiewała niesamowity 
refren w utworzy” daj mi ten luz” 
i jesteśmy bardzo zadowoleni 
z tego jak to wyszło. Na taśmach 
nie ma konceptu 
w stylu do każdego tracku po trzy 
osoby, bo nie o to nam chodziło. 
Nie stawialiśmy na gości przy 
płycie, bardziej na własne pomysły 
i brzmienie.  

Wosk: Huh, z gośćmi jest trochę 
śmieszna historia, ponieważ miało 
być więcej gościnnych zwrotek, 
ale niestety nie każdy daje radę 
wyrobić się przed deadline’em.. 
A powiem Ci Ziom, że szkoda. 
Ale jest nadzieja, że Ci goście 
pojawią się na reedycji płyty, 
o której wstępnie zaczęliśmy 
rozmawiać z Dolarem.

Dolar, w  jednym z tracków 
wyśmiewasz pozerów, powiedz 
czy w Lublinie jest sporo takich 
osób czy to już raczej rzadkość 
na wschodzie?

Dolar: W tracku „dawaj fame” 
jedziemy po tych wszystkich 
debilach, którzy udają super ko-
tów, a tak naprawdę nic nie wiedzą 
o kulturze Hip-Hop`owej. W Lubli-
nie jest trochę ludzi, którzy myślą, 
że pozjadali rozumy i są Krs`one-
`em dla miasta. Są goście, którzy 
myślą, że piszą zajebiste wersy, 
są tacy, którym się wydaje, 
że nawijają mega Freestyle`e. 
Inni uważają się za superb-boy`s, 
a nie potrafią zrobić indiana step 
do beatu. Jest tych ludzi trochę, 
ale sram na takich kretnów, oni nie 
tworzą hip-hop`u. Jeśli nie masz 
pokory, wiedzy, skillsów i doświad-
czenia to w tej społeczności nie 
istniejesz. Ja mam świadomość, 
że są lepsi, bardziej doświadcze-
ni i tak dalej, a nie jestem tu od 
dwóch miesięcy, ale rozwój wy-
maga pokory i świadomości, jeśli 
nie ma tych elementów to zostaje 
tylko żałosne udawanie hip-hopu.

Wosk, siedzisz w muzyce 
od lat, czy zajmujesz się 
wyłącznie produkcją? 

Wosk: Słucham rapu dwa razy 
dłużej niż robię, pierwsze produk-
cje zaczęły wychodzić z pod mojej 
ręki w 2005 i myślę, że dopiero 
pod koniec 2008r. zacząłem 
łapać wiatr w żagle i się rozwijać. 
Po za produkcją ogólnie staram 
się poszerzać moją wiedzę na 
temat hip-hop’u jako własnego ja. 
Staram się rozwijać też w pisaniu, 
rapowaniu, freestyle’owaniu, a na-
wet beat-boxie, ale pamiętam stale 
o tym, że moim głównym zajęciem 
jest produkcją muzyki.

Wiem że macie już ustalone 
kilka koncertów w Polsce, macie 
jeszcze jakieś wolne terminy czy 
trasa jest już zamknięta? 

Dolar: Kręcimy powoli trasę 
i promocje związaną z taśmami. 
Niedługo szykują się koncerty 
w kilku miastach Polski, najbliższe 
plany to zagrać w Stolicy. Jeśli 
chcesz, żebyśmy zagrali u Ciebie 
w mieście, albo chcesz kupić płytę 
czy naszą koszulkę to pisz na 
maila dwanascietasm@gmail.com. 
Sprawdzajcie też naszego bloga 
www.dwanascie-tasm.blogspot.
com. Jesteśmy też na facebook`u 
i myspace.

Wosk: Jeśli natomiast ktoś chciał-
by jakieś bity ode mnie to odsyłam 
na brudnywosk@o2.pl

Chcecie kogoś pozdrowić?

Dolar: Pozdrowienia dla mojej Jey 
za wsparcie i miłość jaką dostaję 
każdego dnia. Wielkie 5 dla Woska 
za wspólną płytę, także duże 5 
Marcie za refren i Dj Tactikowi za 
scretche. Pozdro dla Eldo i Danie-
la Drumza za wspólne koncerty 
i wszystko co najlepsze dla ludzi, 
którzy przychodzą sprawdzić nasz 
rap!

Wosk: Pozdrawiam wszystkich 
tych którzy poświęcili siebie oraz 
wiele ze swojego otoczenia żeby 
trwać w tej kulturze jaką jest hip-
hop. Tych którzy konsekwentnie 
dążą do celu i nie dadzą sobie 
w kasze dmuchać. Tych którzy nie 
oddają tylko czasu oszukując się, 
że to ich miłość i pasja, ale oddali 
własne dusze i serca. Jedna mi-
łość na zawsze. 
Ps. Pozdro Mamo i Tato. 

Tekst: Rafuls
Foto: Piotr Arnoldes 
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Jak to jest z tą sztuką ulicy? 

Wow, nielegalna dewastacja 
mienia publicznego sprawiła, 

że poważni licytatorzy, kolekcjo-
nerzy i dyrektorzy muzeów uczą 
się „tagować”, żeby nauczyć się 

miejskiego, artystycznego słownic-
twa i rozwinąć swoje stanowiska 

w sprawie zagadnień sztuki ulicy. 
Pytanie moje brzmi, czy zatem 

to jest tylko wandalizm?
Nie ma jeszcze żadnej prostej 

definicji street artu. Amorficzność 
to dobre określenie, bowiem sztu-
ka ulicy nie posiada określonego 

kształtu i wyraża się 
w przeróżnych formach. 

Podtekst antykapitalistyczny oraz 
buntowniczy ton jest prawie 
nierozłączny z tą publiczną 
popularną formą ekspresji. 

Często artyści w swoich pracach, 
poruszają tematy trudne politycz-

nie oraz zadają kłopotliwe pytania. 
Naszą rutynową podróż z pracy do 
domu wzbogacają o refleksję nad 

sensem malowideł na ścianach. 
Z biegiem lat, definicja street 

artu uległa zmianie. Zaznaczenie 
terytorium przez miejską młodzież 

ewoluowało, w niektórych 
przypadkach do upiększania 
i regeneracji struktur miasta.

Nie ważne jak traktowana, 
czy jako wandalizm czy publiczna 
sztuka, street art. wzbudził zainte-

resowanie artystycznego świata 
i miłośników jego piękna.

Odnalazłem w sieci fragmenty 
wywiadu z  Queenss Tribune, New 

York City. Dyrektor wykonawczy 
sztuki Tom Finkelpearl powiedział 

publicznie, że sztuka ulicy to“
najlepsza droga dla ludzi, 

by wyrazić siebie w mieście.” 
Dodał „to bardzo dobrze, 

że sztuka staje się otwartym 

dialogiem”. Niestety jednak, nie 
uważa graffiti, za sztukę i mówi: 

“nie mogę zaakceptować wandali-
zmu… To mnie naprawdę martwi, 

że ludzie muszą nieustannie pisać 
swoje imię w publicznej prze-

strzeni. To jest ta kultura sławy. 
Naprawdę myślę, że to godne 

pożałowania, żeby Ci ludzie myślą, 
że to jedyny sposób, żeby stać się 

sławnym.” Myślę, że dobrze 
rozumiem Pana Toma Finkelpear-

l’a. Prawne rozróżnienie między 
wandalizmem a sztuką, to po 

prostu pozwolenie.

Z pozwoleniem, tradycyjne graffiti, 
technicznie jest uznawane jako 

publiczna sztuka. Bez pozwolenia, 
malarze, którzy tworzą prace na 

prywatnej lub publicznej własności 
popełniają wandalizm i są przez 

definicję uznawani jako 
przestępcy. 

Mam zaszczyt zaprezentować nowy dział we Flava 
Dance Magazine - czyli Street Art. Od tego numeru, będą się ukazywały „pejzaże” sztuki ulicznej oraz barwne opowieści o nietypowych arty-stach. Pojęcie street artu wybiega poza ramy kultury Hip Hop, olbrzymie zainteresowanie tą efemeryczną i wirusową formą sztuki,  sprawiło, że bylibyśmy 

ignorantami ograniczając ją tylko do Graffiti. W artykule postaram się przedstawić coś w rodzaju „wprowadzenia” w temat sztuki ulicy, a oprócz tego, dodatkowo, znajdzie się tutaj próba wywiadu z Sepeuszem, jednym z najbardziej utalentowanych Street Arterów w Polsce, którą przeprowadził mój kolega Bartek Gordycki. Zaczynajmy!

Jednak to rozróżnienie jest bardzo 
elastyczne i nie do końca 

usankcjonowane, przez to wielu 
artystów, którzy malowali bez 

pozwolenia, (Banksy, Shepard 
Fairey) zostali uznani przez środo-

wiska jako prawowici i świadomi 
artyści. Wielu moich kolegów, ma 
problem prawny w wyniku malo-

wania bez pozwolenia. 
Z tym, że w moim odbiorze oni 

upiększali te miejsca a nie je 
oszpecali. Jest to niezmiernie 

trudne, wyraźnie zdefiniować co 
usankcjonowało street art jako 
sztukę a  co na pewno nią nie 
jest. Nie mówię o oczywistych 
rzeczach takich jak wulgarne 

znaki czy słowa, bezsensowne 
bazgroły. Problem pojawia się 

gdy stoimy przed mieszanką 
naprawdę niezwykłych umiejętno-
ści, talentu i odwagi, czyli pięknej 

ulicznej i nielegalnej pracy. 
Ciekawa jest teoria wybitych szyb, 

którą przedstawili kryminolodzy 
i socjolodzy w 1982.

Zaobserwowana teoria ma cha-
rakter „kuli śnieżnej”, to znaczy, 
że w pewnych okolicznościach 

nawarstwiają się dane dla sytuacji 
wydarzenia. Dr James Q. Wilson 

i dr George Kelling studiował efek-
ty nieporządku (w tym przypadku, 
rozbite okno) w miejskiej aglome-

racji. W wyniku prowadzonych 

obserwacji, zauważyli prawi-
dłowość. Przykład zaniedbania 

zwiększał prawdopodobieństwo 
kolejnych rozbitych okien, 

a następnie w kolejności poja-
wiało się graffiti, wtedy wyraźnie 
dostrzegalny jest wzrost faktycz-
nej zbrodni. Pracownicy naukowi 

konkludowali, że jest to bezpo-
średni związek między wandali-

zmem, przemocą na ulicy i ogól-
nym upadkiem społeczeństwa. 

Niestety tego typu spostrzeżenia 
nie stawiają w dobrym świetle 
street artu. Ich teoria dowodzi, 

że zbrodnia jest nieuniknionym 
skutkiem nieporządku. 

W momencie kiedy zaniedbanie 
jest obecne w danym miejscu, 

czy to zniszczenie lub bezmyślne 
graffiti, ludzie idący około będą 

myśleć, że nikt troszczy się
 o tą miejscówkę, co jest prawdą.  

Gorąco polecam ostatni film 
Banksy’ego, „Wyjście przez sklep 
z pamiątkami”, który mistrzowsko 
przedstawia, jak skomplikowane 
jest pojmowanie sztuki ulicznej. 
Banksy to niewątpliwie najważ-

niejsza postać Street Artu. Żywa 
legenda. Bardzo mało osób 

widział jego twarz. Banksy urodził 
się prawdopodobnie w 1974 roku 

w Bristolu. Był zapalonym graf-
ficiarzem, jednak na pomysł, by 
przerzucić się z puszki ze spray-
em na szablony, które przyniosły 
mu taką sławę, wpadł, gdy leżał 

pod wagonem towarowym. 
Jego prace znajdują się na całym 
świecie, jego wystawy odwiedza-

ją gwiazdy Hollywood,
on sam żyje na dobrym pozio-

mie i ma wielu fanów. Jednak to 
wszystko owiane jest mgiełką 

tajemnicy. „Wyjście przez sklep 
z pamiątkami” również nie odpo-

wie na wiele pytań, nie rozjaśni 
żadnej zagadki. Niewiadomo czy 

tak naprawdę etosowi artyści 
undergroundu, postawili czarny 

krzyż na Banksym za zdradę 
ideałów buntowniczej kultury 

i sprzedanie się za dużą kasę. 
Na pewno jednak film przyniesie 

wam dużo inspiracji i wiedzy, 
dlatego go polecam.

Formy Street Artu

Spray - tradycyjny obraz malo-
wany na powierzchniach publicz-

nych lub prywatnych własności, 
zwykle puszką farby w postaci 

rozpylonej cieczy.

Stencel (wzór) - malowanie po 
wcześniej przygotowanym wzor-
niku, zwykle wzór jest  wycinany 
z tektury, a następnie może być 

łatwo reprodukowany. 

Nalepka (aka sticker bombing, 
slap tagging, and sticker tag-

ging) - Te naklejki powszechnie 
promują stanowiska polityczne, 

komentarze w stosunku do dzia-
łań publicznych, lub są częścią 
kampanii sztuki awangardowej. 

Naklejana sztuka jest uważana za 
pod kategorię sztuki postmoder-

nistycznej. 

Mozaika - to sztuka tworzenia 
obrazów z mniejszych części lub 

kawałków, może stworzyć 
w rezultacie gigantyczne dzieło.

Projekcja wideo - Cyfrowa 
projekcja komputerowego obrazu 
za pomocą światła i projektorów, 

te wideo często służą 
manipulacji. 

Uliczna instalacja - To rosnący 
trend w street art’owym ruchu., 

skupia się na przedmiotach 
i przestrzeni, by przeszkodzić 
miejskiemu środowisku. Gdy 

przedmiot lub rzeźba są już 
zainstalowane to są zostawione 

tam przez artystę.

Blokowanie drewnem - Artwork 
malowany na niewielkiej część 

sklejki lub podobnym materiale,  
dołączony do znaków drogo-

wych za pomocą śrub. Często 
śruby są wygięte na końcu, aby 

zapobiec deportacji. 

Flash mobbing - duża grupa lu-
dzi, którzy pojawiają się nagle w 
miejscu publicznym i  wykonują 
nietypowe działanie przez krótki 

okres czasu, a następnie szybko 
rozchodzą się. Termin flash mob 

jest zazwyczaj stosowany tylko 
do spotkań organizowanych 

przez sieci społecznościowe, 
e-maile i itp.

 
Jeżeli dobrnęliście to tego 

momentu, to dalszej części 
artykułu nie traktujcie poważnie, 
Sepeusz to nieco ekscentryczny 

lecz niezwykle utalentowany 
polski uliczny artysta.

Rozmawiał Bartosz Gordycki.
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i niekiedy Piątek odczuwam lekki 
dyskomfort psycho-ruchowy 

spowodowany poniedziałkową 
sesją naukową, czego efektem 
jest wnikliwa analiza plamy po 
piwie znajdującej się na suficie 

przedpokoju w moim M27.

W Sobotę, zafrapowany nieco na-
warstwiającym się na moim ciele 
bezruchym ciele kurzu, postana-

wiam zażyć nieco ruchu. 
W słoneczne dni Libię wtedy 

okradać staruszki, biegać nago 
po parku lub zwyczajnie i bez 

większego zaangażowania liczyć 
schody ruchome w „Złotych 

Kutasach”. 

Niedziela to oczywiście dzień 
rodzinny. Siadamy razem z moimi 

pluszowymi misiami w salonie 
i nucąc „Bogurodzicę”, „Pater 

Noster” lub inny dyskotekowy hit 
malujemy grafiony na czajniku.

Jakie są twoje ulubione 
techniki?

Rzut przez bark

Jak najbardziej lubisz praco-
wać? W jakim miejscu, czasie 

pozycji? W jakim stanie,ubraniu, 
przy jakim świetle, przy jakich 

dźwiękach, porze roku?

Odpowiedź na to pytanie zawar-
łem w pkt.1

Jeśli chodzi o dźwięki natomiast 
to uwielbiam jak te małe białe 

myszki grają w łazience solówkę 
na cieknącym kranie. Maestra! To 

brzmi tak jakby:
Ggggzzzzyyyyyyt iiii op pop op….
nie raczej:  ggggddiiiiiizyyyyy  bop 

bopo bop
Tak,  właśnie tak to brzmi.

Co to jest „sztukaaaaa”?

 Różne są pojęcia zawierania się 
materii w zbiorach niebytu i co za 
tym podąża podzbiorach policzal-

nej niestabilności.
Zazwyczaj wielka jest jedność 

w wielorakości, aczkolwiek bywa 
że złudnie doszukujemy się prze-

pychu elementów granicznych 
w niknącej bylejakości constans, 

poddającej w całej swej rozcią-
głości kłam teorii względności kół 

zamkniętych.

Jednak dla mnie sztuka to wciąż-
….1 gram.

Czego najbardziej nie lubisz, 
a co sprawia ci największą przy-

jemność w twojej pracy?

Pytanie to jak sądzę odnosi się do 
mojej pracy naukowej. Otóż moje 

najnowsze badania dowodzą 
iż polskie seriale nie tylko świetnie 
wpływają na przepustowość jelita 
grubego, ale także bardzo często 

powodują ruch spożytych przez 
nas pokarmów w kierunku odwrot-

nym do naturalnego (czyli wbrew 
grawitacji).

Mogę więc z pełnym przekona-
niem stwierdzić że praca moja je 
OKUPIONA ogromnym wyrzy…  

tzn wysiłkiem.

Czego najbardziej nie lubisz, 
a co sprawia ci największą przy-

jemność w twoim życiu? 

Że życie nie je bajka i nie głaszcze 
po…nosie

Że życie to ciągła walka: przed 
obiadem z głodem, po biedzie 

ze snem

Graffiti to dla mnie…

Doskonały przykład na postę-
pującą degrengoladę, swoiste 
uwstecznienie mentalne psów 

Hasky odsiadujących wyrok doży-
wocia w puszczy kampinoskiej

Warszawa jest…

…Najbrzydszą prowincją 
Piaseczna.

Czy obecnie w polskim środo-
wisku street – art.’owym widać 

więcej współpracy  i kooperacji 
ekip oraz poszczególnych 

artystów, czy raczej daje się 
odczuć atmosferę ostrej 

rywalizacji?

To zależy od ilości flaszek. Przy 
całej skrzynce kooperacja 

aż piszczy i fruwa.
Gorzej kiedy ekipa w komplecie 

a flaszka jako ta wychudła, 
trędowata maciora samopas 

we chlewiku.

Jak według Ciebie przedstawia-
ją się prognozy na przyszłość 

środowiska twórczego?

Marskość wątroby, obrzydliwe 

bogactwo, dyfteryt, 
kolorowe płuca, żółty ser

A co ty chciałbyś osiągnąć 
w niedalekiej przyszłości?

Czy w ogóle pracujesz planowo? 
Masz wizję tego co chciałbyś 
osiągnąć za 5 lat, żebyś mógł 

powiedzieć, że jesteś zadowolony 
i nie było to stracone 5 lat?

Z wyżej wymienionych rzeczy 
mam już wszystko poza żółtym 

serem.

Co myślisz patrząc w lustro?

Kto otworzył klatkę z małpami!!?

Dobry wieczór, proszę ażeby 
nam się Pan przedstawił. Kim 

Pan jest?

Ten pan to Pan Sepeusz. Dzień 
dobry dwa łyse bobry.

Czym się zajmujesz?/Co robisz?/
Jak byś określił i nazwał to, co 

robisz?

Hola! hola! Od kiedy jesteśmy na 
„ty”?!...No dobra jesteśmy, żaden 

ze mnie pan.
Ale możesz mówić mi 

„Imperatorze Wszechrzeczy”
Jako człowiek niezwykle zorga-

nizowany i jak na swój pacholęci 
wiek nad wyraz zdyscyplinowany 
trzymam się ściśle wytyczonego 

grafiku. A więc tak:

Poniedziałkowy poranek czyli 
około godz. 14-tej  celebruję 

zażywając do kawy twarde jak 
Pudzian narkotyki. Spożywam je 

w namaszczeniu i ciszy do godzin 
wczesno popołudniowych, po 

czym zasiadam przed odbiorni-
kiem radiowo telewizyjnym 

i z uwagą śledzę koleje losów 
rodziny „Złotopolskich”, rozwój 

sytuacji ekonomicznych „Na 
Wspólnej”, postęp feminizacji 

społecznej w „Brzyduli”, wpływ 
spożycia napojów wyskokowych 

na porost szczeciny pod pępkowej 
na przykładzie „Klanu” itp. Sporzą-
dzam z tego obszerne notatki pra-
cując tym samym nad moją pracą 

doktorską Pt. „Wpływ polskich 
seriali na prawidłową perystaltykę 

jelita grubego.”

We Wtorek, Środę, Czwartek 

Jaką rolę w twoim życiu 
i twórczości odgrywa przyroda 

(rośliny i zwierzęta)?

No więc jeśli chodzi o rośliny 
to canabis vulgaris  oczywiście, 

co do zwierząt: kurczak w cieście 
i parówki (najlepiej te z wolnego 

chowu).

Zaprawdę bardzo inspirujące.

Masz do powiedzenia 
swoim fankom?

Umiem jeździć na deskorolce bez 
trzymanki

Dobra rada dla 
początkujących artystów?

Nie jedzcie żółtego śniegu.

Rap czy hip-hop?

Zdecydowanie i bezapelacyjnie 
gotycki elektro- jazz z elementami 

soft folku.

 „Flava” ma profil skupiony 
(„skupiony” Bartoszu nie 

„sfocusowany”) na tańcu.
Powiedz jaka rolę w twiom życiu 

odgrywa taniec?

Niewielu tancerzy wie iż jestem 
praojcem pewnej Bi bejowej 

techniki zwanej „ party freez”.
Do perfekcji opanowałem freez’y 
na knajpianych stołach, na barze 

czy w autobusach nocnych 
w weekendowe poranki.

Początkujących przestrzegam 
jednak: Nie próbujcie tego 

w zimowe noce na przystankach 
autobusowych 

– to potrafią tylko profesjonaliści*

*Profesjonalizm – stopień 
zaawansowania mierzony w ‰

Czego można ci życzyć?

Solowej wystawy na księżycu, 
na której wernisażu zagrają 

„Trubadurzy” z Jolą Rutowicz 
na wokalu, upijać będziemy się 

paliwem czołgowym, 

a jako wspomagający happening 
zaserwujemy Lecha i Jarka 

walczących w kisielu.

Na koniec jeszcze proszę powie-
dzieć nam coś smiesznego

Dlaczego jednorękich graficia-
rzy nie wpuszczają na basen?

Bo robią wiry….
ha…….  ha……….ha   

Artykuł: Zyskill, wywiad 
z Sepeuszem Bartosz Gordycki

Foto: archiwum Sepeusz
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Kraków na dwa dni stał się stolicą polskiego tań-

ca, oczy wszystkich tancerzy, choreografów

i miłośników tańca zwrócone były na CH M1 Kra-

ków, w którym agencja Event World zorganizowała 

drugą edycję Targów Tańca. Drugi i trzeci paździer-

nika dwadzieścia krakowskich szkół, sklepów 

i zespołów tanecznych prezentowało swoją 

ofertę. Sercem imprezy była multimedialna scena, 

na której co chwilę prezentowany był inny styl 

tańca. Każdy znalazł coś odpowiedniego dla sie-

bie. Raz królował walc by chwilę później przenieść 

widza z pałacu na ulicę i pokazać coś mocniejsze-

go. Podziwiać mogliśmy wiele technik tanecznych 

od klasyki począwszy, poprzez salsę, Latino czy 

jazz, kończąc na stylach ulicznych czy folklorze 

afrykańskim w wykonaniu rodowitych Kenijczyków, 

a miłośnikom mocnych wrażeń 
z pewnością spodobał się pokaz capoeira. 

Wśród występujących podziwiać mogliśmy wielu 

znakomitych tancerzy znanych z programu YCD, 

a przed sceną spotkać sławy tańca podziwiające 

występy kolegów. Organizatorzy przygotowali dla 

odwiedzających targi szereg atrakcji takich jak 

wokaliści i tancerze spektaklu „Rewia Musicalowa” 

oraz gwiazdy targów czyli Mola i Froda, bohaterów 

programu „Mam Talent”. Flava Dance Magazine 

była patronem medialnym krakowskich targów. 

Cała impreza stała na najwyższym poziomie 

i miejmy nadzieje, że na stale wpisała się w kalen-

darz krakowskich imprez oraz że za rok znów na 

weekend będziemy mogli zapomnieć się w tańcu.

txt: Grupa Coszyk
foto: archiwum organizatora
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Centrum Tańca i Ruchu PADE
ul. Berka Joselewicza 21c
31-031 Kraków
www.pade.com.pl
tel. 792 08 7233

EGURROLA DANCE STUDIO
Warszawa, Żwirki i Wigury 99a, 

Al. Jerozolimskie 91 i ul. Ksprzaka 24a
www.taniec.com.pl
tel. (022) 8240201

(022) 8240712

KINGZ OF WARSAW *DIIL GANG* 
ILLEGAL STREET UNIVERSITY 

Warszawa, Ośrodek Działań 
Artystycznych “Dorożkarnia” 

www.kingzofwarsaw.com 
tel. 603303636

B HF

PROFESJONALNA SZKOŁA
BBOYINGU “AZIZI HUSTLAZZ”
Rybnik, Fundacja Elektrowni Rybnik, 
ul. Podmiejska, 
tel. 600348036

DANCE FLOOR
Zabrze: 
ul. Korczoka 50

Kraków:
Budynek Centrum Wspinaczkowego 
FORTECA 
ul. Racławicka 60
tel. (012) 633 50 15
tel. kom. 607 295 344
www.szkoladancefloor.pl

B HF

„Dancefloor to Szkoła Tańca dla młodych, 
wymagających ludzi, zainteresowanych 
nowoczesnymi technikami tańca. Proponuje-
my profesjonalne zajęcia na wysokim pozio-
mie, prowadzone przez starannie wyselek-
cjonowaną kadrę instruktorską. W naszym 
grafiku znajdziecie propozycję zarówno dla 
początkujących jak i zaawansowanych tan-
cerzy. Szczególnie polecamy nasze nowości 
„Hip hop z elementami Break Dance’a” oraz 
„Hiphopowy Mix”. Szczegóły poznasz wcho-
dząc na www.szkoladancefloor.pl

Chcesz się nauczyć tańczyć ... przyjdź , 
korzystaj z parkietu w Szkole Tańca 
Dancefloor! „ „ Twój czas, Twoje miejsce”

Basen, siłownia, fitness, SPA, odnowa biologiczna.
www.calypso.com.pl

B HF

CENTRUm ROZWOJU 
ARTYSTYCZNEGO 

Warszawa
ul. Broniewskiego 7 (Żoliborz)

ul.Czumy 8 (Bemowo) 
www.cra.waw.pl 
tel. 665005246

ZAJĘCIA BREAKDANCE 
W TRÓJmIEŚCIE!

Szkoła tańca Smooth Moves
Gdynia - Orłowo - stacja SKM

www.smu.net.pl

LILLA HOUSE WARSZAWA
Ul.Górczewska 129

tel. 22 691-91-01
tel. kom 608-108-918 
tel. kom 664-594-358

www.lillahouse.com

B HF

B HF
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BREAKING

FUNK STYLES

HIP-HOP DANCE

SKLEP TANECZNY DANCE DANCE DANCE 
Ul. Obrońców Tobruku 18-D

(Wejście od ul. Osmańczyka) 
Lokal użytkowy 2

01-494 Warszawa
www.skleptaneczny.plB HF

SOUL OF HIP-HOP
OŚRODEK KULTURY OCHOTY

Ul. Grójecka 75
tel. 22 822-48-70
oko@oko.com.pl
www.oko.com.pl
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