„Nie ma nic stałego, oprócz zmiany”
jak powiedział Will Rogers
W ostatnich miesiącach Flava Dance
Magazine niestety musiała się pożegnać z jej twórcą.
W życiu często się zdarza , że drogi rozchodzą się tak
dalece, że ludzie stają się sobie niemal obcy.
Szymon „Simon” Szylak postanowił opuścić Flavę.
W imieniu swoim oraz wielu czytelników, chciałbym
serdecznie podziękować Simonowi za to co zrobił
dla polskiej sceny tanecznej. Jestem niezmiernie
wdzięczny, że mogłem pomagać mu w rozwoju tak
prawdziwego magazynu ze stylem. Zmagaliśmy się
z różnymi przeciwnościami i na pewno nie zapomnę
o jego inicjatywie i pasji jaką wkładał we wszystko co
robił. Serdecznie za wszystko dziękujemy. Powodzenia
stary.
Postanowiłem zostać we Flava Dance Magazine. Chcę
kontynuować naszą misję, dawać inspiracje młodym
ludziom, pokazywać społeczeństwu, że nasze nietuzinkowe środowisko, żyje z prawdziwą pasją i ma…
duszę. Wierzę, że rozwój magazynu będzie naprawdę
widoczny, a wszyscy bardzo zadowoleni z jego
jakości. Planów jest wiele, zarówno wydawniczych
jak i tych moich autorskich, a wszystkie na pewno
będą inspirujące i energetyczne. W tym momencie
kilka krajów chciałoby mieć narodowe wersje Flava
Dance Magazine, a ja już pracuję nad angielskim
międzynarodowym wydaniem, jak również kompendium wiedzy.
Pojawiły się nowe działy, muzyka i street art.
Chciałbym, żeby Flava Dance Magazine była
przystanią dla kultury Hip Hop, miejscem refleksji i lekcji życia. Pasja jest ratunkiem dla naszych osobowości
w chaosie informacyjnym i zagubieniu w nowoczesnym
świecie. Dlatego w magazynie rozmawiamy z ludźmi
z wielką pasją i miłością do życia, piszemy o wydarzeniach, które skupiają wielki potencjał energii, przedstawiamy ideę, które napędzają rozwój osobisty.
Jestem naprawdę szczęśliwy, że w nowej ekipie Flavy,
znaleźli się tak wspaniali ludzie, którzy przyjęli bez wahania moje zaproszenie na pokład. Są to ludzie twórczy, odpowiedzialni i aktywni, nie mam wątpliwości,
że ich wkład w rozwój naszej społeczności będzie
olbrzymi. Dziękuję i witam, to nasz pierwszy wspólny
numer!
Redaktor Naczelny
Rafał „Zyskill” Szymkiewicz
„Jedyną rzeczą niezmienną w człowieku jest jego chęć
zmieniania”
Julio Cortazar
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tańczę. W latach 90. minionego wieku RSC było dużym
autorytetem dla wielu b-boys z tri-state area (Nowy Jork
– New Jersey – Connecticut – prz. red.). Teraz, będąc
częścią tej ekipy, chcę wywierać wpływ na innych tak
samo, jak wtedy oni na mnie.
S: Cały świat zna Ciebie z Twoich Top Rocks, Up
Styles. Można by wiele o tym pisać – charakteryzuje
je czystość, płynność, siła konkretu. Jakie jest Twoje
podejście do tego elementu b-boyingu?
Y: Dziękuję. Moje podejście do Top Rocks nie różni się
praktycznie niczym od tego, jak traktuję taniec jako
całość. Wszystko zaczyna się od muzyki. Robię to, co
muzyka mi podpowiada, to – jak przeze mnie przemawia. Staram się ucieleśnić muzykę.
S: Jakieś wskazówki przydatne do treningu przy Up
Styles?
Y: Więc, mam 3 systemy, jak je trenować. Pierwszy
z nich to trening wysiłkowy, taki, by pozostać w formie
i kondycji czyli na przykład siłownia. Kolejny sposób
to trening polegający na wsłuchiwaniu się, słuchaniu
muzyki. Robienie sekcji i wnikliwe analizowanie jej.
Rozbicie i rozpracowanie jej warstw i instrumentów.
Robię tak, ponieważ jedną z moich największych pasji
jest muzyka i proces jej tworzenia. Ostatni sposób to
klub. Wyjście do klubu i wyłączenie procesu myślenia,
zwykłe oddanie się tańcowi, niech muzyka robi z Tobą
i Twoimi ruchami, co się jej rzewnie podoba.
S: Mam nadzieję, że ktoś kiedyś skorzysta z takich
systemów. Jak możesz zatem opisać swój styl, na
czym go opierasz?
Y: Mój styl przypomina styl moich nauczycieli – Mr.
Wiggles, Crazy Legs i Popmaster Fabel. Również duży
wpływ na mój taniec ma każdy, kto pokazał mi cokolwiek wartościowego. Mam wciąż i stale oczy szeroko
otwarte oraz słuch wytężony po to, by móc uczyć się
od innych. Przecież od drugiej osoby można się tyle
nauczyć i nieważne, jaki poziom ten ktoś reprezentuje.
Duży wpływ wywiera na mnie oczywiście muzyka jak
i tancerze, również Ci, których nie ma już wśród nas.
Filmy, sztuki walki … cokolwiek, co mogę wrzucić
z zewnątrz do swojego świata.
S: A inspiracje … gdzie ich szukasz?
Y: Próbuję przede wszystkim słuchać siebie, swoich
potrzeb i być szczerym w stosunku do moich ruchów.
Jeśli dany utwór muzyczny przeraża mnie, wtedy
przerażenie uwidaczniam. Jeśli wzbudza we mnie
agresję, wtedy atakuję. Próbuję wzbudzić w sobie
taki stan, wnieść siebie w taki byt, który mógłby żyć
własnym życiem w świecie kreowanym przez muzykę.

Przede wszystkim chciałem przywitać się z Wami,
czytelnikami Flava Magazine. Wraz z kolejnymi
numerami będę starał się dostarczać Wam świeżych
i konkretnych wywiadów oraz artykułów. Na sam
początek przedstawiam Wam wywiad z jedną z moich
największych inspiracji. Człowiekiem, który ma niesamowicie oryginalne podejście do tańca, muzyki, do
świata i własnego życia. Skosztujcie wywiadu
z reprezentantem legendarnego Rock Steady Crew,
przed Wami b-boy Ynot. Zapraszam do lektury!

S: Jasne, szacunek do samego siebie jest bardzo
ważny. Widziałem projekt stworzony wspólnie
przez Ciebie i DJ Skeme Richards’a na temat flow.
Uważam, że ten klip pozostaje bardzo niedoceniony.
Y: Tak, uważam podobnie. Wiele materiałów nie
znalazło się ostatecznie w tym klipie. Chciałbym
zrobić z niewykorzystanych ujęć kolejny projekt tego
typu. Może uda zrobić się jakąś serię klipów. Wiesz,
najważniejsze jest to, by o tym rozmawiać. Czasem odbieram telefon od Skeme Richards’a i sobie

Skoora: What’s up, Ynot! Na początku – jak zawsze
– proszę, przedstaw się.
Ynot: Siemasz, brachu! Mam na imię Tony – od tyłu
Ynot, reprezentuję Rock Steady Crew.
S: Powiedz coś o swojej ekipie.
Y: Rock Steady Crew jest powodem, dla którego
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myślę… “ten projekt to naprawdę dobra gadka”. Tylko
szkoda, że tylko pomiędzy nami dwoma (śmiech).

jest chyba największym doświadczeniem. Poza tym,
to moja kultura i właśnie nią żyję.

S: Sporo podróżujesz. Co znaczą dla Ciebie
podróże, co Tobie dają?
Y: Pokorę. Mam okazję widzieć rzeczy i miejsca,
o których nigdy nie śniłem. Podróżowanie daje spokój
moim myślom. Poznaję również wielu utalentowanych
ludzi, którzy inspirują mnie do dalszej, często cięższej
pracy nad sobą.

S: Jamy czy eventy?
Y: Potrzebujemy obydwóch. Potrzebujemy możliwości
i okoliczności do konfrontacji, by pchać b-boying na
kolejne poziomy i by doświadczać tańca. Również
potrzebujemy luźniejszych momentów, by móc
bez barier oddać się muzyce i dobrze się pobawić,
celebrować życie. Jednak mimo wszystko sądzę, że
potrzebujemy więcej jamów.

S: Wiele razy sędziowałeś zawody w Stanach,
Europie czy Azji. Czy na podstawie nabranych
doświadczeń ukształtowałeś już jakieś konkretne
kryteria? Co oceniasz, jaki jest Twój punkt widzenia?
Y: Po pierwsze – nie sędziuję w taki sposób, jak ludzie
mogą sądzić. Często odczuwam coś takiego, że gdy
b-boys/b-girls widzą mnie to robią dużo Top Rocks.
Wiesz, to bardzo dobre, ale podczas bitwy musisz
robić to, co umiesz najlepiej i robić to najlepiej.
Nie robić wszystkich tych tanecznych rzeczy, nie
akcentować na wyrost, ponieważ czujesz, że niby
powinieneś. Sędziuję przede wszystkim tych, którzy
wiem, że są prawdziwi i szczerzy ze swoimi ruchami
i sprawiają, że ta prawdziwość działa.

S: Mi również brakuje większej liczby jamów. Nasza
rozmowa chyli się ku końcowi. Gdzie można będzie
Ciebie w tym roku spotkać?
Y: Mam kilka potwierdzonych wyjazdów, ale nie chcę
ich zbytnio zdradzać. Mogę tylko powiedzieć, że te
kilka lat będę się starał, by zobaczyć i doświadczyć
tak dużo, ile będę w stanie.
S: Pozdrowienia?
Y: Dziękuję Tobie za możliwość rozmowy. Propsy
dla młodego, jak i starego pokolenia Rock Steady
Crew. Wysyłam szacunek do wszystkich tych, którzy
sprawiają, że Hip-Hop żyje. Pokój!
txt: Bartosz “Skoora” Bandura
foto: archiwum Y-nota

S: W 2009 roku odwiedziłeś nasz kraj podczas
urodzinowego jamu ekipy Lajony Kingz. Wiem, że
nie spędziłeś w Polsce wystarczająco czasu, ale
ten pierwszy raz często bywa najważniejszy bądź
najbardziej zapamiętany. Jak Ty zapamiętałeś
naszą scenę, polskich tancerzy?
Y: Racja, byłem w Polsce bardzo krótki okres
czasu, ale był to bardzo dobry okres.
Był to czas, jak ja go nazywam,
wartościowy. Przede wszystkim –
wszyscy wspólnie tańczyliśmy.
To jest to, czego zawsze
oczekuję. Jeśli przyjeżdżam do
jakiegoś kraju, zróbmy event,
jeśli trzeba, ale równie mocno
pamiętajmy o tym, by się dobrze
bawić! W Polsce właśnie tak było.
S: Miło słyszeć! A jak wygląda
scena Stanów Zjednoczonych
w Twoich oczach, jak się prezentuje? W jakim kierunku aktualnie
zmierza?
Y: W Stanach jest naprawdę sporo świetnych
talentów. Młodzież musi być jednak edukowana
w odpowiednim kierunku. Nie często spotyka się
w US regułę „each one teach one”, tego mi brakuje. Mamy 2011 rok, jeśli jesteśmy wkurzeni z tego
powodu, że ludzie w Stanach nie szanują brekingu
to jest to tylko i wyłącznie nasza wina.
S: Wielu dziś wymienia jakiś swój piąty element
kultury. MC Trix powtarza, że według niego jest
nim organizacja. Co jest Twoim?
Y: Nie dodałbym już żadnego elementu do tych
określonych przez the Godfather Afrika Bambaataa. Twoje doświadczenia związane
z Hip-Hopem naprawdę mogą ciebie wiele
nauczyć i pozwolą wiele osiągnąć – musisz tylko
to zauważać i doceniać. Wiedza sama w sobie
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Jednak ta przestrzeń, nie robi
się już taka święta, gdy ktoś
zapragnie przejść sobie przez
nasze koło, wylewając na parkiet browary. Dlatego tak ważne
jest żeby do kultury masowej
przedzierały się zasady i obyczaje
kultury niszowej. Kultura niszowa
może być kulturą wysoką!! Zasada
numer 1, tancerzom nie przeszkadza się kiedy tańczą. Dla wielu
poważnych B-Boys doświadczenie
związane z tańczeniem w dobrym kole jest bardzo bliskie
doświadczeniu odczuwanym podczas obrzędów religijnych. Piszę
to bez sekciarskich podtekstów,
po prostu tak piękna pasja jest
ratunkiem dla osobowości w chaosie informacyjnym i zagubieniu
w nowoczesnym świecie.

...Gdy koła się otworzą,
pochłoną wszystkich tancerzy
przekraczających te wrota...
...W kołach nie chodzi o rundy,
nie chodzi o strony... wszystko to,
co liczy się na prawdę, to energia zgromadzonej grupy żywych
indywidualności, które “chcą wbić
do środka”...
...Nie ma limitu żołnierzy, nie ma
żadnych nawiasów, a czas jest
tylko iluzją. Ludzie w kole tworzą
własne pole grawitacji, które
przywoła Twoje imię kiedy nadejdzie odpowiedni dla Ciebie czas.
Poczujesz to, zechcesz wejść, ale
najpierw musisz być gotów...
Widzisz nas na turniejach, ale nie
jesteśmy wtedy na pierwszym
planie.
Widzisz nas często kiedy
rozglądasz się w klubie.
Dostrzegasz zagęszczenie ludzi,
niewielką przestrzeń a tam...nas…
B-boys
Tańczymy w kole.
Freeze:
„Nazywamy je „ciphers”, jednak
oryginalna nazwa to circles. Mogę
szczerze powiedzieć, że dla mnie
„cipher” ma bardzo głębokie
znaczenie. Zrozumienie i wiedza,
sprawi, że na zawsze będziesz
pokorny [wobec sztuki, którą
tworzysz]. Jeśli uderzasz do kół
przez całe życie, to są one dla
Ciebie czymś nieporównywalnie
większym od miejscówki, gdzie po

prostu pokazujesz swoje ruchy.
…………….
Pomyśl o tym, kiedy następnym
razem udasz się na prawdziwy
Jam z wieloma kołami”- te słowa
przekazał mi nauczyciel B-boy
Freeze...
No i pomyślałem.
Jak powiedział kiedyś ktoś mądry,
w początku jest moc i siła.
W latach 1974-1976, kiedy Breaking wychodził powoli z głębokich
podziemi, kiedy kształtowane były
pierwsze ruchy, ludzie tacy jak
Trac 2, Beaver, Spy, Jo Jo, Spike,
Jimmi D, żeby zapracować na
swoje imię, jeździli od imprezy do
imprezy tańcząc w kołach. Byli
jak cyganie, którzy wędrowali po
mapie Hip Hopowych jamów, aby
świecić jeszcze jaśniej. W Hip
Hopie od samego początku,
praktycznie wszystko kręci się
wokół trzech słów: Look At Me
(Popatrz Na Mnie). Mówiąc to, nie
chodzi mi tu o skrajny egocentryzm czy narcyzm, tylko o pełną,
niczym nieskrępowaną ekspresję
siebie. W czasach kiedy nikt nie
myślał o zawodach, nagrodach czy
pieniądzach, sławę zdobywano
w naturalnym środowisku, w spontanicznie tworzonych kołach.
„Koła to nie scena, to nie błysk,
szpan i wytworna prezentacja.
To prawdziwa esencja tego
gdzie nasz taniec powinien się
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znajdować, ciemne koło w klubie
lub na ulicy” B-boy Crumbs
Koło jest nacechowane pewną
symboliką. Okrąg czy koło tworzą
jedność , która wprawia świat
w ruch. Te główne symbole, od
wieków miały wielkie znaczenie dla
naszych przodków. W starożytności
symbolizowały: harmonię,
nieskończoność oraz świętą
przestrzeń. Koło jest symbolem
Boga, bóstwa, wieczystego prawa,
praformy; świata zjawisk; Kosmosu;
nieskończoności, wieczności, absolutu, doskonałości, doskonałego
kształtu, równowagi, wewnętrznej
jedności i harmonii materii,
jedności, czasu (jako linia bez
końca, przedstawiana niekiedy
jako wąż gryzący swój ogon),
regularności, ciągłości, idealnego, wiecznego ruchu, ruchu obrotowego, precyzji, kompletności,
egzystencji cyklicznych. Można
wymieniać wiele abstrakcyjnych
pojęć związanych z kołem, jednak dla Ciebie drogi czytelniku,
najważniejszą informacją jest, że
koło ma głębokie korzenie metafizyczne i jest ważne dla kultury
człowieka.
Każdy z Was, kto choć raz
doświadczył w kole „czegoś” na
pograniczu spirytualizmu i odczuwania niezwykłego pokładu
energii, może bardziej zrozumieć
symbolikę świętej przestrzeni. Koktajlu doświadczeń.

Koło to nie tylko ściśle matematyczne określenie, które poznaliśmy
na geometrii. W naszym środ
owisku to wyrażenie opisuje
zbiorowisko artystycznie utalentowanych ludzi, MC’s, DJ’s, BBoys’s oraz pozostałych głodnych
doświadczeń członków kultury Hip
Hop. To zgromadzenie wywołuje
burze idei, dzieli się między
sobą wiedzą i prezentuje swoje
umiejętności bez koniecznego
pojedynkowania się z innymi Hip
Hopowcami.
Kiedy ktoś wchodzi do koła, żeby
przedstawić innym swoją sztukę,
tym samym dzieli się wiedzą
z pozostałymi. Swoją kulturą
i specyficzną substancją, która
pokazuje osobisty styl życia.
Przedstawia zawarte w umyśle
przekonania o tańcu, o interpretacji muzyki, o możliwościach
ludzkiego ciała, o wszystkim
co posiadł, czego się nauczył
o świecie, i co zinternalizował
w społeczeństwie. Dzięki tym
unikalnym setom okoliczności
i doświadczeń, my wszyscy
posiadamy różne style. Z przekazywanej wiedzy wszyscy czerpiemy korzyści. Rozwijamy naszą
kulturę. W kole mogą się nawiązać
przyjaźnie, można spotkać ludzi
z odległych stron, zaczerpnąć
mieszanki energetycznej,
otrzymać cenną radę. Dlatego
esencją koła jest reprezentowanie
siebie, dobra zabawa i co chyba
najważniejsze, bycie zawsze
freesh, kiedy przekazujemy innym
wiedzę swoją postawą Freestyle,
oryginalność, muzykalność

i taneczność to są rzeczy, które
na wieki powinny być obecne
w kołach.
Konflikt.
Bitwa to doświadczenie energetyczne wynikające z fizycznej walki
tanecznej, dzielone przez dwie
strony opozycji, które rywalizują
o kontrolę oka cyklonu (koła).
Nasza prezencja jest podstawowym mechanizmem obronnym. Aura, którą kształtują nasze
emocje, obecny stan fizyczny
i psychiczny, ustawia ton ruchów
i barwę stylu, za którym podążamy
podczas pojedynku. Kiedy
jesteśmy radośni, mamy wolną
głowę od zmartwień lub kiedy
jesteśmy spięci, zatroskani, nasz
taniec wygląda inaczej.
Jeżeli będziemy pewni siebie
przetrwamy, jeżeli pokażemy
chociaż trochę słabości lub
zwątpienia zostaniemy zjedzeni
przez rywala. Prawdziwy pojedynkowicz doświadcza stanu
podwyższonej świadomości.
Utrzymuje wzrok na przeciwniku.
Kieruje w jego stronę wszystkie
taneczne ruchy. Przewiduje jego
zagrania. Kontroluje poziom
stresu i kondycyjnej wydolności.
Nie nastawia się na 3 rundy, jak
to wygląda w wypadku bitwy
turniejowej. Jest świadom, że
bitwa może toczyć się przez całą
noc. Dlatego nie powtarza się i nie
wysypuje wszystkich kart na stół.
Testuje rywala, żeby ujawnić
jego słabe strony. Decyduje
o rodzaju psychologicznej manipulacji. Teatralną grą kupuje
swój czas i publiczność koła,
ponieważ pamięta, że celem jest
zlikwidowanie rywala i utrwalenie swojego imienia. Głównym
dążeniem każdego „kota” jest
zwiększanie arsenału i mocy broni,
którą posiada, tak żeby za każdym
razem jego wyjście wyglądało
świeżo. Maksyma: tańcz dla
siebie i staraj się nie myśleć co
myśli cała reszta. To najlepsza
mentalność.
Nowej generacji brakuje esencjonalnego dla B-Boya
doświadczenia jakim jest ostra
bitwa w kole. Do tego przyczynił
szereg różnych okoliczności.
Początek lat 80, kiedy B-Boyingiem mocno zainteresowały
się media, w wyniku czego stał
się on Breakdancem. Podwalina dla pokazowych walk, czyli
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działalność Michaela Holmana
(agenta i promotora New York City
Breakers) w klubie Negril, gdzie
rozgrywały się pierwsze sztucznie ustawione bitwy. Następnie
od końca lat 90, rozwój biznesu
eventowego oraz popularyzacja
Breakingu na masową skalę,
sprawiły, że walka na turnieju
przyćmiła naturalne pole bitwy
jakim na początku było koło. Kolejne pokolenia zaczynają tańczyć,
gdyż mają ku temu mocne
powody, widzą w tym różnorodne
korzyści: nagrody, sławę, szpan,
uznanie. Nie można tego potępiać,
ponieważ to zjawisko również
ma swoje pozytywy. Rywalizacja
na turniejach i profesjonalizacja
Breakingu, sprawiła, że spotykamy
się z niesamowitym poziomem
umiejętności oraz możliwością
utrzymania się wyłącznie z tańca.
Jednak w tym momencie
należy wprowadzić rozróżnienie
pomiędzy kołami a turniejami.
Na turniejach walczymy w “sztucznym środowisku”: na scenie
tworzymy wyimaginowany konflikt,
jesteśmy ograniczeni ilością rund,
zmuszeni dać z siebie wszystko,
gdy dobór muzyki nam nie
pasuje. Jesteśmy oceniani przez
poglądy, wiedzę i subiektywną
wizję Breakingu poszczególnych
sędziów. Jednak to wszystko daje
zewnętrzną motywację, jaką jest
nagroda, popularność, pieniądze
i inne wymierne korzyści, które
wciągają w naszą kulturę co raz
więcej młodych ludzi. W przypadku circles można mówić o motywacji wewnętrznej, ponieważ to
nasza wolna wola czy wyjdziemy
do koła. Uderzamy kiedy mamy
na to ochotę, gdy podoba nam
się atmosfera i muzyka. Naszą
nagrodą jest świadomość udanej
rundy, lub gdy myślimy ”ale fajnie
mi się tańczyło”, „spaliłem ten
beat”, czujemy się docenieni,
kiedy ktoś powie nam: ”dobry set
stary, jaram się”. To jest zasadnicza różnica, mógłbym nawet
powiedzieć, że to zupełnie dwa
odrębne doświadczenia. Jednak co najważniejsze, oba są
niezbędne w życiu tancerza. Motywowani wewnętrznie i zewnętrznie
wypełniamy nasze życie B-boyingiem.
Wracając do sedna, wiedza
o tym jak taka bitwa w “naturalnym
środowisku” ma wielkie znaczenie
jest powszechnie dostępna dla

każdego, kto choć trochę zagłębia
się w arkany naszej sztuki. Każdy
młody B-boy wpaja sobie: “Muszę
wchodzić do koła, muszę wchodzić
do koła”. Takie afirmacje oczywiście
czynią dużo dobrego dla młodego
tancerza. Jednak niedojrzałe
pojmowanie roli koła w życiu
B-boya, sprawia, że pojawiają się
pewne negatywne skutki takiej
wyśrubowanej postawy.
Uderzę z grubej rury, generalnie
uważam , że eliminacje do turniejów nie powinny odbywać się
w kołach. Uważam, że takie
działanie przekształca naturalność
i niezależność oryginalnego charakteru kół, które na początku nigdy nie
były niczym stymulowane i w żaden
sposób oceniane bądź limitowane.
Koło żyje swoim życiem i żywi
się nieprzymuszoną wolą i wolną
energią. W momencie kiedy do
kół wchodzą „ukryci sędziowie”,
wybierane są składy lub tancerze
do bitw głównych, narzucony limit
czasowy, przylepiane karteczki, to
wtedy koła przestają być kołami.
Stają się polem bitwy z mocno
ograniczoną przestrzenią i sztucznie
stymulowaną agresją, ponieważ
każdy chce wyjść wiele razy, żeby
dostać się do turnieju głównego.
Rozumiem i szanuję promotorów
i organizatorów eventów, którzy
chcą nakłonić młodych tancerzy
do pokazywania się w kołach, ale
moim zdaniem to nie jest ta droga,
bowiem później ludzie nie umieją
wychillować w kole, ponieść się
groove i bawić się tańcem.
Może róbmy więcej eventów
nastawionych tylko na zabawę
w kołach? (z wyrazami szczerej
sympatii i respektu dla Lajonów
Kingz i ich imprezy urodzinowej,
na której rządzą koła)
Myślę, że część osób może się ze
mną nie zgodzić w tej kwestii, ale
dla mnie circles i turnieje to dwa
różne światy, które chyba nie powinny dokonywać fuzji. Chęć tańczenia
w kołach powinna wynikać z wiedzy,
wolnej woli i dobrej energii.

Nie możemy zapominać, że
reprezentujemy sobą, naszą
całą kulturę ludziom z zewnątrz.
Powinniśmy obserwować tancerzy
innych stylów, Rockerów, Lockerów
czy Popperów. Ci ludzie siebie
szanują, pokazują swoją godność, pozytywną energię
i umieją wyluzować. Oczywiście,
że nasz taniec powinien być silny,
ekspresywny i wyrazisty. Jednak
nie może być tak, że ludzie, którzy
nas obserwują i nie znają całej tej
„naszej gry” i jej otoczki, oceniają
nas jako negatywnie nastawionych
ludzi, którzy nie respektują siebie
nawzajem, lub uproszczając: po
prostu nie lubią się. To właśnie
jest sztuczna agresja, pozory,
które próbujemy stwarzać, żeby
zatuszować swój stres. W wyniku
tego pojawiają się gesty, które
nie mają sensu. W rockingu,
Burnsy (pojazdy na przeciwnika) są
zabawne i mają sens. Ludzie muszą
rozumieć sztukę, którą oglądają.
Jeżeli chcemy być doceniani, prawda? Czy dalej będziemy wyciągać
„dzidy” z nikąd i pokazywać je na
potęgę. Tak chcemy reprezentować
sztukę, którą tworzymy?

specyficzny żar i gorącą atmosferę.
Jednak bitwy wynikały z beefów,
z prawdziwych nieporozumień,
a nie nabrzmiałego do granic ego.
Na przykład w Los Angeles, koła
nie tworzą się zbyt często. Do
momentu w którym jakiś ziom nie
będzie chciał nakarmić swojego ego
i zaznaczyć statusu w społeczności
ulicznych tancerzy. Na większości
eventów w L.A koła służą treningowi a nie walce” B-boy Ziggy

Spotkałem się z bardzo trafną
analogią, którą stworzył świetny
b-boy, Ata z Finlandii. Sposób
prezencji w kole porównał do
rekina i piranii. Rekin to gentleman, wyczekuje na odpowiedni
moment, żeby zaatakować. Gdy
już atakuje stawia na jakość a nie
ilość. Pirania szturmując koła robi
wokół siebie dużo hałasu. Jasne, to
też jest sposób na przedstawianie
siebie. Pytanie brzmi, czy wolicie
być znani jako rekin, który zdobywa
dominację i renomę jak gentleman, gładko, czasem sprytnie, czy
pirania, która drażni wszystkich w
kole stawiając sobie za cel bombardowanie, ilość ponad jakość, typ 15
minut sławy.

„Newschool i oldschool to dwie
strony tej samej monety” jak
powiedział Bebe z Ground Zero.
Dlatego, nie można negować tego
co było kiedyś. Receptą na sztukę
jest idea jaką stworzył oldschool
plus umiejętności, które na areny
wynosi newschool.

„Dobrych kilkanaście lat temu, kiedy
kultura jeszcze wychodziła z kokonu, koła również posiadały swój
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Powinniśmy zdobywać wiedzę,
uczyć się od ludzi, którzy byli
przed nami. Różne umysły, różne
filozofie, jednak z syntezy różnych
poglądów można otrzymać to co
jest najlepsze dla naszego rozwoju.
W procesie tworzenia siebie, nie
jest najważniejsze wygrywanie
zawodów, to składa się na to, że
możemy zarabiać na życie tańcem,
ponieważ mamy wyrobioną markę.
Jedyną rzeczą, która naprawdę
pomagała Hip-Hopowi przez te
wszystkie historyczne okresy
wzlotów i upadków, były zawsze
umiejętności i wiedza. Nie trend,
moda czy błysk, to były wisienki na
szczycie tortu.

Dlatego podsumowując ten wywód,
zakończę go słowami KRS-One:
„You must learn”
We must learn, pisząc ten felieton,
też nauczyłem się co najmniej kilku
rzeczy i mam nadzieję, że będę
teraz bardziej świadomie podchodził
do esencji tańczenia w kołach.
Pokój.
txt: Rafał “Zyskill” Szymkiewiecz
foto: Ewelina Zając

Jak podobało Ci się w Tokio?
Jaka atmosfera panowała
w tej nieskazitelnej Japońskiej
Metropolii?
Nauczyłem się wiele, spędzając
czas w Tokio. Bardzo podoba mi
się ich kultura, a atmosfera jest
niepowtarzalna i jedyna w swoim
rodzaju.
Nad czym teraz pracujesz?
Aktualnie pracuję nad wszystkim
co jest połączone z moim tańcem,
dawanie warsztatów dookoła
świata, podróżowanie z ulicznym
teatrem street dance show.
Każdy dzień tworzy lepsze jutro.
Uświadomiłem sobie, że: „To co
robisz dzisiaj, może ulepszyć
wszystkie twoje jutra”
Żyjesz obecnie z tańca. Czy nie
zdarza Ci się wracać do czasów,
gdy tańczyłeś dla dobrej zabawy,
jako dziecko?
Tak, zdecydowanie. Czasami mam
dużo pracy i muszę trzymać pod
kontrolą wiele profesjonalnych
rzeczy, które wymagają świetnej
organizacji i samodyscypliny, ale
nadal cieszę się moją pasją. Mój
umysł i myśli są teraz w odpowiednim miejscu, więc korzystam
z tego.
Czy wygrana Red Bull BC One
zmieniła Twoje życie?
Fabiano Carvalho Lopes a.k.a
Bboy NEGUIN po raz pierwszy
zetknął się z kulturą Hip-Hop
w 1999 roku. Jego początki
sięgają Freestyle i social dances.
Wszystko zmieniło się w 2003 roku,
kiedy Neguin wziął się za Bboying. Od tego czasu jego kariera
rozpędziła się do prędkości światła.
Chcę mieć tą przyjemność,
przedstawić go moim własnym
sposobem. Porozmawiajmy
o Bboyingu ze zwycięzcą RED
BULL BC ONE 2010 - BBoy’em
Neguin.
Jakie to uczucie być oficjalnym
zwycięzcą Red Bull BC ONE?
Czuję się naprawdę szczęśliwy,
ponieważ wygrałem w imieniu
mojego kraju, mojej przyjemności
i wielu innych powodów, nie jest
to proste wyrazić jak się teraz

czuję. To była pierwsza i zarazem
najważniejsza ukończona misja
w moim życiu,
Ludzie wiele od Ciebie oczekują.
Jak radzisz sobie z presją?
Zawsze jestem sobą i uczę się
wszystkiego od wszystkich,
ponieważ nauka to pogress.
Cieszę się z mojego życia i żyję
moją chwilą.
Jaki jest codzienny plan zajęć
B-boya o światowej sławie, jakim
jesteś teraz?
Troszeczkę bardziej zajęty, ale
niewiele się zmieniło w stosunku
do tego co robiłem dotychczas.
Po prostu treningi, tworzenie
nowych ruchów, poszukiwanie
moich limitów, tańczenie w klubach
i chilling z moimi przyjaciółmi.
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Jeszcze tak nie myślę. Nowe
profesjonalne rzeczy zmieniły moje
życie, Mój umysł jest dużo bardziej
podatny na naukę, tak samo jak
moja osobowość, o którą bardzo
teraz dbam. Wiem kim jestem dla
siebie...
Pierwotnie tańczyłeś Capoeirę,
co zatem skłoniło Ciebie by
posmakować kawałki Bboyingu?
To mój Lifestyle, przyjemność,
duch, sztuka, uczucie, korzenie
sięgają bardzo głęboko, głębiej
niż jestem w stanie to opisać.
Czy B-boying zmienił kierunek
w Twoim życiu?
Tak, jestem dużo bardziej głodny
zwycięstw niż kiedykolwiek, jestem
nadal głodny żeby dawać z siebie

wszystko co najlepsze z otwartym
sercem i umysłem.
Gdzie widzisz siebie za 10 lat?
Nie jestem pewien swojej
przyszłości, żyję teraźniejszością.
Bóg wie gdzie powinienem być
za 10 lat.
Czy masz plan B w przypadku
kiedy doznasz kontuzji i nie
będziesz w stanie tańczyć już
więcej?
Może, coś w rodzaju „zatrzymaj
się, pomyśl i idź dalej”, robię to do
czego prowadzi mnie moja wiedza.
Co chciałbyś przekazać nowej
generacji B-boys?
Podążajcie za starą generacją
i codziennie bądźcie sobą. Róbcie
to co podpowiada wam serce, to co
czujecie. Nigdy się nie poddawajcie, ponieważ to najprostsza droga.
Nie możecie nigdy odejść. Wygrani
nigdy się nie poddają, a Ci którzy
się poddają nigdy nie wygrywają.
To moja odpowiedź na to pytanie.
Jaka była Twoja strategia podczas walk na BC One?
Po prostu robiłem swoje rzeczy,
tańczyłem. Na przykładzie,
walczyłem, ale od pierwszej walki
czułem się jakbym tańczył w klubie,
Jak uważasz, dlaczego wygrałeś
finał przeciwko Just Do It?
Just Do It jest świetnym rywalem,
oprócz tego znamy się bardzo
dobrze. Przed finałem, widziałem
strach w jego oczach. Był przestraszony zanim walka się zaczęła,
dlatego włożyłem jeszcze więcej
energii w moje sety i zmieniłem
postawę, żeby być najlepszym w tej
walce, ponieważ bardzo chciałem
wygrać.
Zamierzasz walczyć podczas Red
Bull Bc One 2011?
Tak, jestem pewien, że następne
BC One będzie dla mnie
największym wyzwaniem, ponieważ
będę musiał bronić swojego tytułu.
Presja jest ogromna. Nie mniej to
będzie mój trzeci występ na tej
imprezie więc mogę czerpać profit
z mojego doświadczenia.

Jaka będzie Twoja strategia
na 2011 rok?
Bycie sobą wystarczy.
Czy miałeś jakiś specjalny trening
do BC One?
Trenowałem przez 3 godzinny
dziennie, żeby utrzymywać ciało
w formie. Miałem wiele treningów
w moim kraju - Brazylii. Skupiałem
się tam na moich akrobatycznych
ruchach. Po drugie, ćwiczyłem
moją energię, mojego ducha
i inspiracje, moją wolność w klubach w Nowym Jorku.
Powiedz mi czy potrzebujesz
trenować w samotności?
Ćwiczę w klubach, w szczególności
house klubach, razem z moimi
przyjaciółmi. Czasami potrzebuję
przestrzeni tylko dla siebie, żeby
skupić się na moich ruchach w
samotności i pełnej koncentracji.
Każdy potrzebuje swojego miejsca,
żeby się rozwijać i być pewnym,
że TO JEST TO, co wypływa prosto
z serca.
Jak często trenujesz po wygranej
BC ONE?
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Całymi dniami, codziennie,
ponieważ normalnie ćwiczę ciało,
umysł i duszę.
Do wykonywania tak długich
setów, na pewno potrzeba tutaj
żelaznej kondycji… pytając otwarcie, jak utrzymujesz swoją
kondycję na tak wysokim poziomie?
Staram się jeść odpowiednio,
nie palę, nie piję alkoholu. Jestem
zdyscyplinowany i chcę traktować
moje ciało z szacunkiem.
Czy są jeszcze inne formy tańca,
które wpływają na Twój rozwój
fizyczny, jako Bboya?
Tak, Hip Hop Dance, House Dance.
W dzisiejszych czasach ciężko
znaleźć czas na odpowiednie
odżywianie się. Jaki masz stosunek to względnego pojęcia,
jakim jest ‘zdrowe jedzenie’?
Staram się odżywiać zdrowo. Uwielbiam jedzenie, a w szczególności
brazylijskie. Jednym z moich ulubionych potraw jest Feijoada,
z pieprzem malagueta i kawałkami
pomarańczy.

Co jest Twoją siłą?
Przytoczę myśl KRS-One:
„Knowledge Reigns Supreme Over
Nearly Everyone”
(ZS: Wiedza Panuje Niepodzielnie
Niemal Nad Wszystkim)
Tylko wyedukowani są wolni.
Czy możesz opisać swój styl
Breakingu?
Potężny. Tańczenie w różny
sposób i w różnych sytuacjach,
zainspirowanych przez tak wiele
kultur, które mnie otaczają
za każdym razem, gdy podróżuje.
Jaki jest dla Ciebie charakterystyczny ruch?
Mój własny styl, zmiksowany klasyczny B-boying z ruchami Capoeira.
Blow ups, salta do przodu i do tyłu,
oraz arms tricks freezes jako podstawa. Zawsze chciałem pomieszać
ruch Capoeira (back/front flip)
z ruchami nowej generacji trików
B-boys (hand/elblow jumps).
Te wszystkie ruchy wywodzą
się z mojego kraju, gdzie się
wychowałem.
Kiedy walczysz, większość
Twoich rzeczy to przygotowane
sety czy freestyle?
Preferuję bardziej freestyle, jednak
pewne kombinacje są przygotowane wcześniej do walki...
Proszę o słowo na temat youtube.
Nauka.

Żyjemy w czasach, gdzie Internet stał się domeną życia
społecznego i komunikacji
międzyludzkiej. Czy oglądasz
filmiki innych tancerzy i zainspirowany przychodzisz na salę,
rozpoczynając trening?
Zawsze, oczywiście
w szczególności tych, których
bardzo lubię oglądać. Dla mnie
to ważne, żeby dzielić się swoją
kulturą z innymi ludźmi. Pokazuje
to, że zależy Ci na progresie Twojej

kultury i wspierasz innych, a co
najważniejsze traktujesz ich
z szacunkiem.
Słowo na temat międzynarodowej
sceny B-boys I B-girls.
My.
Daj mi jakieś shoutouts Neguin…
Shoutouts dla mojej ekipy - Tsunami All Star Crew, mojej rodziny,
która uczyła mnie dobrych rzeczy
w życiu: edukacji, kultury i czerpania radości z tego co robimy.
Mój kraj - Brazylia. Jeszcze jedno:
“Zawsze bądź gotów i zawsze bądź
sobą”- dla wszystkich B-boys,
B-girls i pionierów Hip Hopu..
Dziękuje za wywiad
txt: Angelica “NG” Łaboszczak
foto: Fabiano Carvalho Lopes

Na kilka dni przed skillmasterowskim weekendem zaczęło się
nerwowe odliczanie. Telefon Bboya
Unia – organizatora zawodów
czerwieniał od natłoku połączeń
i wiadomości. Każdy zadawał to
samo pytanie: Czy Skill Masters
2010 dojdą do skutku? Nie były to
bezpodstawne obawy, ponieważ
kilka miesięcy wcześniej edycja
SM została odwołana z powodu
chmury pyłu wulkanicznego znad
Islandii. Tym razem fanów bboingu straszył wszechobecny śnieg
zalegający na płycie dublińskiego
lotniska. A przecież jak nie odwołać
contestu gdyby do stolicy Irlandii nie dolecieli sędziowie BBoy
Crumbs ze Stanów czy Mounir
z Francji. Co zrobić gdyby nie
dojechali jakże energiczny Mc Trix
czy mega profesjonalny Dj Timber?
Jak wpłynęłaby na poziom zawód
absencja takich bboyów jak Abd-l
z Vagabond (Francja) czy Deeogo
z Momentum Crew (Portugalia).
W końcu nadszedł upragniony 4
grudnia. Na szczęście większość
zapowiadanych bboyów dotarła na
miejsce. W sobotę rano odbyły się
warsztaty z dobrze znanym polskiej
publiczności bboyem Crumbsem
z Style Elements, Kilafornia. Młodzi
adepci bboingu mieli niepowtarzalna okazję przyjrzeć się żywej
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legendzie jaką z pewnością jest
amerykański bboy.
Niedzielny poranek. Do
zaśnieżonego Dublina zaczynają
zjeżdżać bboye z całej Irlandii.
Jasne stało się, że na zawodach
nie wystąpią Bboy Ismael
z Footzbeul oraz BBoy CycuRock
z Funky Mason, którym nie udało
się dotrzeć do Irlandii.
W zastępstwie tego pierwszego
stawił się Charlee z tej samej ekipy.
Z rozstawionej 10-tki pojawili się
zatem Bboy Rzemyk z polskiego
Crazy Squad, Raw-B – BTC/Irlandia, Armstrong – LLCB/Polska, Abd-l
– Vagabond/Francja, Thomaz –
Rockafellaz/Polska, Ladyboi – Floor
Riderz/UK, Deeogo - Momentum
Crew/Portugalia, a stawkę zamknął
Bboy Yamskee z Originally Hated/
Polska.
O godzinie 13ej rozpoczęły się
eliminacje w kategorii 1 na 1. Już
od początku atmosferę rozkręcał
niezawodny na tego typu eventach
Mc Trix, którego widziałem ostatnio
podczas walk na Hip Hop Kempie
w Hradec Kralove. Nie obyło się
bez wyciągania dziewczyn
z publiczności na środek parkietu
czy częstej interakcji z publiką.
Zawody bez Trixa? Nie, to nie ma
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sensu. Mówiąc poważnie Trix jest
dla mnie jednym z najlepszych
hostów w Europie jakich widziałem.
Na tym etapie zawodów do akcji
przystąpili najlepsi lokalni bboye.
Nie zabrakło zatem Ac1 i Matthew
z Raw Edge Crew, Happyface z Recession Squad czy Bboya Songo.
Pojawiły się również dzielne Bgirls
Soul-lo oraz Ines, obie zresztą
startowały na ubiegłorocznych
finałach Eurobattle w Porto.
Zgodnie z przewidywaniami,
żadnemu boyowi spoza Great
10 nie udało się przedrzeć do
ćwierćfinałów zawodów. Za to
mieliśmy okazję zobaczyć cztery
ciekawe walki. I tak oto w pojedynku liderów tutejszej sceny,
polski bboy Armstrong poległ
z bboyem Raw-b – finalistą
zeszłorocznej edycji Skill Masters.
Doszło również do zaciętej walki
pomiędzy francuzem Charlee
z ekipy Footzbeul i Thomazem
z naszego Rockafellaz. Ku zaskoczeniu francuskiej ekipy zwycięsko
z tego starcia wyszedł Polak, który
jeszcze nie wiedział, jak szczęśliwie
dla niego zakończą się te zawody.
Z dobrej strony pokazał się bboy
Deeogo z portugalskiego Momentum Crew. Ten 18-letni
bboy udowodnił, że przynależy

do jednej z najlepszych
ekip w Portugalii oraz trenuje na
co dzień z takimi postaciami jak
bboy Lagaet czy Max Oliveira.
Deeogo nie pozostawił złudzeń
litewskiemu boyowi Rokasowi.
Można powiedzieć, że pecha miał
ostatni z polaków, który przedostał
się do ćwierćfinałów czyli Rzemyk. Spec od powerów uległ
prezentującemu wyborna formę
Abd-l’owi z Vagabond.
Chociaż Raw-b z pewnością miał
ciągle w pamięci ubiegłoroczny
finał Skill Masters z Mousem to na
półfinale musiał zakończyć swoje
potyczki, gdyż trafił na Thomaza.
Polski bboy ujął sędziów swoim
niepowtarzalnym stylem i tak jak
przed dwoma laty trafił do finału.
W drugim półfinale spotkali się
Deeogo i Abd-l. Obaj zawodnicy
charakteryzujący się dynamicznym

stylem stoczyli zaciętą walkę, co
do wyniku, której wątpliwości miał
jedynie zasiadający w jury Mounir
pokazując remis. Reszta sędziów
przyznała zwycięstwo Francuzowi.

ani pyły wulkaniczne ani śnieżyce,
ani jakiekolwiek inne żywioły
czy kataklizmy. Na przyszły
rok zamawiamy piękną,
słoneczną pogodę!

Do walki finałowej Thomaz
podszedł najwyraźniej mniej spięty
od Abd-l’a. W trzech rundach
pocisnął gładko reprezentanta
Vagabond, stając się tym samym
dwukrotnym zwycięzcą cyklu Skill
Masters.

txt: Tomek Gezela
www.mobilizacja.pl
foto: Rafał Wójcicki

W przyszłym roku organizatorzy
zapowiadają wyjątkową piątą
już edycję Skill Masters. Jest to
niewątpliwie największa
i najbardziej prestiżowa impreza
tego typu w Irlandii. Miejmy
nadzieję, że tym razem
strachu nie
narobią

Rozmowa z Uniem czyli
Łukaszem Łuniewskim organizatorem międzynarodowych
zawodów Skill Masters.
To już 4 edycja Skill Masters,
którą organizowałeś. Jak
oceniasz tę ostatnią na tle
wcześniejszych?

		
aka Jacca
(LLCB), komentarz do Skill Masters 2010
Kolejny juz raz miałem okazje
uczestniczyć w irlandzkim Skill
Masters, zawody uważam za
udane, chociaż w porównaniu
z rokiem poprzednim wypadły
o wiele gorzej. W tym roku nie
dopisała frekwencja, tak samo
z obsada biorącą udział w zawodach, było kilku, dosłownie kilku,
bboi prezentujących naprawdę
wysokie umiejętności, reszta
odstawała od czołówki nie mając
możliwości nawiązania jakiejkolwiek walki z takimi kotami jak:
Abd-l z Vagabonds czy Thomaz
z Rockafellaz.
Irlandzka scena nie obfituje
niestety w tancerzy mogących
dorównać chociaż trochę
wcześniej wymienionym bboyom,
pomimo to bawiłem się naprawdę
dobrze na tym evencie. Szczególnie za sprawa Mc Trixa, który
jak nikt inny potrafi ruszyć ludzi

oraz warsztatów prowadzonych
dzień wcześniej przez legendarnego bboya Crumbsa, w których
wzięliśmy udział razem z moim
przyjacielem z ekipy bboiem
Yamskeem.
Co do przebiegu walk nie było
większych niespodzianek i było
nawet kilka ciekawych walk
cieszących oko m.in. Thomaz
z Rockafellaz vs Charlee
z Vagabond, konfrontacja dwóch
odmiennych stylów polskiego
flavoru z wysokimi technicznymi
umiejętnościami francuza, jednak
jury, stwierdziło po dogrywce
przewagę Thomaza. Z dobrej
strony pokazał się też bboy Wizard
wygrywając kids battle, świeża
krew na irlandzkiej scenie, jak dla
mnie jeden z nielicznych ciągle
rozwijających się tancerzy na
zielonej wyspie, ostatnia nadzieja
na rozwój narodowej sceny bboingu, która gdyby nie emigranci
z polski i innych krajów wschodniej Europy umarłaby śmiercią
naturalna.
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Z wiadomych przyczyn (bardzo
złe warunki pogodowe) ta edycja
według mnie była słabsza od
poprzedniej. Mogło być zdecydowanie lepiej. Publika nie
dopisała tak jak ostatnio, ale
i tak ci którzy się pojawili dobrze
spędzili czas i chwalili sobie
imprezę.
Cała wspaniałą atmosferę
podkręcały latynoskie brzmienia niezawodnego bboya/dj’a
Timbera i gorące świeże smaczki
muzyczne dj’a Mesji, przy których
nie mogłem ustać w miejscu,
nogi same się rwały do tańca,
a także niezastąpiona energia
Trixa. Za każdym razem, gdy on
prowadzi event przychodzi mi na
myśl pytanie skład on bierze tyle
energii i tak sobie myślę, że jak był
mały to prawdopodobnie wpadł
do kociołka z kawa jak Obelix do
kociołka z magicznym napojem
i tak już mu zostało :)
Podsumowując, pomimo kilku
niezależnych czynników od organizatora takich jak np. frekwencja
publiki, bawiłem się bardzo dobrze, miałem okazję poznać
i porozmawiać z bboiami będą
cymi na scenie juz od wielu lat
i potańczyć w kołach na after
party.

Teraz, kiedy jesteśmy już po
zawodach możesz zdradzić
jak duża była szansa, żeby
zawody zostały odwołane?
Mając w pamięci pierwsze nieudane podejście do tej edycji,
musiałeś mieć niezłe nerwy…
Z obawy przed zamknięciem
lotniska, dwa dni przed imprezą
byłem już gotowy na odwołanie
imprezy po raz drugi, ale na całe
szczęście wszyscy oprócz Cyca
wylądowali i impreza mogła dojść
do skutku. Co do nerwów muszę
przyznać, że jakoś specjalnie się
nie stresowałem nawet na myśl o
możliwości odwołania imprezy, po
prostu byłem bardzo zmęczony.
Trzeba przyznać, że udało Ci się
ściągnąć dobre postacie takie
jak Crumbs, Mounir albo Abd-l,
czy był ktoś kto nie przyjął
Twojego zaproszenia?
Przed każdą edycją pytam całą

masę rożnych bboyów o chęć
wzięcia udziału w Skill Masters,
jeżeli odmawiają to głównie z
powodu napiętego terminarza.
Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby
ktoś tak po prostu nie chciał
przylecieć.
W następnym roku znowu
zaprosisz Bboya Thomasa?
W końcu do trzech razy
sztuka…
Jeżeli termin będzie mu pasował
to zaproszę go na pewno, jest
dobrym bboyem i dobrze mi sie
z nim współpracuje.
Z tego co wiem do czwartej edycji powstaje DVD, kiedy będzie
można je zobaczyć?
Jest już prawie gotowe – będzie
do ściągnięcia na necie + będę
rozdawał darmowe kopie na imprezach na których się pojawię.
Na co dzień mieszkasz w Irlandii, często organizujesz również
mniejsze contesty w tym kraju.
Jak oceniasz lokalną scenę
bboingu?
Przez ostatnie kilka lat udało mi
się zorganizować kilka różnych
contestów, pokazów i warsztatów. Myślę, że jak na taki mały
i bardzo konkurencyjny rynek
jak irlandzki to idzie mi całkiem
dobrze. Co do poziomu sceny
to jest słaby. Wspierany jest
głównie przez polaków, ostatnio
niektórzy zaczęli się wypacać na
facebooku z żalami, że irlandzka
scena to grupka zaprzyjaznionych
Polaków, tak jak by ktoś bronił
Irlandczykom Bboyingu hehe,
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jestem tu już prawie 8 lat
i mogę śmiało powiedzieć, że
pod względem imprez jest lepiej
niż było, bo jest ich więcej ale
niestety są na nich ciągle te same
osoby i jest ich mało. Oczywiście
mogłoby być znacznie lepiej,
jest tu spora liczba różnych
szkół tańca, ale z niewiadomych mi przyczyn szkoły te nie
współpracują ze sobą – jak to
sie mówi każdy sobie rzepkę
skrobie (śmiech) próbowałem już
współpracować z różnymi osobami i szkołami tańca ale zawsze
ktoś albo kombinuje albo robi
wszystko po swojemu pod górkę
rzecz jasna. Z przykrością muszę
powiedzieć, że największym
kwasem irlandzkiej sceny są sami
tancerze, ale to już się nigdy
raczej nie zmieni.
W ubiegłym roku organizowałeś
irlandzkie eliminacje do portugalskich Eurobattle, czy w tym
roku znowu podejmiesz się
tego zadania? A może zrobisz
polskie eliminacje?
Myślę o eliminacjach w Irlandii. Już zacząłem wstępne
rozmowy z głównymi organizatorami z Portugali. Co do Polski
to z chęcią, ale brak mi dobrego
współorganizatora w Polsce,
ostatni się nie sprawdził.
Jakie masz plany związane ze
Skill Masters?
To pytanie pozostawię bez
odpowiedzi, powiem tylko, że na
5 rocznicę planuję coś specjalnego...
Rozmawiał: Tomek Gezela

w sieci – www.mrwiggles.com
Hip Opsession 2010
Po raz kolejny w jednej
z największych imprez francuskiego hip hopu Hip Opsession
2010 wzięła udział polska ekipa.
Na zaproszenie organizatorów
już po raz trzeci przyjechała ekipa
Polskee Flavour w składzie Cetowy,
Yarko i Greku. W bitwach solo
tytułu z 2009 r. miał bronić Kleju,
jednak uniemożliwiła mu to kontuzja ramienia. Chociaż PF przegrali
w 1/8 z ekipą amerykańską (m.in.
Marlon z Havikoro) to hip hopowej
scenie w Nantes, każdy nasz rodak
kojarzy się z bboy’em i polskim
stylem. Największym sukcesem
Polaków na tej imprezie jest 3
m-ce z 2007 r. oraz wygrana Kleja
w bitwach solo w 2009 r. Również
w tym roku Kleju weźmie udział
w zawodach 1na1 i nie ukrywam,
że liczę na zwycięstwo, jak zapewne My wszyscy.
Pepsi Circle Industry 2010: Polskee Flavour vs Top 9

Wstęp
W tym roku miałem trochę więcej
czasu niż zwykle. Dzięki temu
powstał pomysł na napisanie tego
tekstu. Jak i również na napisanie
wielu innych o czym przekonacie
się w kolejnych numerach Flava
Magazine. Jak to nawijał Abradab
„zdradliwa wena raz jest, raz jej nie
ma”, ale jest chyba szczególnie wtedy, gdy się tego nie spodziewasz.
Jest grubo po północy. Siedzę
w pociągu w relacji KrakówKołobrzeg i prawdę pisząc czuje
się świetnie, by dalej kontynuować
pisanie tego tekstu. Jego składanie
rozpocząłem już parę tygodni
temu, ale dopiero teraz potrafię
go skończyć. Za co chciałbym
przypropsować moich dobrych
przyjaciół (bez względu na to, czy
jestem w formie, czy nie lub organizuje imprezy, czy też ich nie organizuje) bo to Wasza siła inspiruje
mnie do tego, by ciągle przenikać
tą kulturę.
Miniony rok na pewno utwierdził

mnie w przekonaniu, że nasza
scena na tle światowym przeżywa
obecnie coś w rodzaju stabilizacji.
Choć są miejsca w których
o polskim bboyu mało słyszano.
To przeważnie są to jednak miejsca
w okolicach peryferii światowej
sceny. Polski bboy ma się nieźle,
jest świadomy i ciekawy świata,
a zarazem kultury hip hopowej, co
nieustannie skazuje go na stały
progres. W kołach nie wymięka,
a na bitwach jest zwykle tym trudnym do pokonania. Co w tym roku
zdarzyło się w naszym kraju, aby
móc nazwać to przełomem? No nic
takiego. Ale wydarzyło się za to kilka
ważnych rzeczy, które utwierdziły
mnie w przekonaniu, że nasz kraj
jest czymś w rodzaju “Ameryki”
w środku Europy. Śmiała teza?
Chyba nie do końca, bo jeśli bacznie przyjrzeć się faktom, to tego
typu opinie same pchają się do
mojej głowy. Zaczynamy!
Mr Wiggles w Polsce
Choć Mr Wiggles swój debiut
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w Polsce ma już za sobą (Warsaw Challenge 2008) to jest
jednak dla nas wciąż nie spenetrowanym źródłem wiedzy o hip
hopie. Potwierdził to jego styczniowy przyjazd do Warszawy, ale
również pobyt w Olsztynie, gdzie
poprowadził kilkudniowe warsztaty oraz był jednym z sędziów
imprezy towarzyszącej festiwalowi
kultury ulicznej “Bruk Festival”. Sam
nie miałem okazji pojawić się na
żadnym z tych wydarzeń, jednak
mój ziomek Tempsick (Funky Masons) miał z nim okazję przebywać
prawie codziennie i to właśnie od
niego zasłyszałem wiele historii.
Co ciekawe Tempsick postanowił
podzielić się tą wiedzą (respekt)
poprzez forum break.pl, gdzie
założył specjalny topic w którym
opisuje wiedzę, rozmowy i historie,
które przekazał mu Mr Wiggles.
Jeśli ktoś nie wie nic o Wigglesie
i zna go tylko jako poppera (zaczął
od rockingu, później bboying,
a następnie zagłębił się w kulturę
funku i poppingu w szczególności)
to polecam sprawdzić jego stronę

Warto pamiętać, że dwie polskie
ekipy dotarły do ćwierćfinału tej imprezy. Wspomnieć należy o bitwie
ćwierćfinałowej, gdzie spotkali się
Yarko & Greku z Polskee Flavour
oraz Flying Buddah & Tony Rock.
Walka była bardzo wyrównana,
co możecie sami sprawdzić na
youtube.com. Werdykt sędziów
2:1 dla Rosjan i tym samym to oni
przechodzą do półfinału. Freez
z Ghost Crew głosował na naszych,
jednak pozostali dwaj sędziowie –
nie. Greku i jego “baby” jeszcze na
długo utkwi w głowach uczestników
imprezy (wybrane do “best moments 2010 w klipie “top 10 sets of
Poland”). Oczywiście nie ma mowy
o żadnym spektakularnym sukcesie, ale turniej to tylko jedna strona
medalu. Druga sprawa, że czas
na pokonanie najprawdopodobniej jednej z najlepszych ekip
break’owych na świecie nadszedł,
czego mieliśmy być świadkami już
pod sam koniec roku.
Konfrontacje we Wrocławiu
“Konfrontacje” zawsze wywołują
we mnie pozytywne skojarzenia.
Wrocław ogólnie jest bardzo
pozytywnym miastem, do którego
chętnie wracam. Zawsze od czasu,
do czasu dzieje się w tym mieście
coś, na co warto przyjechać

(w tym roku m.in pojawili się tam
znakomici Dj’s m.in. Static, Large
Professor z We Funk Radio).
W dniu imprezy rano dowiedziałem
się, że wypadkowi uległ samolot
z Prezydentem Lechem
Kaczyńskim, jego małżonką Marią
Kaczyńską oraz 94 osobami
z delegacji rządowej na pokładzie
to już doskonale wiedziałem,
iż dzisiejszy dzień już nie będzie
taki sam. Od razu spakowałem
się i pojechałem pod klub, gdzie
już panowało spore zamieszanie.
Przyjechało naprawdę wiele osób
z całej Polski, w większości sami
znajomi, którzy również jak Ja
byli zszokowani informacjami
o katastrofie, które ciągle do nas
docierały. W tej sytuacji organizatorzy stanęli przed bardzo trudnym
zadaniem, wywiązując się z niego
mimo wszystko poprawnie.
Przeprowadzono walki ekip past,
present i future oraz puszczono
przez godzinę, czy może nawet
dwie, półgłośną muzykę, tak aby
zgromadzeni mogli choć trochę
potańczyć.
Ten moment, jak i zdecydowanie tę
datę zapamiętamy w naszym życiu
jeszcze na długie lata. Jak nie do
końca życia. Warto pamiętać, że
znaleźliśmy w sobie tyle energii,
by pozytywnie dzielić się nią
z innymi. Zdecydowanie czekam na
powtórkę jamu, która zaplanowana
jest na 16 kwietnia.
Sami Swoi, Środa Wielkopolska
2010
W Środzie Wielkopolskiej, co
roku dochodzi do progresu,
a Sami Swoi wyrasta na miano
jednej z ciekawszych imprez
w bboy’owym kalendarzu. W tym
roku organizatorzy postanowili
zorganizować walki województw
i zaprosili do tego celu szesnastu
bboys po jednym z każdego
województwa, których zadaniem
było zebrać 8 osobowy team
z min. 1 bgirl w składzie. Pomysł
ten moim zdaniem był trafiony
w dziesiątkę. Mobilizacja każdego
regionu mogła tylko i wyłącznie
spowodować progres bboys &
bgirls. Do udziału w imprezie nie
stawiła się ekipa z Mazowieckiego
i Podlaskiego. W zapowiedziach
Warszawę i okolice typowano na
zwycięzców, ale nie zdołali oni
nawet zebrać składu. Cała impreza
dobrze oprawiona muzycznie – Dj
Bart, Dj Delif z Paryża naprawdę się
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spisali. Wygrała ekipa z województwa pomorskiego, za co chciałbym
pogratulować wszystkim moim
ludziom, z którymi brałem udział
w turnieju.
Outbreak Europe 2010
Po raz pierwszy odbyła się europejska edycja amerykańskiego jamu
“Outbreak Festival”. Właściwie jam
to za mało powiedziane, jak sama
nazwa wskazuje – Outbreak to
festiwal kultury bboyingu, który, co
roku od sześciu lat odbywa się w
Orlando na Florydzie (swego czasu
w Orlando brylował polski
koszykarz-wieżowiec Marcin
Gortat). Wraz z rozwojem portalu thebboyspot.com w Europie
postanowiono ożywić ten rynek
i zorganizować na Słowacji
europejską edycję tej imprezy.
Jak można się było spodziewać
polski zaciąg się zorganizował
i licznie stawił na jamie. Wyniki
zawodów potwierdziły moje (i nie
tylko) przekonanie, że w Europie
muszą się liczyć z polskimi bboys
i bgirls. Gdyby Kleju nie złamał
kości śródstopia w półfinale
zawodów 2na2 to bardzo prawdopodobne, że to Funky Masons
zgarnęliby bilety do Orlando.
Jednak kontuzja uniemożliwiła
Klejowi udział w finale i zamiast
tego wylądował w szpitalu. Organizatorzy chcieli, aby walka finałowa
jednak się odbyła i zaproponowali,
aby to Rosjanie (chociaż przegrali
w półfinale z Masonami) podjęli
finał. Gdy Chu Chu (Funky Masons)
to usłyszał odpowiedział, że sam
stanie do walki przeciwko Ruffneck
Attack i tak też się stało. Gdy tylko
walka się rozpoczęła publiczność
zgotowała członkowi Funky Masons największe brawa jakie można
było tego dnia wyklaskać. Szacunek dla Chu Chu za postawę!
Tytuł “Cypher King” powędrował do
nikogo innego jak do Mefo z Funky
Masons, który na nią zdecydowanie
zasłużył. W pojedynkach bgirls
natomiast, drugie miejsce zdobyła
Bgirl Zofia z Lion Kingz, która
w finale przegrała z Nadią z Da
Funky Styles. W ostatni dzień imprezy Bboy Thomas z Rockafellaz
pokonując po drodzę m.in Mouse’a
z Zulu Kingz i Keebz’a ze Squadronu wygrał bitwy 1na1. I trzeba
mu przyznać, że zrobił to w dobrym
stylu, w dodatku pokonując nie
byle jakich bboys.

Lion Kingz vs Ghost Crew

Kleju na Red Bull Bc One 2010

Po raz pierwszy polska ekipa
pokonuję Ghost Crew ze Skandynawii. Co prawda zabrakło
Bboy’a Ata i Freez’a, ale był Flaco
i Darc Marc. Młodszym należy
przypomnieć, że ekipa Ghost
Crew bardzo przyczyniła się do
rozwoju polskiej sceny bboyingu.
“Uczeń pokonał mistrza” - może
nie do końca ale na pewno coś
w tym jest. Tego dnia Lion Kingz
w składzie z Yarko, Greku i Chu
Chu dotarli do finału “Break Dance
Challange”, gdzie ulegli dopiero
niepokonanej ekipie The Squadron. Było blisko, może następnym
razem?

Szczerze mówiąc Red Bull Bc
One nie należy do moich ulubionych imprez. Naprawdę ciężko
mi zaakceptować pewne decyzję
organizatorów, pewne tendencje,
których idea sprowadza się do
obecnych trendów i popularności
zapraszanych bboys, których
głównym argumentem przy
wysłaniu zaproszenia jest statystyka na youtube.com. Jednak,
gdy okazało się, że zdecydowano
zaprosić naszego reprezentanta do udziału w tej imprezie to
wiedziałem już, co będę wtedy
robił. Oglądał jego walki z zapartym tchem!

Decó & Dj Przeplach “Powrót po
Przeszłości”

Daruję sobie opisywanie tego,
że “nasz” reprezentant na takiej
imprezie działa jak wizytówka
naszej sceny. Że mamy swojego
reprezentanta na tak dużej imprezie i może to przynieść tylko
korzyści tej jakże zaniedbanej
w przeszłości scenie oraz pozwoli
dodać skrzydła bohaterowi tego
tekstu. Należy dodać, skrzydła
na które zdecydowanie sobie
zasłużył. Koniec końców, wyszło
jak wyszło. Marcio zakręcił się parę
razy wokół siebie. Na muzykę
w ogóle nie zwrócił uwagi, a i tak
Ken Swift uznał, że to właśnie
Marcio wygrał tą bitwę. Jestem
rozczarowany taki obrotem sprawy
i zaznaczam, że dwóch sędziów,
czyli Roxrite (USA) i Born (Korea
Południowa) wskazało w polskim kierunku i niech to będzie
wystarczający argument, że coś
tu jest nie tak. Być może każdy
z sędziów dostał do oceny
konkretną kategorię (na dużych,
komercyjnych imprezach tak
często bywa), więc tym samym
pozbawiono Kennego wyboru?
Co do samego przebiegu
imprezy... myślę, że Marlon
w wywiadzie dla bboymagazine.
com ujął to znakomicie “to nie był
bboy battle, tylko konkurs na to
kto wyżej skoczy”. Nie doceniło
się tak podstawowych wartości jak
oryginalność, kreatywność, styl
i flow, ale umiejętności sportowogimnastyczne.

Po pięciu latach z kolejnym
albumem powraca do nas Stylowa
Spółka Społem, a konkretniej
Decó, który w 2005r nakładem wytwórni Asfaltem Records wspólnie
z Dj Domelem wydał album “Powrót do Przeszłości”. Nowa produkcja nagrana już we współpracy
z break dj’em Dj Przeplachem
(nikomu przedstawiać nie trzeba)
o nazwie “Powrót po Przeszłości”
jest promowana obecnie zajebistym teledyskiem “Dont Stop the
Body Rock po 30-stce” w którym
zatańczyli m.in bboys z Lion Kingz,
Funky Masons, Misjonarzy Rytmu
i Polskee Flavour. Warto sprawdzić
ich koncerty, które wykonują tylko
i wyłącznie z żywym zespołem,
a bboys i bgirls będą z tego faktu
bardzo zadowoleni. Boom Bap!
Jeśli jesteśmy już przy muzyce.
To w kontekście tego roku
należy wspomnieć o mixtape’ach
wydanych przez naszych rodzimych break dj’s oraz ich kooperacjach z bboy’ami. Wymienić
tutaj należy produkcje Dj Domela
“Pod Ciśnieniem”, klasyczny mix
klasycznych break’ów. Następnie
może nie typowo breakowy, ale
wciąż świetnie nadający się na
chillout, warsztaty, czy też spokojny freestyle’owy trening mixtape
Dj Przeplacha “Slow Flow”. Jeśli
chodzi o wspomniane kooperacje
to “Breaking Age vol.1” produkcji Dj Horba & Bboy Hefo oraz
“BreaKing” warszawskich graczy
z Dill Gang - Dj Steez’a i Pirata.

Over The Top 5
El Nino, Tony Rock, Marlon, Yan te
ksywki mówią same przez siebie.
Over The Top ta nazwa również
brzmi sama przez siebie. Wartym
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odnotowania są przede wszystkim
postacie jakie się tam pojawiły,
o czym jeśli nie przekonaliście
się na parkiecie, to już na pewno
możecie przekonać się w wywiadach, których udzielili dla portalu bboymagazine.com. Marlon
bardzo konkretnie podsumował
obecny trend i szaleństwo na
punkcie turniejów i zawodów,
a El Nino dosyć śmiało rozprawiał
o środkowo-wschodniej Europie.
Choć akurat nie do końca bym się
z nim zgodził.
Dzień przed głównym wydarzeniem, które przeniesiono ze
słynnego Teatru Dramatycznego
do Pałacu Branickich, odbyły się
zawody 2na2 o nazwie “Double
Trouble”. Na tych zawodach
udało się Gierasowi i Piratowi
(Wise Cats), co nie udało się kilka
miesięcy wcześniej Grekowi i Jarkowi (choć swego dopięli i imprezę
Double Trouble ostatecznie
wygrali). Otóż reprezentanci Wise
Cats pokonali jedną z najlepszych
i najlepiej do zawodów przygotowanych, ekipę rosyjską Top 9
Crew w składzie z Flying Buddah
i Kosto. Każdy kto choć trochę
interesuję się bboying’iem doskonale wie, iż pokonanie tej ekipy
to nie lada sztuka. I myślę, że to
wydarzenie jest idealną puentą
na zakończenie tego artykułu,
a zwycięzcom (obu) gratuluję!
Podsumowując ten tekst
chciałbym śmiało wyróżnić tutaj
dwóch bboys. Reprezentanci Lion
Kingz, a mam na myśli tutaj
konkretnie Greka i Yarko spisali się
w tym roku bardzo dobrze.
W dwójkę wygrywając i zdoby
wając czołowe miejsca na wielu
imprezach (Ukraina, Słowacja,
Polska, Stany Zjednoczone). Do
ich grona śmiało mogę dopisać
Kleja, który poza tym, że pojawił
się na BC ONE to miał m.in.
swoje “Over The Top”, choć tym
razem za granicami naszego kraju
walcząc na imprezie Claws Out
w ustawionej walce z Machine’m
(Killafornia) i to na jego terenie
(Los Angeles!). Chciałbym żeby
nowy rok również przyniósł tyle
dobrego, co ten ostatni, 2010.
Peace!
txt: Bartosz “Cetowy” Turzyński
foto: archiwum autora

Dwa dni w Białymstoku, czyli Double
Trouble i Over The Top, już na
długo przed samym wydarzeniem
zapowiadało się jako impreza roku.
Czy rzeczywiście tak było? Nie jestem przekonany, jednak na pewno
był to weekend potężnych starć
i wielkiej dozy pozytywnej energii.
Promocja i organizacja imprezy,
tradycyjnie jak w ubiegłych latach,
stała na najwyższym poziomie,
jednak pomimo znanych twarzy,
znakomitych gości z za granicy,
niestety nie przejawiło się to w ilości
publiczności. Nie zrozumcie mnie
źle, było sporo osób, którzy tworzyli
fajną energię, ale w zasadzie byli to
sami swoi, środowisko B-boys
i B-girls, relacja pomiędzy jakością
imprezy a liczebnością publiki, była
dla mnie zaburzona.
Nasuwa mi się pytanie: czy musi
przyjechać gwiazda polskiego
rapu, żeby zainteresować szersze
grono odbiorców kultury Hip Hop?
Jeżeli tak, to smutna wiadomość.
W naszym środowisku nie brakuje
aktywistów, mądrych i kreatywnych
ludzi. Dlatego, Ci zakulisowi gracze,
promotorzy i organizatorzy, dziennikarze muszą działać jeszcze mocniej na rzecz swojej kultury, żeby
z roku na rok, ta sytuacja zmieniła
swoje oblicze. Wiem, że wielu z nas
dotyka szara rzeczywistość, realne
życie, które przytłacza obowiązkami
i limituje nam pasję.
Uważam jednak, że pasja jest
ratunkiem dla naszej osobowości
w świecie chaosu informacyjnego.
Nie bójmy się zatracić w tym co
kochamy. Pamiętajcie, że człowiek
rozsądny dostosowuje się do
świata. Człowiek nierozsądny usiłuje
dostosować świat do siebie. Dlatego
wszelki postęp dokonuje się dzięki
ludziom nierozsądnym. Żyjmy

pasją i budujmy rodzimą scenę,
nasze marzenia są po to, żeby je
realizować. Wszyscy bądźmy ponad
szczytem.
Wracając do tematu przewodniego. To jest, Double Trouble, czyli
pierwszorzędny turniej 2vs2 jak
i Over The Top, widowisko ustawionych walk, w tym roku odbyły się
w tym samym miejscu, czyli w jednej
z najlepiej zachowanych rezydencji
magnackich epoki saskiej na zie
miach dawnej Rzeczypospolitej
w stylu późnobarokowym, okre
ślanej mianem “Wersalu Podlasia”,
czyli Białostockim Pałacu Branickich.
Pierwsze moje myśli i wspomnienia
na temat Over The Top, to Mc Trix,
Top 9 vs Wise Cats oraz El Nino vs
Tony Rock. Trix totalnie zdominował
event swoją osobą, jego charyzma
i energia jest tak wyrazista i duża,
że pozostałe osoby i elementy, choć
najwyższej jakości, stały w jego
cieniu. Ten człowiek, mieszkający
w UK, to obecnie jeden z najbardziej
znanych na świecie hostów i showmanów. Jest totalnie pokręcony
i szalony, to przyzna każdy, kto
bawił się na jego imprezach, ale
właśnie takich ludzi, w świecie
anonimowości, bardzo nam potrzeba. Show Mc Trixa i Dj Meisa na The
Top był naprawdę czymś niepowtarzalnym. Trix najpierw wcielił się
w rapującego Świętego Mikołaja
rozdającego cukierki naszym dziewczynom, żeby później onieśmielić
wszystkich reminiscencją Jamesa
Browna, Meisa zaprosił wszystkich
do wspólnej zabawy z Beat boxem,
co dało powalający rezultat. Dwa
słowa: Prawdziwe Show.
Top 9 vs Wise Cats, to jedna
z pierwszych walk na Double Trou-
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ble, B-boye spotkali się w pierwszej
rundzie. Pfff…mega walka. Piszę
to z dwóch względów, po pierwsze
naprawdę posypały się konkretne
ruchy, które poruszyły publiką,
a po drugie Polacy wygrali z jedną
z najlepszych ekip na świecie. Już
mija prawie drugi miesiąc od tego
eventu, a walki, o której mowa,
nadal nie ma w Internecie. Wielka
szkoda, bo byłaby to świetna promocja dla Pirata i Gierasa, która
myślę, że otworzyłaby przed nimi
co najmniej kilka świeżych propozycji i możliwości rozwoju. Dlaczego nie ma prawie ani jednego
filmu z tych zawodów. Tego typu
rzeczy, musimy robić na bieżąco,
żeby promować polski b-boying za
granicą. Zawody sędziowali El Nino,
Marcin z Whsb oraz Yan z All The
Most. W walce Top 9 vs Wise Cats,
El Nino pokazał odmienny werdykt.
Zapytany przez B-boy Magazine
o swoją ocenę odpowiedział: „To
była świetna walka, zagłosowałem
na Top 9, pozostali sędziowie wskazali Wise Cats.
Przepraszam, że nie napisałem
o tym od razu, ale Double Trouble
wygrało Lajony Kingz. Chłopaki
zrobili to w wielkim stylu, ostatecznie
w finale pokonując Ruffneck Attack.
Uważam, że ich ostatnie podróże
bardzo doświadczyły tą ekipę,
a Greku i Jarko zrobili olbrzymi
progress, co zresztą widać było
wyraźnie w stoczonych w Biały
mstoku pojedynkach. Gratulacje
i szczere wyrazy uznania.
Na Over The Top mogliśmy
zobaczyć takie walki jak: Omell
vs Skoora, Monk vs Przecinek,
Jazera vs Pompon, Apache
vs Skunk, Marlon vs Yan oraz starcie
El Nino vs Tony Rock. Oczywiście,
wszystkie walki miały swój urok
i stały na wysoki poziomie. Jednak
światowy najwyższy level był widoczny tylko w jednej walce; El Nino
vs Tony Rock, co najmniej kilka rund
totalnie nas zmiażdżyło. Zdecydowanie była to walka wieczoru.
Serdeczne pozdrowienia kieruję
do organizatorów , czyli Fair Play
Crew oraz Stowarzyszenie Engram,
kolejna udana impreza o między
narodowym prestiżu na Waszym
koncie.
Peace
txt: Rafał “Zyskill” Szymkiewicz
foto: Ewelina Zając

Robimy pokazy w klubach, robimy funkowe imprezy dla ludzi.
Obecnie mamy nowe hobby,
zaczęliśmy grać na instrumentach, śpiewać, tak dla zabawy ale
robimy to z serca. Nasze życie to
nasza praca. Staraj się by twoje
życie było jak najlepsze i wyraź
siebie jakkolwiek chcesz i jak
możesz. Wyjdź poza ramy! Na
wiosnę robimy Da FUNKY ANNIVERSARY! W tym roku będziemy
świętować 10 urodziny!!
Opisz jak trenujesz?

LadyFlow: Na początek przedstaw się czytelnikom, powiedz
skąd pochodzisz oraz opisz
swoją ekipę.
Nadia: Mam na imię NADIA.
Pełne imię po rosyjsku brzmi:
NADEZHDA co oznacza: nadzieja.
Mam 23 lata. Moja ekipa to DA
FUNKY STYLE. Jest w niej 9 osób,
8 bboys (Matros, Swips – top
rocker, Ushan, Nadek’ka, Boogoo, Sasha, D-MaN, Seven aka
Baroni, Molochnik) i oczywiście
ja. Urodziłam się i mieszkam na
Syberii. Dla mnie i mojej ekipy
to wyjątkowe miejsce, piękne
i bardzo spokojne. Mieszkamy
w stolicy Syberii czyli Novosibirsku. Zaczęłam tańczyć w 2002
roku, czyli teraz tańczę jakieś 9 lat!
Dlaczego zaczęłaś tańczyć
breaking? Opowiedz o swoich
początkach z tańcem oraz jak
dołączyłaś do swojej obecnej
ekipy.
Nadia: Dlaczego zaczęłam
tańczyć? Nie wiem, po prostu
zaczęłam. Jak? Szybko. Już
w dzieciństwie, kiedy miałam 5
lat, moi rodzicie wysłali mnie na
gimnastykę artystyczną oraz do
szkoły muzycznej. To było super!
Sport zbudował mój charakter,
a muzyka wpłynęła na moją
duszę. Miłość jaką byłam obdarowywana w domu ukazała
mi piękno tego świata. Mimo, że
nie mieliśmy dużo pieniędzy to

byliśmy szczęśliwi żyjąc sztuką.
Zamiast wydawać pieniądze np.
na samochód (do dziś nie mamy
samochodu), wydawaliśmy pienią
dze na podróże by zobaczyć
świat. Z całą rodziną chodziliśmy
do teatrów, na przedstawienia,
na balet, do opery i koncerty.
Jeździliśmy w góry na narty,
graliśmy w tenisa, pływaliśmy,
jeździliśmy na rowerach... dużo
rzeczy. Uwielbiałam spędzać czas
w pokoju moich rodziców, gdzie
był odtwarzacz z dobrą muzyką do
której tańczyłam gdy nikt na mnie
nie patrzył. Jako, że moja ulubioną
operą było przedstawienie CARMEN, zawsze myślałam, że jak
dorosnę będę baletnicą. W szkole
robiliśmy dużo przedstawień z piosenkami, tańcem i rolami. W centrum miasta, był park i muzeum,
nazywaliśmy tą miejscówkę
PLAHA. Było to miejsce ludzi - Hiphoperi. Wśród nich byli raperzy,
graficiarze, deskorolkarze, bboys,
kolesie co tańczyli electric boogie.
Nie spędzałam tam za dużo czasu,
gdyż nie było to takie łatwe.
W tym czasie (miałam 15 lat),
tańczyłam pop-locking – nie wiem
jak to teraz nazwać, ale tak na to
mówiliśmy. Uczyła nas Katishka,
która była dla nas nie tylko dobrą
nauczycielką ale także dobrym
człowiekiem, obecnie mieszka
w Moskwie. Poza tym mieliśmy
dwóch oldschoolowych gości:
Spartak i Jenya Litvichenko, którzy
robili eventy (dla bboys, lockerów,
elektro boogie) w naszym mieście,
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gdzie przyjeżdżali wszyscy
tancerze z Syberii. Na jednym
evencie poznałam moja przyszłą
ekipę Da Funky Style. Polubiłam
tych zabawnych chłopaków, lubi
łam spędzać z nimi czas i wkrótce
zrozumiałam, że musze być
z nimi. Pewnego dnia pokazali mi
video, gdzie byli b-boye i robili
dużo wygiętych frezów. Wtedy
powiedziałam, że przecież ja
robiłam to w dzieciństwie na gimnastyce artystycznej (akrobatyce)
i to jest łatwe!! I tak zaczęłam.
Już po pierwszym miesiącu trenowania miałam swoją pierwszą
bitwę (bgirl battle) i wygrałam ją!!
Na tej samej imprezie Da Funky
Style zdobyli 3 miejsce za best
show. Bardzo chciałam być w tej
ekipie! Myślałam stereotypowo,
że to jest niemożliwe ponieważ
jestem dziewczyną. Zaczęłam
ciężko trenować, czego efektem
był szybki progress. W moim
mieście nie było dziewczyny,
która tańczyłaby tak jak ja. Po 8
miesiącach byłam w ekipie!! To
było moje marzenie, do realizacji
którego bardzo sie przyłożyłam
i osiągnęłam cel.
Czy zajmujesz się czymś innym
poza bboyingiem, uczysz się,
pracujesz?
Nadia: Moją pracą jest żyć moim
życiem!! Nie uczę się w tym
momencie. Próbowałam ale to
nie dla mnie. Podróżuje, sędziuje,
wygrywam, uczę w moim mieście.

Nadia: Obecnie nie trenuje dużo.
Musisz znaleźć swoją własną
drogę jak chcesz to robić. Teraz
mogę iść na trening, usiąść na
podłodze i przez dwie godziny
z zamkniętymi oczami słuchać
muzyki. Dla mnie to dobry trening!
Staram się robić to, co w danym
momencie czuje. Każdy dzień
naszego życia jest nowy, inny.
Każdego dnia na pewno jesteś
troszeczkę lepszy niż wczoraj. Tak
ćwiczę.
Pierwszy raz kiedy usłyszałam
o Tobie było IBE 2009. Po
tym obserwowałam jak Twoja
taneczna kariera się rozrasta.
Było coraz głośniej o Tobie.
Chciałabym się od Ciebie
dowiedzieć kiedy zdałaś sobie
z tego sprawę, że odniosłaś
sukces, że stałaś się znana
całemu światu bgirl. Jak się
z tym czujesz?
Nadia: Wiesz, w mojej 9 letniej
drodze tanecznej, przeważnie
wygrywałam (mam tu na myśli
bgirl battle, toprock battle, oraz
raz bboy battle). Przegrałam może
6 czy 7 razy w finale. Ciężko jest
wygrywać zawsze. Kiedy przegrywasz, stajesz się silniejszy. Gdy
wygrywasz za każdym razem,
owszem jest bardzo dobrze, ale
wszyscy inni robią progres i ty
także musisz mieć za każdym
razem lepszy poziom. To nie takie
łatwe. W Rosji mamy na to powiedzenie: Than has above risen
That more low ur nose. Chyba dobrze jest, nie zatrzymywać się na
tym samym poziomie i ciągle iść
do przodu, bez zwracania uwagi
na swoje sukcesy. Kiedy tańczę,
lubię jak ludzie uśmiechają się,
rozumieją mój styl i to jak się
czuje. Lubię także, gdy dzięki mojemu tańcu odbierają i czuja dobre
emocje w środku swojej duszy.

To bardzo ważne.
Podejrzewam, że dla bgirl
z Rosji takiej jak Ty, nie jest
łatwo stać się bardzo znaną
na całym świecie tancerką.
Chodzi mi tu głównie o problemy z podróżowaniem…
Nadia: Oczywiście to nie takie
łatwe! Pierwsze osoby, które
mi pomogły i otworzyły przede
mną świat byli TOP 9. To oni
zaprosili mnie do dreamteam na
IBE... pfff... Nie potrafię nawet
tego opisać jak się czułam!!!
Pamiętam jak oglądałam jeszcze
IBE 2005 na video i marzyłam
żeby tam pojechać! Po tym
zaczęłam spędzać dużo czasu
w Sankt Petersburgu. Pojechałam
tam jeszcze z powodu mojego
najlepszego przyjaciela Sto Ballov,
który tam się przeprowadzał. On
również pochodzi z Syberii, jest
dla mnie ważną osobą, wiele mu
zawdzięczam. Obecnie Petersburg to kulturowa stolica Rosji. To
właśnie zamieszkanie tam bardzo
mi pomogło i zmieniło moje życie.
W Petersburgu byli TOP9, Funk
Fanatix, Syndicates Family i inne
ekipy. Dużo nowych bboys, bgirl,
zupełnie inne życie... Gdy Top 9
zaczęli podróżować po Europie,
świat poznawał rosyjskich bboys.
A jeśli chodzi o podróże... Z Petersburga do Finlandii to jedynie
5h drogi. Dla prostej dziewczyny
z Syberii jak ja, to wydaje się szalone, nie mogłam w to uwierzyć
ponieważ tam skąd pochodzę, do
samego Petersburga jadę zazwyczaj 3 dni pociągiem. Wiele razy
przemierzałam tą drogę samotnie,
potrzebowałam tego. Masz wtedy
dużo czasu na myślenie o życiu.
To głębokie. Podsumowując,
jeśli mieszkasz w Petersburgu
do reszty Europy masz znacznie
bliżej, niż z startując z Syberii.
Pozostałe osoby z mojej ekipy nie
mogą podróżować ponieważ nie
mają międzynarodowego ID albo
pieniędzy. Podczas mieszkania
w Petersburgu, najbliżej zżyłam
się z Funk Fanatix (GRACH, CHUPRAKA, UZ ROCKZ, STO BALLOV,
SMOLL ,WELL B, E-WAG, TRUN,
WAISE, STEP ONE ,KAPITOSHKA,
GRAGE, VADIK PIONER, DISCO
T, BIG BROTHERS AND OTHERS). Podróżowaliśmy wspólnie
po europejskich eventach. To było
niesamowite! Byłam szczęśliwa.
Czas płynął, a ja zaczęłam
odbierać zaproszenia na eventy,
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mogłam jeździć i to za darmo.
Od dzieciństwa ja i moi rodzice
uwielbialiśmy podróżować
i chcieliśmy zobaczyć świat. A teraz moje marzenia się spełniały...
Podróżowanie w bboyingu jest
ważne. Powiedz mi, jakie bitwy,
eventy miały największy wpływ
na Twoją karierę i co najlepiej
wspominasz?
Nadia: Battle Kazan Open
w 2007 roku. Spotkałam wtedy
Nessa, Zulu Gremlina, Revel’a,
Machina, Crazy Legsa, Fever
one.. i wygrałam tam 40tys. rubli,
czyli na tamte czasy to było
jakieś 1600$. Dla mnie to były
bardzo duże pieniądze i dzięki nim
zaczęłam podróżować. Na Syberii
były eliminacje do TOP30 i tam
wygrałam bboy battle, dla mnie to
było coś znacznie ważniejszego
od wygrania bgirl battle. Moją
pierwszą bitwę wygrałam w 2002
roku. Wszystkie jamy w moim
mieście to również dla mnie wspa
niałe wspomnienia i szczęśliwy
czas. Street Star 2009 i 2010,
Just Debut w Finlandii gdzie
wygrałam toprock, poznałam tam
Mr Wiggles i Ynot’a. Bgirl Session
2009 na Białorusi, wygrałam tam
wszystkie contesty (seven2smoke,
1vs1, bonnie&clyde), nie miałam
wtedy pieniędzy, a potem za
wygraną mogłam kupić sobie coś
do jedzenia. Portugalia i Eurobattle 2010, gdzie pierwszy raz
zobaczyłam ocean! To był również
pierwszy raz kiedy Da Funky Style
wyjechali do Europy za darmo,
to był wyjątkowy i niezapomniany wyjazd dla nas. Dużo się
bawiliśmy, nie miało to dla nas
znaczenia czy wygramy, ważne
że byliśmy tam razem. Wygranie
Eliminacji do Warsaw Challenge,
IBE. No i ostatnie, Outbreak
Europe, gdzie spełniło się moje
marzenie, wygrałam bilet do USA.
Dziękuję MG, MK, Mex i Gina
oraz innym. Zawsze marzyłam
o wyjeździe do Stanów, chciałam
zobaczyć jak tam żyją ludzie, jak
tańczą i jeśli to możliwe - wygrać
amerykańskie zawody. Wszystko
się spełniło!! Wygrałam Outbreak
USA i rozpoczęłam niesamowitą
podróż po Stanach. Od Orlando,
LA do NY i często płakałam ze
szczęścia. Dziękuję wszystkim
ludziom, którzy troszczyli się tam
o mnie i mi pomogli.

Zwiedziłaś już trochę świata.
Jak oceniasz, spostrzegasz inne
bgirls, szczególnie po Twoim
pobycie w USA.
Nadia: Dla mnie nie jest ważne jak
dobrym czy złym jesteś tancerzem. Ja muszę widzieć CIEBIE.
Jakim jesteś człowiekiem gdy
tańczysz. Staram się szanować
wszystkich. Nie jestem sędzia,
jak mogę osądzać to jakie masz
życie. Jeśli robisz to co czujesz
i robisz to na swój prawdziwy
sposób i jesteś szczęśliwy z tym,
to ja też. Ponieważ w naszym
wielkim świecie jest za dużo złych
rzeczy, a nasza kultura jest dobra,
każdy ma możliwość pokazania –
wyrażenia siebie jak chce. Każdy
jest inny, wyjątkowy, ze swoimi
wyborami, uczuciami, gustem i to
jest wspaniałe i czyni nasz świat
interesującym. Dużo bgirls w USA
jest obecnie matkami. W Rosji jest
inaczej. Czuje duży respekt dla
girls, które poczyniły ten duży krok
w życiu i mają dziecko. Ja nie mam
dziecka, jeszcze.
A jak byś opisała styl rosyjskich
bgirls?
Nadia: Myślę, że bgirl jest jak
pewnego rodzaju konstrukcja.
Musisz mieć styl, ale nie w tańcu,
tylko w życiu. Kim jesteś, co lubisz,
czego potrzebujesz. Co chcesz,
jak postrzegasz świat, jaka jesteś,
jaki masz charakter, cała ty. Jeśli
jesteś ciekawa - masz styl. I każdy
styl jest inny. Myślę, że jeśli mam
określić styl rosyjskich girls to tylko
tak: wszystkie urodziłyśmy się
w Rosji. Dla mnie Rosja, Ukraina
i Białoruś - zawsze byliśmy razem,
jak bracia i siostry. I zawsze jestem
szczęśliwa z ich sukcesów.
Co znaczy dla Ciebie bycie bgirl?
Czy jest ciężko być bgirl?
Nadia: Nie wiem. Dla mnie jest
łatwo. Najtrudniej jest odnaleźć
swoją własną drogę, zbudować
własną wizje świata by zrozumieć
cele i być sobą. Być lepszym
z każdym dniem. Rozumieć nasze
życie. Dostrzegać małe szczegóły...
Co Cię inspiruje?
Nadia: Kiedy zaczynałam
czerpałam inspirację z innych
bboys i bgirls. Lubiliśmy oglądać
„old bboys” (oldschoolowe
materiały), materiały z Freestyle

Session, Mighty4 ’98, ’99, Bboy
summit. Ekipy takie jak: Havikoro,
Massie Monkies, Style Elements...
Później odnaleźliśmy inspiracje
w innych tańcach, po czym
otworzyliśmy się na freestyle
i muzykę. Obecnie najważniejsza
dla mnie jest natura, świat, życie...
Dostrzeganie szczegółów takich
jak ocean, wiatr, dźwięk wiatru,
szum drzew, słońce. Lubię to
wszystko czuć. To duże pytanie,
czym się inspiruję. Lubię czasem
spacerować i obserwować ludzi,
zwykłe sytuacje np. jak ojciec bawi
się z córka. Życie!
Bardzo często Twoje zachowanie
na bitwie budzi szok u innych.
Przy Tobie każdy wygląda jakby
był spięty. Chodzi nie tylko
o Twoją swobodę i zabawę
przeciwnikiem, ale o różne
gesty, które często nie są miłe
(szczególnie w bgirl battle).
Często odbieram to tak, że nie
lubisz swojej przeciwniczki lub
naśmiewasz się z niej. Czy to
Twoja taktyka na walkę?
Nadia: Wiesz, to po prostu rodzi się
w mojej głupiej głowie hehe, To jest
sytuacja na bitwie. Kiedy zaczynam
bitwę nie wiem co się wydarzy.
Freestyle’uje. I dzieje się. To nic
personalnego. Jeśli ktoś mnie
nie lubi po tym, ok. Po co ludzie
maja mnie lubić. Wszyscy mają
wybór. Kiedy później oglądam
video jestem zaskoczona i śmieje
się z siebie, z tego co robię. To
tylko sytuacja na bitwie. Teraz nie
lubię walczyć, tak jak robiłam to 4,
5 lat temu. Lubię po prostu tańczyć
na imprezie ale nie w kole, tylko
gdzieś z boku. Ale kiedy jestem na
bitwie, mamy bitwę. Nie oznacza
to, że musze Cię nienawidzić lub
Cię nie lubić, bo niby dlaczego?
Nic mi nie zrobiłeś. Lubię czuć
muzykę, wyrażać co czuję. Dziś
ocenia cię jeden sędzia, jutro inny.
Nie nienawidzę nikogo podczas
bitwy, (może jak byłam młodsza),
ale teraz wiem, że to złe uczucia
dla mojej duszy. Po prostu bawię
się swoim freestylem. Każda bitwa
jest wyjątkowa. Oczywiście, na
każdej bitwie staram się pokazać,
że prawda leży po mojej stronie.
Po bitwie wracamy do swojego
prostego życia, bawię się na after
party, rozmawiam z innymi i ty jeśli
chcesz dalej kogoś nienawidzić to
twój wybór. To uczucie nie jest dla
mnie.
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Co jest dla Ciebie najważniejsze
w breakingu? Do czego
przykładasz najwięcej uwagi?

Listen up everybody the bottom line... Tribe Called Quest na moich
uszach, przede mną Dworzec Zachodni... składy i graffiti na pociągac
h. Właśnie tak, zaczyna się moja podróż
na Ukrainę na jeden z jamów, który nosi nazwę Jam Master i odbędzie
się w Kharkovie…

Nadia: Prawdziwy taniec. Musze
czuć Cię kiedy na Ciebie patrzę.
Musze Ciebie rozumieć, bez znaczenia jaka drogę obierasz, czy to
power, footwork, lub coś innego.
Muszę widzieć Ciebie w Twoich
ruchach. Kiedy sędziuję, najpierw
patrzę kto jest naprawdę silniejszy.
Musze widzieć charakter, jaki
masz dziś nastrój, jak reagujesz
na muzykę. Jednym słowem, kim
jesteś. Dla mnie najważniejsze
jest życie, muzyka i taniec. Musisz
pokazać w tańcu swoje uczucia,
to co słyszysz, wyrazić co czujesz.
Dla mnie, im więcej wyjątkowych
uczuć posiada Twoje wnętrze,
tym Twój taniec staje się głębszy
i bardziej prawdziwy. Jak możesz
tańczyć do muzyki z pasją jeśli
nie doświadczyłeś w życiu pasji
i nie wiesz co to jest. Teraz jest dla
mnie nieistotne czy wygram lub
przegram. Kiedy zaczynałam moim
celem było zostać najlepszą bgirl
na świecie, ale po pewnym czasie
zrozumiałam, że to głupie. Wszystko co nam się przytrafia jest dobre.
To normalne, że z upływem czasu,
gdy dorastamy, zmienia się nasze
myślenie, nasze cele oraz nasze
życie w ogóle. Jestem szczęśliwa
gdzie jestem teraz.

(kilka godzin później)

To dobrze, że jesteś szczęśliwa!
Na koniec, powiedz mi jakie masz
plany na przyszłość?
Nadia: Moje miejsce w przyszłości
będzie tam gdzie mnie zaprowadzą
moje marzenia, uczucia i... życie.
Chcę być szczęśliwa. Pracować
nad swoimi celami. Teraz na Syberii
znaleźliśmy nowy dom, taki dla
naszej ekipy, gdzie spędzamy czas,
tworząc muzykę, mamy tam pianino, perkusję, gitarę. Miejsce
w którym możemy robić co chce
my: tańczyć, spać, rysować,
marzyć. Teraz interesuję się muzyka, graniem i śpiewaniem. Robię to
tylko dla siebie, tak amatorsko, po
prostu to czujemy. Bawimy się tym.
Dziękuję za wywiad
txt: Agata Formejster “Lady Flow“
foto: archiwum Nadii

Dojeżdżam do Katowic i czuję lekki stres, ponieważ pociąg się opóźnił...
co zrobić by dojechać na lotnisko
na czas? Opóźnienie pociągu nie pozwala mi na to żeby być na czas...
Niestety… Spieprzył mi bus, następny za
1h... czekam... przyjeżdża, mam szofera, bo bus okazuje się pusty (haha),
kierowca przycisnął na trasie i na samolot
wyrobiłem się bez problemu.
Na lotnisku w Kijowie czekała na mnie B-girl Tanya, jedna z organizat
orów Jam Master. Udaliśmy się do centrum…
jak mówi Tanya “to rytuał - idziemy do Maca”, ale ku jej zdziwieniu
Mac był zamknięty. Działało tylko okienko, więc
wzięliśmy herbatę i ruszyliśmy na nocną przechadzkę do centrum. Rano
złapałem pociąg do Kharkova. Właśnie w nim
jestem i koniec tej krótkiej noty bo jest już 6.30 rano a ja nic nie spałem..
Idę spać! KRS One na dobranoc!
Obudziłem się gdy pociąg dojeżdżał do Kharkova. Ogarnąłem się szybko
i wybiłem na dworzec. Czekał tam na mnie
kolejny organizator: Egor. Pojechaliśmy spotkać się z Mechanikiem na
jego chatę, zjedliśmy, pogadaliśmy. Wybiliśmy
na trening z Egorem, Mechanik jechał do ojca podrzucić mu prezent
urodzinowy, zgadnij jaki? Piłe mechaniczną!!
Jestem w szoku, w szoku! Po treningu ustaliliśmy z Egorem moje obowiązk
i, dzień zapowiada się pracowicie: konferencja dla stacji telewizyjnej w południe, później warsztaty.
Trochę spóźnieni dotarliśmy na konferencję. Trwała ona około 1h i ciężko
było mi wtrącić się do ukraińskiej konwersacji, jednak udało mi się zabrać glos i powiedzieć trochę o sobotnim
evencie.
Rozmowy dotyczyły: pozyskiwania funduszy na eventy, czym jest kultura
hip-hop, różnic: między polską sceną
a ukraińską jak i sposobów organizacji imprez w naszych krajach. Poruszon
y był również temat Warsaw Chellenge.
Po popołudniowym treningu udaliśmy się na warsztaty, przyszło około
20 bboys. Tłumaczyłem im jak trenować, co
robić dodatkowo by mieć dobrą kondycje i jakie zastosować do tego
celu ćwiczenia. Generalnie trochę technik Top
Rocku, Rockingu, Dropów oraz Footworku oraz praktyczne wskazów
ki jak tworzyć ruchy, moim zdaniem zaliczam
warsztaty za udane.
Sobotnie zawody Jam Master zaczęły się walkami młodych. Na główny
turniej 2vs2 przyjechało około 50 ekip.
Dodatkowo 8 ekip rozstawionych, które wygrały eliminacje w poszczeg
ólnych krajach takich jak: Kazachstan, Rosja,
Mołdawia, Białoruś... Jedna ciekawostka to pierwsze koło, a w nim Hatsolo
tłukący się z jakimś typem, który chodził
za nim całą bibę ponieważ chciał się z nim zmierzyć, wymienili około
8 setów.. w każdej przerwie kola, kola i jeszcze
raz kola..
System oceniania wyglądał tak: Hatsolo miał do sędziowania w kole
numer 2 połowę ekip , z których wychodziły pierwsze 4 najlepsze dwójki, ja natomiast miałem kolo numer 1 i ten sam
system. Po rundzie eliminacyjnej wyłoniliśmy 8
ekip, które dołączyły do drugiej rozstawionej ósemki. Dołączył do nas
3 sędzia z Ukrainy i zrobiliśmy wspólnie pokaz.
Przed show mówiłem Hatowi by przyszykował się na conajmniej 30
minutowy pokaz sędziów, (haha) była taka dobra
energia, że zrobiliśmy po 3 sety.
Po pierwszej rundzie ku zaskoczeniu wszystkich, większość ekip, które
przyjechały m.in z Kazachstanu odpady
w pierwszej rundzie. Jedna ekipa zapadła mi w pamięci po pierwszej
rundzie i od razu uważałem ich za faworytów, byli
to Hunters z Bialorusi..
W finale spotkali się South Bboys Front połączone z Tatanaką oraz Hunters.
Po werdykcie były bardzo różne opinie,
jak zwykle to bywa, każdy ma inny pogląd na sztukę, którą tworzym
y. W ogólnym rozrachunku wygrali Hunters 2 do
1.
Po zawodach przyszedł czas na after party, które odbyło się daleko,
daleko pod granicą Kharkova. Na miejscu kilka
konkurencji, m.in Trash Battle, gdzie uczestnicy pili shot vódki i robili
set na zasadzie wyczuwania emocji pod rożną
muzykę, zrobiliśmy też międzynarodowy rap freestyle z udziałem Finlandi,
Ukrainy i Polski... Impreza ciekawa dużo
energii, oby taką zajawkę przejęła Polska jak najszybciej. Dużo zabawy,
śmiechu, rozmów... Powrót prosto z after
party do Kijowa, a tam samolot do Katowic i pociąg do Warszawy.
Następnym razem opisze wycieczkę do Maroko oraz warsztaty we Włoszech
:)
A tak na serio zawody w Antwerpii w Marcu 2vs2.
Pozdrawiam!
Tomasz Thomaz Domański
RockaFellaz Crew
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Jak wszyscy wiedzą CLOWN
WALK pierwotnie pochodzi od
rytualnych kroków gangu CRIPS.
Lecz kto przerobił, jak i kiedy?
Na ten temat ciężko jest znaleźć
jasne informacje. CRIPSI wywodzą
się z COMPTON, dzielnicy LOS
ANGELES, więc prawdopodobnie
CLOWN WALK powstał gdzieś
w KALIFORNII.
Lecz nie wiem kiedy to się
dokładnie stało, nie potrafiłem
znaleźć jasnej odpowiedzi.
Możemy natomiast znaleźć mnóstwo informacji na temat gangu i rytualnego poruszania się czyli CRIP
WALKU. Lecz kto przeistoczył te
kroki? Kto nadał im rytmiki
i sprawił, że stał się on spontanicznym tańcem charakteryzujący
się pracą nóg? Dotarłem do
następujących informacji
i wniosków:
W 1992 roku w dzielnicy South
Central w L.A. rodzi się nowy,
unikalny i wszechstronny styl

tańca nazwany CLOWNING’IEM.
Jego twórca THOMAS JOHNSON
pod pseudonimem TOMMY THE
CLOWN nawraca się po wyjściu
z więzienia i postanawia zrobić
coś pozytywnego dla ulicznego
społeczeństwa poprzez taniec.
TOMMY wylądował w więzieniu
z powodu łamania prawa jako
członek ulicznego gangu. Styl
taneczny, który opracował łączy
w sobie elementy wielu stylów
tanecznych takich jak: breaking,
popping, locking, balet oraz wielu
innych. Stworzył komplikację,
która szybko została spopularyzowana wśród dzieci i młodzieży
podczas imprez urodzinowych na
ulicach LOS ANGELES. Więcej na
temat postaci TOMMY’EGO oraz
CLOWNINGU możemy zobaczyć
w filmie Davida LaChapelle “RIZE”.
http://www.youtube.com/
watch?v=0efEID-uCtE

27

Film powstał w 2005 roku i wśród
różnych scen możemy zobaczyć
także CLOWN WALK.
Nazwa CLOWN WALK nie wzięła
się od tego, że jest to szybki,
spontaniczny tanieć (choć taki
właśnie jest) lecz dlatego, że na
podstawie CRIP WALKU stworzyły
go HIP HOPOWE CLOWNY
tańczące CLOWNING stąd nazwa
CLOWN WALK (piszę CLOWNY,
nie Klauny - by połączyć to
z nazwą stylu tanecznego).
By dowiedzieć się trochę więcej
skontaktowałem się z jednym
z CLOWNÓW, których można
zobaczyć w filmie “RIZE”.
LARRY jest z WATTS, w KALIFORNII. Tańczyć zaczął w 1997 roku
gdy miał 12 lat.
KUKI:
Larry, wiem jak powstał Clowning ale powiedz mi jak Ty to
widziałeś i jak to się stało, że
sam zacząłeś być Clownem?

LARRY:
O Clowningu i o tańczących
Clownach nie słyszałem dopóki
pewnego dnia na mojej ulicy
ktoś zorganizował imprezę
urodzinową, na którą zabukowano
Tommy’ego. Wtedy pierwszy raz
spotkałem się z tym zjawiskiem.
Byłem na tej imprezie i Tommy
wciągnął mnie do grona osób
tańczących. Po imprezie podszedł
do mnie i dał mi swój numer telefonu. Miałem wtedy 12 lat. Później
to ja jako LARRY THE CLOWN
byłem pierwszym, który pomagał
Tommy’emu wciągać inne dzieciaki w taniec i bycie Clownami.
KUKI:
Ok, a powiedz mi coś na temat
clown walku. Jest to część
Clowningu, która np. w Europie cieszy się coraz większą
popularnością.
LARRY:
Więc C-walk pierwotnie to rytuał
wyłącznie dla członków gangu
lecz nam Clownom podobały
się te ruchy i postanowiliśmy
to przekształcić, urozmaicić,
dodać więcej naszych ruchów,
a eliminując gestykulację rękoma,
których używali CRIPSI.
KUKI:
Więc jak dokładnie powstał
clown walk?
LARRY:
Kto dokładnie to zrobił tego
nie wiem ponieważ czasy się
zmieniały i taniec (Clowning)
robił się coraz bardziej zaawansowany tu w Kalifornii. Więc
mieliśmy do wyboru albo zacząć
to urozmaicać w przeróżny
sposób albo czekać aż ktoś nas
wyprzedzi. Przekształciliśmy (my
czyli Hip Hop Clowns) c-walk tak
by wyglądał dobrze i nie rodził
agresji na ulicach. Musieliśmy coś
robić. Woleliśmy tańczyć zamiast iść do więzienia lub zostać
zabitym.
KUKI:
Obecnie nadal jesteś Clownem?
LARRY:
Już nie jestem Clownem
Tommy’ego lecz ten Clown jest
we mnie niezależnie czy maluje
twarz jak Clown czy też nie. Goofy
zawsze był i będzie moją ulubioną

postacią więc nigdy nie przestane
być clownem (hahaha)

■■Writing,
■■Wiedza.

Jak LARRY powiedział zostały
dodane różne kroki by urozmaicić
ten taniec. Spójrzmy na fragment filmu “C-walk the way of
livin” (2003) poświęconej clown
walkowi.

ale obecnie mamy wiele podkategorii naszej kultury więc mówiąc
Hip Hop mamy na myśli:
■■DJing/Turnbalizm,
■■StreetDance,
■■Rap/EmCee,
■■Writing/Graffiti,
■■Wiedza.

http://www.youtube.com/
watch?v=02bQTrE17C8 (od 7:41)
Poza tematem powstania CLOWN
WALKU chciałbym poruszyć kilka
innych kwestii z nim związanych.
Wiele osób tańczy c-walk lecz
mało kto stara się go urozmaicić
dodatkowymi krokami zakładając,
że przestaje być to c-walkiem.
Fakt c-walk ma swoje podstawy
i należy się ich trzymać ale
trzymanie się samych podstaw
obrazuje kreatywność tancerza.
A chyba to jest celem by być jak
najbardziej oryginalnym tancerzem, a nie kolejnym powielaczem
kroków.
Hip Hop jest głosem kreaty
wności. Wiele osób burzy się gdy
mówię, że c-walk jest częścią
kultury Hip Hop. Lecz burzą się
ludzie nieświadomi. Główne
założenie kultury Hip Hop to “pozytywne zamiast negatywnego”.
W tej sprawie także postanowiłem
się skontaktować z ludźmi, którzy
mogą mieć coś cennego do
powiedzenia. Jedną z takich osób
jest LIFE-9.
Life-9, czyli Tom Livet Larsen jest
31-letnim bboyem pochodzącym
z Danii. Obecnie jest liderem
skandynawskiego oddziału
organizacji Universal Zulu Nation (więcej informacji dla tych,
którzy nie wiedzą czym jest UZN
zapraszam na http://www.zulunation.com.pl/)
Life-9 wypowiada się tak:
“Clowning/Krumping to zdecydowanie uliczny styl tańca
(StreetDance style), który powstał
w L.A. Tommy The Clown jest
zdecydowanie ojcem i twórcą
tego stylu.

Jeśli style taneczne jak Salsa/
Mambo, które są powiązane
z naszą kulturą, to StreetDance,
to czemu nie mielibyśmy uznać
tak energicznych stylów jak
Clowning/Krumping jako jej
część?”
Wynika że, C-walk jako część
Clowningu także jest elementem
kultury Hip Hop. Lecz trzeba
pamiętać i szanować fakt, że to
Breaking jest pierwszym fundamentalnym elementem naszej
kultury.
Tańczymy razem. Jednoczymy się w pasji. Dzięki naszej
pasji poznajemy nowych ludzi,
a z niektórymi właśnie dzięki
naszemu wspólnemu zainteresowaniu tworzymy niezwykła
przyjaźń. Dzielimy się naszymi
umiejętnościami. Robimy to
wszystko bo w tym jest coś dobrego, pozytywnego.
I to jest Hip Hop.
txt: Łukasz “Zulu KuKi”
Pączkowski

Taniec... jedni są do tego stworzeni, inni trochę mniej a niektórzy
bardzo by chcieli, lecz ni jak im to
nie wychodzi. W ostatnich 2 latach
nasz kraj przechodzi etap tzw.
„Boom’u” na taniec i jego wszelkie
pochodne. Do czego chciałbym
sprowadzić ten wstęp? Otóż,
na przykładzie miasta w którym
mieszkam, a jest to ogromne
miasto w którym jest tylu tancerzy,
że gdybym bardzo chciał, to
miałbym wiele trudności by ich
wszystkich zliczyć, jednak gdybym
chciał podzielić ich na grupy
i wybrać tych bardzo dobrych,
średnich i tych którym to wychodzi
nieco słabiej...mógłbym to zrobić
bez większych problemów nie
zastanawiając się dłużej niż 5
minut.
Nie jestem jednak wyrocznią ani
żadnym guru, który ma prawo do
tego by segregować ludzi i przy
pisywać do danych grup. Jako
tancerz i człowiek który podjął się
przekazywania swej wiedzy innym,
zauważyłem jednak wyróżniające
się grupy ludzi uczestniczących
na zajęcia w szkołach tańca,
według mnie istnieją trzy takowe
grupy; pierwszą z nich są ludzie
którzy są obecni na zajęciach, ale
nie do końca sami wiedzą po co
na nich są, nie wynoszą z zajęć
kompletnie nic, nie zapamiętują
i nie przykładają wagi do tego co
instruktor stara się im przekazać...

choćbym stanął na rzęsach taki
gość na następnych zajęciach
nie powtórzy nawet słowa które
padło z moich ust. Druga grupa
ludzi to ludzie którzy „Kochają
taniec ponad życie” (we wtorek
i piątek o danej godzinie)... tacy
ludzie są regularnie na zajęciach,
zawsze ubrani pod kolor, z butelką
ulubionego napoju i ręczniczkiem
pod ręką, niektórzy z nich mają
warunki do tego by się rozwijać
lecz nie wiedzieć czemu nie robią
nic w tym kierunku, są w stanie
zapamiętać wiele... ale nie potra
fią wcielić w życie udzielonych
im rad. Grupa trzecia to moja
ulubiona grupa, są to ludzie
którzy nieczęsto mają pieniądze
na to by uczęszczać na zajęcia,
jednak bardzo im zależy, pragną
jak największej dawki wiedzy,
czasami przykładowa godzina
zajęć to dla nich za mało, poza
zajęciami spamują moją pocztę
pytaniami o dane style, domagają
się cennych rad i ciekawostek
z historii tańca czy danego ruchu...
Kiedy pojawiają się na następnych
zajęciach potrafią miło zaskoczyć
i to własnie dzięki takim ludziom
instruktor dostaje energię, którą
przetwarza i przekazuje na swoich
zajęciach.
Podąrzając dalej drogą nauczania ludzi, postanowiłem
skontaktować się z tancerzami
którzy przekazują swoją wiedzę,

Oryginalnie pięć elementów
naszej kultury to:
■■Breaking,
■■Rap,
■■DJing,
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praktykę oraz ładują ludzi dawką
dobrej energii w Warszawskich
szkołach tańca. Poppin&Lockin
to style które w Warszawie nigdy
nie przodowały, zawsze były
gdzieś na końcu i nie traktowano
ich poważnie. Materiał jaki spo
rządziłem skierowany jest dla
wszystkich tych którzy są zainteresowani uczęszczaniem na
zajęcia z tych styli, w żadnym
wypadku nie promuję tu danych
szkół tańca, czy konkretnej osoby,
wybrałem ludzi którzy są na scenie, posiadają wiedze i są w stanie
w kompetentny sposób
ją przekazać.
Nieważne czy interesuje was Poppin, Poplockin, Boogaloo style,
Electric boogie, Gstyle czy inne
formy nazewnictwa, każdy jest
równy i każdy ma prawo nazywać
to co robi po swojemu, dla mnie
kwestia tego co tańczę jest jak
kwestia wiary/wyznania... więc, nie
ma co się spierać, w dzisiejszych
czasach w tańcu jest zbyt wiele
polityki, a ta polityka odbiera
nam tożsamość i cel jaki sobie
obraliśmy na początku naszej
drogi. Ćwiczcie wszędzie i ile się
da, rozwijajcie się i nie ograniczajcie umysłu, nie bójcie się progressu i odwiedzajcie zajęcia tancerzy
których wam przedstawię.
Peace and keep this funk alive
Dave (ROYAL FAM POPPERS)

Związany z tańcem od dziecka. Jeden
z pierwszych i ciągle najlepszych Popperów w Polsce, przygodę z bboiyngiem oraz poppingiem rozpoczął jako
10-latek, w 1997 roku, z lockingiem
natomiast w 2001, jest urozmaiconym
tancerzem, poza tańcem zajmuje się
sztukami plastycznymi. Temps niejednokrotnie sędziował zawody w całym
kraju, np. The Styles Crash, Show Your
Skillz 4, Cropp Baby-G Dance Battle
for Poland, 3 Styles Tournament, ale
kiedy na zawodach pojawia się w roli
uczestnika zawsze zajmuje miejsce na
podium jak np. na Check The Flow,
Warsaw Challenge, Funk All. Ponadto
wywalczył 2 miejsce na conteście
poppingu w Nowym Jorku na imprezie
New York Octagon 2009. Na zajęciach
u Tempsa, zawsze dostaniecie solidną
dawkę wiedzy na temat historii Poppingu, wciąż rozwijającego się stylu
w naszym kraju. Na zajęciach u Tempsa posiądziecie ogromną wiedzę, która
pozwoli Wam na wydobycie swojej
osoby, duszy i energii w tańcu. Wraz
z ogromną merytoryką zostaną przekazane umiejętnoci na najwyższym
poziomie, kóre instruktor, posiadł
przez lata treningu, warsztatów, bitew,
rozmów z pionierami stylów ulicznych
oraz zawodów za granicą. Temps
chętnie przekazuje swoją wiedzę
uczniom, zaraża swoją pasją, energią
oraz dzieli się licznymi przemyśleniami
na temat tańca oraz kultury ulicznej.
Podczas zajęć będziecie mieli okazję
poznać przede wszystkim takie poppingowe style jak: boogaloo, robot.
strobing, ticking, hitting, waving,
animation, bopping, tutting, sliding,
gliding, filmore, slow motion, ground
moves, puppet, scarecrow, toyman,
snaking a także breaking: toprock,
footwork, go downs, powermoves oraz
locking.
Co jakiś czas na zajęcia będą zapraszni goście reprezentujący najwyższy
poziom tańca ulicznego
w Polsce i Europie. Poza poppingiem,
uczniowie podczas zajęć, zapoznają
się z różnymi stylami ulicznymi,
które jak najbardziej poszerzają
świadomość tancerza i przede wszystkim rozwijają umiejętności.
GDZIE?: Dom Sztuki przy ul. Wiolinowej 14 (tuż obok stacji metra
Ursynów), sala na I piętrze.

Reprezentant Keep It Funky Crew,
a także UrbanFlavours. Od 2006 roku
zajmuje się prowadzeniem zajęć
w Szkole Mistrzów Tańca Pavlović
w Olsztynie, we wrześniu 2010 roku
zaczął prowadzić także zajęcia
w Warszawie (Akademia Isadory,
Kabaty Dance Studio). Jest cenionym
tancerzem należącym do polskiej
czołówki. Tańcem zajmuje się od 10
lat co czyni go jednym z najdłużej
tańczących Popperów w Polsce. Od
wielu lat zajmuje się propagowaniem
Poppingu, świadczą o tym liczne
warsztaty, które prowadził w miastach
w całej Polsce, a także zagranicą.
Ma na swoim koncie liczne osiągnięcia:
Juste Debout Prague 2008(Czechy)
obecność w ćwierćfinale,
Floor Wars 2010 (Dania) obecność
w półfinale,
BF Memorial (Kielce)
I miejsce(2009,2010),
Rytm Ulicy (Piła) II miejsce(2008,2009),
Finał Cropp Baby-G Dance Battle for
Poland II miejsce,
Warsaw Challenge 2009
i wiele innych.
Zdobywał umiejętności u takich
tancerzy jak: - Salah (Francja), Storm
(Niemcy),- Bionic Man (USA),- Mr.
Wiggles (USA),- Iron Mike (Francja),
Damon Frost (USA/Szwecja), Sally Sly
(Francja/Szwajcaria), Djidawi (Francja.
Na swoich zajęciach Bienio przy
otwarciu grupy zaczyna od nauki
Pop’a, a także innych podstaw takich
jak Twist’o’flex, Neck’o’flex, Master flex,
Walk out, Fresno, Shamrock. Kiedy
podstawy w grupie są już opanowane,
na zajęciach pojawiają się rutyny,
a także style. Style, które można
poznać na zajęciach to między innymi: Boogaloo, Waving, Tutting,
Isolations, Robot, Toyman, Puppet,
Sneaking. Oprócz styli Bienio pokaże
jak pracować nad groovem, flavą,
techniką, kontrolą tempa, a także
pokaże sposób w jaki rozwijać podstawy. W każdym momencie można
dołączyć do zajęć w wybranej grupie.
Jeśli macie jakieś pytania znajdźcie go
na Facebooku!
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Tancerz/ instruktor. Specjalizuje się
w technice Popping. Zasięgał także
wiedzy i praktyki w innych stylach, takich jak: Locking, Breakdance, Hiphop
Dance, Jazz. Największą inspiracją
oraz bodźcem, który miał wpływ na rozwój, była fascynacja Michaelem Jacksonem. Uczestniczył w warsztatach
i panelach dyskusyjnych w kraju i za
granicą. Szacunek i swoje miejsce na
polskiej scenie tanecznej zawdzięcza
indywidualnemu podejściu do jednostki, bezinteresownej postawie w
przekazywaniu wiedzy i umiejętności,
a także zaangażowaniu w rozwój sceny
funkstyles w naszym kraju poprzez
organizowanie warsztatów i imprez dla
tancerzy.
Jest “ świeżą krwią” na Polskiej scenie
Popping jednak już zaznaczył swoją
obecność wygrywając 1 miejsce w
contescie Popping “Freshstylez Poppin
contest” (cykl imprez dla tancerzy),
zawitał także w finałach “Keep it Funky”
Czechy/Ostrava 2010.
Szkolił się u najlepszych w tej
dziedzinie: Electric Boogaloos, Melting
Spot, Immigration Poppers, Kite, Dino,
Jr.Boogaloo, Fred Folkes, Bionic Man,
Tempo, Pepito, Salah, Walid...
Zajęcia Dave’a odbywają się
w Lilla House Warszawa, na zajęciach
zetkniecie sięz muzyką Funk, gfunk
i electronic funk. Poznacie wiele
ciekawostek ze sfery praktycznej jak
i teoretycznej, zajęcia nigdy się nie
powtarzają, za każdym razem dzieje
się co innego, Dave stara się stworzyć
na sali niepowtarzalny klimat dzięki
czemu zyskał sobie wielu odbiorców
na swoich zajęciach.
Każde zajęcia kończą się „kółkiem”
w którym uczestnicy mogą
zaprezentować swoje umiejętnosći
w formie freestyle’u – nikt jednak
nie jest do niczego przymuszany, te
zajęcia są dla was a nie wy dla zajęc

Gex naucza w Warsaw Dance Academy, tańczy aktywnie od 5 lat: popping
i salsę liniową (on1 i on2- mambo).
Większość wiedzy zdobywał na
początku jak każdy z nas z internetu,
potem na jego drodze pojawił się Fab1,
który to naprowadził go na odpowiednie tory. Na co dzień Gex tańczy w
Warszawskiej grupie Funky Teddies,
między innymi z Qbą i Fab’em.
Na zajęciach dąży do przekazania całej
zajawki jaką posiadł dla tego tańca
i kultury. Przekazuje podstawy, a także
naprowadza na drogi którymi warto
podążać, Gex chętnie naprowadza
ludzi na inne zajęcia i innych tancerzy
od których warto czerpać wiedzę –
nie uważa się za nie wiadomo kogo,
poprostu kocha ten taniec i stara się
nadal aktywnie w nim rozwijać mimo
studiów, pracy i innych codziennych
„problemów”.

Jest współtwórcą i założycielem grupy
Belong 2 Beat. Locking trenuje od
ponad 5 lat, pracuje jako instruktor
w jednej z najwiekszych szkoł tanecznych w Polsce. Aktualnie jest jednym
z czołowych lockerow w kraju, intensywnie szkoli sie również poza granicami
kraju, a na zawodach organizowanych
w Polsce systematycznie widujemy
go w finałach zgarniającego drugie
miejsce.
Ma na swoim koncie wiele sukcesów
takich jak: 1 miejsce Rytm Ulicy 2008
w kategorii Electric Boogie, 2 miejsce
Funk All 3, 2 miejsce big Dance Elite,
2 miejsce Funk All jam 2010.
Edwin uczy Lockingu w Egurrola
Dance Studio, na swoich zajęciach
stara się przede wszystkim utrzymywać
w ludziach zajawkę do muzyki funk,
disco i soul. Trening zwykle ma temat
przewodni: np. nauka konkretnych
podstaw, następnie ewolucji tych
podstaw i próba freestyle’u w tym
temacie. Zależnie od poziomu osób na
zajęciach Edwin ogarnia różne zadania
polegające na własnej inwencji twórczej, kontakcie z drugą osobą,
a czasami oparte na rywalizacji. Generalny przekaz na zajęciach to wycisnąć
z siebie trochę więcej potu i przy tym
dobrze się bawić.

Do momentu gdy parę lat temu odkrył
Locking, uważał, że jest po prostu
zwariowanym i niezrozumianym przez
nikogo tancerzem. Ale potem okazało,
że to co go nakręca to po prostu czysty
Funk. Czyli pozytywna energia, której
głównym celem jest dobra zabawa
i ciągły taniec.
Gdy zaczynał tańczyć Locking
w Polsce mało kto jeszcze wiedział co
to jest, a ilość osób zajmująca się tym
stylem można było policzyć na jednej
ręce, zaś w samej Warszawie nie
było nikogo. Przedzierając się przez
zakamarki youtuba i mroczne strony
internetu powoli gromadził i powiększał
swoją wiedzę o Funku, aby w roku
2008 w końcu spotkać legendarnych
tancerzy z The Lockers i pod ich czujnym okiem rozwinąć swój prawdziwy
potencjał.
Od 3 lat jest rozpoznawanym
i szanowanym pionierem Lockingu
w Polsce. Zapraszany na zawody
i warsztaty w całym kraju zawszę
chętnie dzieli się swoją pasją i wiedzą
o tańcu.
Obecnie wraz ze swoim crew Funky
Teddies oraz Warszawskim Funkiem
zajmuje się szerzeniem Funku wśród
smutnych i zabieganych ludzi, którzy
zapomnieli, czym jest prawdziwy taniec
i dobra zabawa.
Na zajęciach nie ważne jest czy
potrafisz tańczyć, czy dopiero masz
ochotę się nauczyć, liczą się tylko
chęci i otwartość. Dla Qby nie ma
nic ważniejszego niż umiejętność
cieszenia się ruchem i całkowitą
swobodą. W tym wypadku Lockin jest
po prostu najlepszym sposobem na
poczucie muzyki i odnalezienie swoje
wewnętrznego wariata (w pozytywnym
tego słowa znaczeniu). Po zajęciach
na pewno będziecie mieli zakwasy na
twarzy od ciągłego uśmiechu, ale też
najcudowniejszego zmęczenia
z możliwych i to takiego, które tylko
was nastawi na szalony weekend.
Zajęcia odbywają się w piątki
w godzinach 18:30-20:00 w Swing
Dance Studio

32

Ateny. Godzina 9:00. Stacja
Kecskemet. W radiu konkretny
bit „Apache” Sugarhill Gangu.
Dwójka greckich chłopców,
wspólnie odkrywa Hip-Hop.
Młodzi, niepewni i niecierpliwi chcą cofnąć się do korzeni
i rozpocząć rewolucję. Każdego
dnia, szukając perfekcyjnych,
gorących bitów, tworzą fundamenty kultury Hip-Hop.

W Warszawskim klubie Stodoła odbyła się wyjątkowa impreza
charytatywna. Raperzy, tancerze oraz tatuatorzy połączyli swoje
siły by zebrać fundusze na leczenie chorej Oli.
Event rozpoczął się pokazem, tanecznej kolekcji Ewy Szabatin.
Roztańczone modelki zaprezentowały stroje będące niezwykłym
miksem kobiecości, swobody, mody i hip-hopu. Szarość
połączona z bielą, różem i błękitem, wysokiej jakości materiały
i oryginalne kroje, to motywy przewodnie kolekcji.

Pewnego dnia podczas zachodu greckiego słońca, ze stacji
paliw Kecskemet, lecą kawałki
od Kurtis’a Blow’a, Run DMC,
MC Hammer’a i Gangstarr’a.
Dwójka chłopaków naśladuje
artystów z klipów. Te klipy dla
zafascynowanych dzieciaków
są wstępem do kultury Hip-Hop.
Ich ruchy do muzyki zaczynają
przypominać foundations breakingu. Totalnie wkręceni w temat,
szukają tego więcej i częściej,
sprawdzając każde możliwe
źródło, by zdobyć rap. Po gre
ckiej wyspie zaczynają krażyć
wiadomości, że jest osoba,
która ma źródło. Jest nim postać
legendarnego Ken Swift’a z filmu
„Wild Style”. W roku 1983 kaseta
z filmem zostaje pochłonięta
przez masy.
Back to 1980s

Następnie swoim występem publiczność porwała grupa 4Real prowadzona przez Anię Jujkę. Podopieczni warszawskiej szkoły tańca Free Art Fusion zaprezentowali show na światowym poziomie. Na tym nie skończyły
się taneczne atrakcje. Goście imprezy mogli zobaczyć breakdance w
wykonaniu Kingz of Warsaw i showcasey Knopka I Maćka z NCP, lockera
Edwina z be2be oraz popping Dave’a.
Jak na hip-hop’owy event przystało, nie zabrakło występów raperów.
Polską scenę reprezentowali: Firma, Jasiek MBH, Hudy HZD, RPK, Dobry
Towar i CBR. Głóną Gwiazdą wieczoru był Adam Tensta, który za swój
debiutancki album „It‘s a Tensta Thing„ zdobył nagrodę Grammy. Razem ze swoimi rodakami Pato Pooh I Eboi zawładnęli sceną i zmysłami
słuchaczy. Szwedzi zostali tak gorąco przyjęci, że już niedługo możemy
spodziewać się ich kolejnej wizyty w Polsce.
Nie możemy zapomnieć jednak o tym, co było najważniejsze w tej
imprezie, czyli o pomocy dla Oli. Cieszymy się, że połączenie imprezy
hip-hop’owej z akcją charytatywną spotkało się z tak dużym zainteresowaniem.
txt: Lucyna Seremak
foto: archiwum organizatora
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„Zaczęli od breaking’u. Na dzielnicy, co było bardziej zabawą niż
poważnym tematem, z którym
chcą wiązać ich przyszłe życie.
Po „Wild Style” znaleźli „The
Freshest Kids” i „Beat Street”,
było to w latach 1985-1986. Te
filmy naświetliły im wizję całej
kultury Hip-Hop, którą jako dzieciaki, jarali się od samego rana,
po późny wieczór, a nawet całą
noc. Mogli tańczyć, pisać teksty
i nagrywać 24 godziny na dobę.
To ich naprawdę wkręciło, ale był
to dopiero początek.
Znając fakty i pionierów byli
skłonni stworzyć ich własną
wizję, jak chcieliby żeby wyglądał
rap w Grecji. Już od 1983 roku
z ekipą “Zea”, pochodzącą
z Piraeus’a, dużo pisali, nagry
wając kawałki jeden po drugim.

Stanowczo negowali kopiowanie
Amerykańskiego stylu. Zależało
im, by inspirować się, nadawać
nowe kształty, nie tworząc schematów, wcześniej już prezentowanych.
W 1984 roku, wspólnymi siłami,
złożyli się by zakupić przez
nikogo nieznaną “drum machine”. „Nie mieliśmy pojęcia jak
się tym obsługiwać. Zajęło nam
dużo czasu, by rozpracować
ten sprzęt w szczegółach”. Gdy
nagrali parę kawałków, byli cały
czas głodni. Chcieli wznieść ten
rap na wyższy level. Dołączyli do
nich Dj’e, którzy w dużej mierze
pomogli rozwinąć tą ‘zajawkę’,
która później przekształciła się
w biznes. Byli usatysfakcjonowani i pełni sił, wszystko
trzymali w ryzach, dobrze
prosperując, grecka scena rosła
w siłę i zdecydowanie nabierała
temperamentu.”
Where was hip-hop played?
Od samego początku, nigdzie
nie było klubu tylko i wyłącznie
przepełnionym rapem. Koncerty
zaczęły odbywać się po 1997
roku, ale bardziej jako support in-
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nych
zespołów czy wokalistów.
Rap był najmniej opłacalnym
gatunkiem muzycznym w Grecji.
Spotykając się w parkach, na
skałach czy skwerach można
było tak naprawdę konkretnie
zarapować. Bo tam było
nam dobrze i tam inspiracja
unosiła się w powietrzu. Na
freestyle’u wjeżdżali do kół
z breaking’iem, jarając się
sobą nawzajem. Mc’ees
wokół koła, a w środku
prawdziwy breaking.
To było coś.

niezliczoną ilość wersów. Jeśli
chodzi o temat, to grecki rap
obraca się wokół zagadnień
społecznych i politycznych,
z wyraźną tendencją do
podkreślania problemów
z polityką. Grecja przeszła
rewolucję po krwawo stłumionym
ataku słynnego 17 Listopada
1973 roku.
Autorzy tekstów nawiązują do
tych wydarzeń historycznych,
część z nich skupia się na tematach ”linii ognia”, badając różne
wymiary życia jak uzależnienia,
bunt religijny, seks czy beef’y,
które nigdy nie są do końca
wyjaśniane.
Culture Unity

The 1990s
„Rok 1990 był przełomowy. Odbył
się koncert Public Enemy w
Katrakio, Nikaia w 1992 roku.
Od tego wydarzenia, każdy
z Nas uwierzył, że nie
istnieją rzeczy niemożliwe.
Dostaliśmy ogromne
wsparcie od ludzi nie
związanych z Hip-Hop’em,
budżet od państwa i co
najważniejsze, sponsorów
na realizację przyszłych
projektów. Poznaliśmy wielu
ludzi, którzy obecnie z
nami współpracują,
np. obecny DjDimitris.

Zaczęliśmy
działać w innych sferach kultury,
m.in. graffiti. By pokazać własne
możliwości, wykorzystywaliśmy
greckie skały. Jest ich tutaj
pod dostatkiem. Wrzuty często
robiliśmy podczas zachodu
słońca, a słońce paliło nasze
ciała. Nie było nic przyjemniejszego od wrzucania tagów na
tych murach, które następnego
dnia, wieczorem, ocenialiśmywspomina Carolos.”
What about crews?
Pierwszą grupą była Zondani Nekri (tł. Living Dead),
pochodząca z Aten, która wydała
swoją pierwszą, autorską płytę już
w 1997 roku. Od tamtego roku,
każdy znał już Zondani Nekri.
Można kolejno wymieniać: Active
Member, ex Terror Crew, Imiskoubria, Nevma, Razastarr czy
Alpha Gama. Większość z nich
jest aktywnych do dziś. Nowsze
grupy, zdecydowanie bardziej
wspierane to Babylona, Antiterra
oraz Parakseni Taxidiotes.
Hip-Hop lyrics
Teksty greckich kawałków mają
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„Hip-hop rozwinął się na skalę
światową. Już dziś, pojawia się
w rejonach Albanii i Palestyny, aż
po Indie i RPA. Nagrany został
kawałek w więzieniu w Gua
ntanamo, w którym pojawia się
raper z Włoch, później nawija
emigrant z Republiki Wybrzeża
Kości Słoniowej, który mieszka
w Paryżu oraz Turek, który mieszka w Niemczech, ścigany przez
Szare Wilki (Bozkurtlar). „Takie
akcje są tworzone, ze względu
na przejawy rasizmu, które cały
czas są obecne. Nie boimy się
nawiązywać kontaktów z Mc’ees,
reprezentującymi inne kultury.
To jest Hip-Hop, a Hip-Hop spaja
każdą rasę.”
The future
Grecka wyspa została
wchłonięta przez rap, dlatego
są plany by budować coraz
więcej pomieszczeń na studia,
produkować dobre bity i jeszcze
więcej nagrywać. Hip-Hop rozwija
się z prędkością światła w każ
dym rejonie świata. Budować
kolejne, wyższe poziomy, ułatwiać
ludziom dostęp do kultury, którą
tworzymy i nieustannie szukać
nowych pomysłów i inspirować
młodsze pokolenia.Warto w niego
inwestować i pamiętać o korzeniach.
txt: Angelica “NG” Łaboszczak
foto: Carolos Caroleiro

Dwie osoby które jako jedne
z nielicznych w naszym
środowisku podjęły się zrobić
mixtape dedykowany dla bboy’s
& bgirl’s. O tym jak powstawał
i o planach na przyszłość
związanych z tym projektem
rozmawiałem z Bboyem Piratem
i Dj Steezem. Sprawdźcie ten
materiał!
Zaprosiłem Was do rozmowy
bo ostatnimi czasy wydaliście
mixtape „breaking” który jest
świeżą dawka muzy dla ludzi
związanych z Bboyingiem. Powiedzcie skąd pomysł na
taka akcje?
Pirat: to może ja odpowiem bo
pamiętam to bardzo dobrze.
DJ Steez: w przeciwieństwie do
mnie (smiech)
Pirat: pomysł padł na premierze
płyty Hemp Gru „Droga” w Hemp
shopie. Było to w marcu-kwietniu
zeszłego roku.
Dj Steez: Trochę nam z tym
zeszło. Pamiętam, że Pirat podbił
do mnie i mówi, słuchaj zróbmy

jakiś mixtape dla bboy’s. Mi
chodziło to po głowie i chciałem
zrobić taki mixtape już wcześniej.

Czy samym miksem zajmowałeś
się tylko Ty Steez czy Pirat Ci
w tym pomagał?

Tyle czasu zajęła wam selekcja
kawałków?

Dj Steez: Ja zajmowałem się od
strony technicznej tym mixtapem.
Ciężko podzielić jakieś role. Obaj
siedzieliśmy i dużo przy tym
pracowaliśmy. Było tak, że np.
ja miałem 6 kawałków zmiksowanych, spotykałem się z Piratem
on przedstawiał mi swoje uwagi
i nanosiliśmy poprawki. Spokojnie
można powiedzieć, że ta płyta
powstała wspólnym nakładem
pracy.

Dj Steez: W sumie, mówiąc szczerze, jest to moja wina. Jestem
zaangażowany w wiele rożnych
projektów, ale myślę, że jakbyśmy
się spięli i skupili tylko na tym, to
płyta wyszłaby w miesiąc, bo jest
to wykonalne.
Jak wyglądał dobór kawałków?
Była to tylko sprawa
wyłącznie Pirata czy razem to
ogarnialiście?
Pirat: W większości korzystaliśmy
ze zbiorów Steeza, ja selekcjo
nowałem je pod względem bboyingu, testowałem na treningach.
Potem Steez przejął kontrole
i wszystko razem ogarnął.
DJ Steez: Pirat tez podrzucił kilka
kawałków, ale dobrze się stało,
że były one wcześniej testowane,
przechodziły dłuugą fazę testów.
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Skąd wziął się pomysł na nazwę
„breaKing”?
Pirat: Pamiętam, że sporo sie
zastanawialiśmy nad nazwą...
ale któregoś pięknego dnia
mnie olśniło i rozkminiłem słowo
„breaKing”. Jeśli rozdzielisz to
słowo i duże K zmienisz na dwa
małe to otrzymasz „Break king”
hehe, natomiast jeśli złączysz
je w całość to otrzymasz słowo
które jest kojarzone z bboyingiem

prawie od początku...
Breaking
Czy macie w planach kontynuacje tego projektu?
DJ Steez: absolutnie
Pirat: to dopiero vol. 1
Może zdradzicie co szykujecie?
Dj Steez: biorąc pod uwagę
nasze tempo to chyba możemy
zdradzić (śmiech)
Pirat: W sumie tak, ale ja bym
poczekał i nic nie zdradzał w tym
temacie.
DJ Steez: szykujemy druga część
którą chcemy wydać na wiosnę
i będzie miała trochę inny charakter.
Jaki był Wasz
cel przy
robieniu tego
projektu?
DJ Steez:
Ogólnie to
ma być
płyta
na

treningi
Pirat: Dokładnie, płyta na trening.
Zawsze mnie to drażniło, że nie
mam swojej płyty ze swoimi
kawałkami, które są płynnie
połączone. Już mi się nie chciało
słuchać innych dj’s. Steez rzucił
tez pomysł żeby oddać tą płytką
w jakiś sposób szacunek Jamesowi Brownowi.
DJ Steez: muszę Ci jeszcze
powiedzieć, że spotykam się
z ludźmi nie związanymi z bboy
ingiem, którzy przesłuchali tą
płytkę i mówią, że też się nią
jarają. Czego kompletnie się nie
spodziewaliśmy.
Po tym jak mixtape dedykowany
bboy’s wydał Dj Twister na
naszym rynku ciężko było
znaleźć takie płyty które były
przygotowane od początku
do końca. Mam tu na myśli to,
że jest wytłoczona płyta, jest
pudełko i mogę wziąć ten mixtape do reki. Kto się zajmował
stroną graficzna tego projektu?
DJ Steez: tutaj największe
podziękowania należna się mojemu kumplowi Gunboy’owi, który
zrobił tą okładkę, jeżeli mówimy
o powstawaniu tej płyty to nie
zapominamy też o wkładzie firmy
Diil, dzięki której płyta ujrzała
światło dzienne.
Jaki nakład płyty zrobiliście?
Pirat: Kilogram (śmiech)
Gdzie można dostać tą płytę?
DJ Steez: Płyta jest
dostępna u mnie
i u Pirata w przy
stępnej cenie.
Dodatkowo

w sklepach Side One i Wax Box
w Warszawie. Sklep Serum,
można tez cały czas ja kupić
przez internet.
Można ją też sprawdzić na
stronie: http://soundcloud.com/
dj-steez/steez-pirat-breakingmixtape .
Powiedz mi Pirat czemu padło
na Steeza?
Pirat: Steez od zawsze kojarzył
mi się, że ogarnia się z bboyami.
Widziałem, że ma szacunek do
bboyingu, dostrzega, że jest
to hiphop. Zrobiłem więc to co
czułem.
To na koniec słowo od was dla
czytelników:
Pirat: Róbcie swoje cały czas.
Polecam ta płytkę wszystkim
bboy’s i bgirl’s, a nawet tym
którzy dopiero zaczynają swoją
przygodę z tą zajawką. Ta płyta
ma w sobie ukryty klucz do
bboyingu. Po pierwsze są breaki
czyli to od czego to wszystko
się zaczęło. Po drugie, zmiana
tempa, tempo opada, rośnie,
potem znowu opada. Dzięki
temu możesz się uczyć zwalniać
i przyspieszać swoje movsy
plus załamania beatowe które
pozawalają się rozwijać.
DJ Steez: Przyłożyliśmy się do
tego i mówiąc nieskromnie jest
to konkretnie zduszony materiał.
Dzięki tez dla Ekipy diil bo bez
nich nie wyszła by ta płyta.
Dzięki za rozmowę i czekam na
kolejne Wasze projekty.
Jeżeli chcecie otrzymać świeżutki
mixtape, o którym mowa w tym
wywiadzie, prześlijcie na adres redakcja@flava.com.pl odpowiedź
na to pytanie:

Kosi: Witam wszystkich, jestem
Kosi. Reprezentuje Bielany, JWP,
PCP, WTK, Rap History Warsaw.
Co oznacza wg Ciebie stwierdzenie Flava, mieć flave?

Jak nazywał się pierwszy fotograf który uwiecznił pierwszych
bboy’s w Nowym Yorku na
zdjeciach?

Kosi: Dla mnie flava to coś co
można samemu rozkminić albo
podłapać od kogoś. Coś co charakteryzuje dana osobę dana ekipę.
Sposób w jakim się wyrażasz.

Pierwsze dziesięć osób, które
udzieli poprawnej odpowiedzi,
zgarnia płytę.

Powiedz mi skąd wzięła się
u Ciebie zajawka na kulturę Hip
hop?

Peace
Rozmawiał: Piotrass
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Na początku przedstaw się,
powiedz kilka słów o sobie, kim
jesteś, jakie projekty reprezentujesz?

Kosi: Zaczęło się to bardzo dawno
temu około roku 92-93. Wcześniej
miałem zajawkę na akcje typu
Punk rock, Hard core, deskorolka,
wiesz Beastie Boys, płynnie
przeszło to wszystko w Hip hop.

Dziś widać, że jesteś bardzo
zajarany kultura Hip hop. Czy
przekładasz to jakoś na swoje
kawałki? Inspirujesz się przy
pisaniu zwrotek innymi elementami kultury?
Kosi: To wszystko na mnie wpływa
i mnie bardzo inspiruje, czerpie
z całej kultury hip hopowej. Nie zawsze jest to dosłowne ale używam
przenośni dotyczących b-boyingu,
graffiti i djingu. Jestem najbardziej
związany z rapem i z malowaniem
graffiti. Znam też sporo ludzi
z Warszawy, są to ludzie
z którymi zaczynałem przygodę
z hip hopem i oni byli jednymi
z pierwszych b-boy’s w Warszawie. Teraz część z nich już nie
tańczy. Mimo, że lata lecą... ciągle
jest mi to bardzo bliskie, ciągle się
w tym odnajduje i czuje, że mogę
się rozwijać.
Większość ludzi przed tym jak
usłyszeli Twoje zwrotki kojarzyli Cię ze sceną graffiti. Jak
to wygląda teraz u Ciebie dalej
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jesteś z tym powiązany?
Kosi: ja swoją przygodę z graffiti
zacząłem dawno temu, myślę,
że był to 94 rok. Potem, mialem
krótka przerwę i zająłem się
rapowaniem. Pamiętam pierwsze
sesje nagraniowe między innymi
z DJ’em Deszczustrugi, DFC,
Feel-Xem i CNE. Było to około 96,
97 roku i w tym czasie odpuściłem
temat graffiti . Wróciłem do niego
około 98 r. zakładając ekipę RA.
Już wtedy byłem też członkiem
ekipy JWP którą tworzyliśmy
z chłopakami z Bielan. Kiedyś
nieważne było czy jest lato czy
zima, wychodziliśmy i bombiliśmy
miasto, robiliśmy srebra, miałem
ciśnienie na malowanie. Robiliśmy
też sporo pociągów, które
pochłaniały nas w bardzo dużym
stopniu.
A teraz na składach można
spotkać Twoja ksywę?
Kosi: Powiem Ci, że po 2002 roku
miałem niewielki kontakt z tym

tematem. Ostatni pociąg robiłem
w 2006 roku z moimi kumplami:
Meatem i Rilokiem. Było to w Bukareszcie, dokładnie było to tamtejsze metro, ale ostatnimi czasy robię
to raz na 3 lata (śmiech). Wcześniej
była akcja w 2003 roku w Palermo
i Neapolu. Dodatkowo bodajże
w 2004 zrobilem w WWA z kolegami z crew jednego Wholecara
(wagon pociągu zamalowany
w całości) WTK. Teraz staram się
robić bardziej legalne akcje.
Powiedziałeś o bardzo ciekawej
rzeczy, a mianowicie podróże. Czy
to wyglądało tak, że zbieraliście
ekipę i nastawialiście wyjazd tylko
i wyłącznie na malowanie czy to
był tylko dodatek do travellingu?
Kosi: Graffiti ogólnie jest związane
z podróżowaniem.
Jak nastawiasz się na bombienie systemów metra to jeździsz
wszędzie i odhaczasz miejsca
gdzie byłeś. Mam kolegów, którzy
mieli wyjazdy miesięczne, stricte
nastawione na robienie paneli, wszystko na takim wyjeździe
podporządkowane jest graffiti.
Ja wspominam wiele zajebistych
wyjazdów graficiarskich i nie tylko.
Bardzo dobrze wspominam szalony
wyjazd z 2001 na Ukraine i do
Rosji „graffiti go east” hehe... to był
naprawde dobry wyjazd. W tamtych
czasach to co tam robiliśmy było
mega świeże. Wtedy tamtejsza scena dopiero co powstawała. I był to
wyjazd tylko Grafficiarsko-wódkowy
jak to na Wschodzie (śmiech).
Zostawmy już temat graffiti.
Wróćmy do muzyki i do rapu.
Jesteś jedną z osób organizującą
najlepszą imprezę rapową
w Warszawie. Skąd wzięliście
pomysł na to?
Kosi: Mój pomysł na to wziął się
stąd, że ja dosyć często jeżdżę
do Berlina i tam mój kolega D-joe
jest jednym z organizatorów edycji
berlińskiej. U moich berlińskich
kumpli widziałem plakaty z tej imprezy, mixtape’y i zajebiście mi się
to podobało. Powiedziałem sobie,
że muszę to zrobić w Warszawie.
W ogóle pierwsza impreza Rap
History odbyła się w Zurichu,
a organizował ja koleś Ceo Miller.
Logiem była literka Z. Po Zyrichu
był Berlin, Monachium, Bazylea.
Całe id plakatów, mixtapów jest
praktycznie identyczna jak na pierwszych imprezach z tego cyklu.

Na każdej imprezie można
usłyszeć kawałki z danego rocznika, czy przed impreza jakoś
spotykacie się ustalacie co mniej
więcej będzie grane, robicie
wspólna selekcje, czy to już
wszystko zalezy od Dj’a Steeza?
Kosi: za wybór kawałków odpowiada tylko dj. Bierze na siebie całą
odpowiedzialność za kawałki, które
lecą na imprezie. Dziękuje wszystkim dj’s którzy grali na naszych
imprezach bo robią kawał prze
zajebistej roboty.
Jak będzie wyglądał ten cykl gdy
skończą się Wam już roczniki?
Kosi: Na razie jest plan, że robimy imprezy do rocznika 2003.
Następnie będzie the best of 80,
the best of 90, Rap History Warsaw
vs Rap History Berlin, gdzie wbija
cała ekipa R.H. z Berlina. Będzie
impreza tylko z samplowanymi
kawałkami, impreza tylko z polskim
rapem, będzie edycja video czyli
tylko z video clipów. Rozstawimy
rzutniki i plazmy i będą leciały klipy.
Na Waszych imprezach bardzo
często robicie jakieś akcje dla
b-boy’s czy macie plany co do
bboyingu na RHW?
Kosi: Chcemy zrobić imprezę tylko
poświęcona bboyingowi. Bardzo
nam zależało żeby b-boye, b-girl
przychodzili z paru względów. Po
pierwsze to bardzo szanujemy to
co robią, po drugie impreza jest od
razu fajniejsza jak wbijają b-boye.
To jest hip hop. Zawsze ekipy są
mile widziane, jak zadzwoni do
mnie b-boy i powie, że wbija
z ekipa to postaramy się żeby
cała tańcząca ekipa wbiła za friko.
Ogólnie to my chcemy robić imprezy dla ludzi mądrych, nie chce
obrażać tutaj ludzi głupich ale jak
ktoś się czuje obrażony to bywa.
Przede wszystkim hip hip chcemy
robić dla ludzi myślących, żeby
inni zobaczyli, że można się przy
tej muzyce dobrze bawić. W końcu
może znowu dziewczyny przestana
się bać przychodzić na imprezy
hip hopowe hahahaha... zresztą
na nasze imprezy przychodzi dużo
dziewczyn.
Ok zostawmy Rap History Warsaw. Powiedz mi Kosi jakie masz
plany co do działalności w rapie?
Kosi: Plany są, cały czas pisze,
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ćwiczę styl ale póki co ostatnio nie
nagrywam za dużo, jestem bardzo
samokrytyczny. Może wkrótce wbije
do studia sam, czy z kumplami i jak
już zaczniemy nagrywac to czuje,
że materiał powstanie bardzo szybko, bo pisanie tekstów przychodzi
nam z dużą łatwością. Na pewno
coś od nas w tym roku wyjdzie...
czy to bedzie BC, JWP, PCP czy
jakis iny projekt.
Czy inspirujesz się innymi raperami, wpływają jakoś na Ciebie?
Kosi: Jedni wpływają inspirująco,
innych traktuje jak powietrze,
jeszcze inni mnie śmieszą. U niektórych raperów widzę dobry styl,
dobry przekaz albo po prostu ich
całokształt mi się podoba. To jest
inspirujące. Ja ogólnie słucham też
poza rapem wielu innych gatunków
muzyki i to też mnie inspiruje...
zresztą sprawdź moje kawałki
z Vieniem „Inspirac je“ i „Inspiracje
2“ – tam sporo powiedzieliśmy na
temat inspiracji muzycznych. Tak
naprawde inspirujące jest dla mnie
całe życie.
Na koniec mam takie może trochę
kontrowersyjne pytanie, jak nie
chcesz to możesz nie odpowiadać
(śmiech). Czy nie uważasz, że
większość, nie wszyscy, ale duża
część polskich raperów nie do
końca jest uświadomiona czym
jest kultura Hip hop?
Kosi: Mam takie samo wrażenie już
od dawna, stąd pomysł na RHW.
Jest mi niezmiernie przykro, że są
MC’s którzy nie znają podstaw, nie
wiedzą skąd to się wzięło. Parę razy
spotkałem się z takimi osobami ale
prawdziwych graczy, kingów nie
oszukasz!
Na koniec słowo dla czytelników.
Kosi: Hip hop to bardzo piękna
sprawa, tak samo jak każda inna
pasja czy to jest architektura czy
sport. Polecam ogólne działanie bo
życie jest bardzo krótkie i zapierdala. Trzeba robić dobre rzeczy
i wierzyć w siebie.
Pozdrawiam wszystkich moich hiphopowych przyjaciół, moja rodzinę
i wszystkich zajawkowiczów w całej
Polsce i na na całym świecie.
txt: Piotr “Piotrass” Szczygieł

Nie sposób przypomnieć sobie
artystę młodego pokolenia,
który w ciągu ostatnich kilku lat
spowodował gwałtowniejsze
poruszenie niż GrubSon. Mieliśmy
do czynienia z wieloma, którzy
pojawili się nagle i równie szybko
przepadli, nie zostawiając swoim
następcom nawet delikatnych
śladów do zatarcia.
Rybnicki wokalista, od momentu pojawienia się na polskiej
scenie muzyki hip-hopowej
i dancehall’owej, sukcesywnie
wzmacnia swoją pozycję na niej
i uczciwie spłaca kredyt zaufania,
jakim słuchacze obdarzyli go
lata temu. Wiele czasu minęło
od okresu, kiedy był tylko uczestnikiem tematycznych imprez
w Rybniku, organizowanych
przez starszego brata. Te niepozorne spotkania z raczkującym
wtedy gatunkiem muzycznym
stały się jednak silnym bodźcem

do sięgnięcia po mikrofon
i spróbowania swoich sił po
drugiej stronie lustra.
Przełomowy moment w jego
muzycznej karierze nastąpił
dopiero w 2009 roku, kiedy oddał
w ręce fanów płytę “O.R.S.”.
Materiał ukazał się nakładem
wytwórni MaxFloRec, a odzew ze
strony słuchaczy, dziennikarzy
muzycznych, organizatorów koncertów i innych artystów przerósł
wszelkie oczekiwania obu stron.
Na płycie znalazły się m.in. “Nowa
fala” czy “Na szczycie”, utwory,
które w internecie pobiły rekordy
popularności i otwarły GrubSonowi drzwi do współpracy
z uznanymi artystami polskimi.
W krótkim czasie pojawił się
gościnnie na płytach Rahima,
AbradAba, Gurala i nie tylko.
28 stycznia 2011 roku, w dniu
swoich dwudziestych piątych
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urodzin, GrubSon świętował
również premierę dwupłytowego
wydawnictwa “Coś więcej niż
muzyka”. Na kilka dni przed
premierą album, na którym
pojawili się między innymi Rahim,
AbradAb, 3oda Kru, Skorup czy
Eastwest Rockers, zajął pierwsze
miejsce na liście TOP 50
w Empiku.
Koncert premierowy, który odbył
się w Czerwionce-Leszczynach,
był oficjalnym otwarciem długiej
listy koncertów w całej Polsce,
na które bilety znikają z punktów
sprzedaży tak szybko, jak płyty
z półek sklepów muzycznych.
Płytą “O.R.S.” artysta podniósł
poprzeczkę tak wysoko, że
sceptycyzm fanów wobec kolejnej
produkcji zdawał się nieunikniony,
ale wszystko wskazuje na to, że
2011 będzie kolejnym rokiem
GrubSona.
txt: Jola Staszczyk
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Bielsko Biała Sfera Bydgos
Bydgoszcz Focus Mall
Gdańsk Galeria Bałtycka
Gdańsk Główny
Gdynia Centrum
Katowice Centrum
Katowice Silesia
Kraków Bonarka
Kraków Galeria Krakowska
Kraków Kazimierz

Kraków Rynek
Lublin Plaza
Łódź Galeria
Łódź Manufaktura
Poznań Plaza
Poznań Ratajczaka
Poznań Stary Browar
Radom M1
Szczecin Galaxy
W-wa Arkadia
W-wa Blue City

W-wa Galeria Mokotów
W-wa Junior
W-wa Nowy Świat
W-wa Wola Park
W-wa Złote Tarasy
Wrocław Bielany
Wrocław Magnolia Park
Wrocław Renoma
Wrocław Rynek

Nic prostszego. Wystarczy tylko, że zapoznasz się z zasadami objęcia patronatem wydarzenia przez
Flava Dance Magazine i skontaktujesz się z nami.

Co zyskasz zapraszając nas na swój event?
Zapowiedź na stronie Flava Dance Magazine:

Szczegółowa informacja o Twoim evencie zostanie zamieszczona na głównej stronie Flava Dance Magazine.

Najnowsze wydanie:

Patronat nie wiąże się tylko ze zrobieniem z eventu relacji. Zapraszając nas na organizowany przez Ciebie
event gwarantujemy Ci świeżą dostawę najnowszego wydania Flava Dance Magazine, co może zwiększyć
ilość osób na evencie.

Mailing:

Jeżeli tylko wyrazisz chęć to roześlemy mailing informujący o nadchodzącym wydarzeniu do naszych
czytelników.

Relacja i fotorelacja:

Oferujemy również profesjonalną fotorelację. Nasi specjaliści wyłapią najciekawsze sytuacje, najtrudniejsze
numery i uchwycą emocje towarzyszące zwycięstwu, czy też porażce. Pełna fotorelacja na stronie Flava Dance
Magazine, a najciekawsze zdjęcia w kolejnym numerze FDM dodadzą smaku profesjonalnej relacji.

Writerzy, podobnie jak inni artyści,
prędzej czy później obierają swoją
drogę i pewien kierunek rozwoju. Jedni z nich czują się lepiej
działając solo i bombiąc wszędzie
własne style, inni poświęcają
więcej czasu promując swoją
grupę, ekipę, crew, czyli kolektyw
kilku zajawkowiczów kształtu,
koloru i formy.
Tym razem postanowiliśmy
zaprezentować Wam zeszłoroczny
dorobek duetu dwóch, coraz
bardziej znanych, artystów. Ich
prace zdobią ulice (i galerie)
coraz większej ilości, już nie tylko
polskich, miast (i wsi). W ubiegłym
2010 roku, który minął bezpowrotnie niczym dwutysięczny odcinek
Klanu, panowie naprawdę ładnie
pocisnęli temat, a kilka efektów
tego możecie sprawdzić poniżej.

Pierwszy z nich to Sepe, którego
starsze prace oraz światopogląd,
mieliście przyjemność poznać
w poprzednim wydaniu FDM.
Z tamtego wywiadu mogliście
dowiedzieć się np. jaki jest wpływ
polskich seriali na perystaltykę
jelita grubego oraz dlaczego
jednorękich graficiarzy nie wpuszcza się na basen…
Ponieważ nasi uważni Czytelnicy
poznali już odpowiedzi na te
i inne egzystencjalne pytania
o nieocenionej wadze, dlatego
też prezentując sylwetkę drugiego z nich, czyli Chazmego,
postanowiliśmy ograniczyć się do
rzeczowej wymiany tzw. informacji
konkretnych…
txt: Bartosz Gordecki

Centrum Tańca i Ruchu PADE
ul. Berka Joselewicza 21c
31-031 Kraków
www.pade.com.pl
tel. 792 08 7233
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EGURROLA DANCE STUDIO
Warszawa, Żwirki i Wigury 99a,
Al. Jerozolimskie 91 i ul. Kasprzaka 24a
www.taniec.com.pl
tel. (022) 8240201
(022) 8240712
B
F
H
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Centrum Rozwoju
Artystycznego
Warszawa
ul. Broniewskiego 7 (Żoliborz)
ul.Czumy 8 (Bemowo)
www.cra.waw.pl
F
H
tel. 665005246

B

Lilla House Warszawa
Ul.Górczewska 129
tel. 22 691-91-01
tel. kom 608-108-918
tel. kom 664-594-358
www.lillahouse.com
F
H

ZAJĘCIA BREAK DANCE Z LADY FLOW
MOST BROKEN CREW
Warszawa, Uniwersum Fitness, ul. Burdzińskiego 5
www.uniwersum-fitness.pl
tel. 519 601 927; 602 403 364
B

F

H

Mind Media Sp. z o.o.
Wydawca Portalu dlaStudenta.pl
ul. Świdnicka 19, 50-066 Wrocław
tel. 71 344 86 96
fax. 71 344 86 95
e-mail: biuro.wroclaw@dlastudenta.pl
www.dlastudenta.pl

I TWOJA WIZYTÓW
KA
MOŻE TU BYĆ
redakcja@flava.com.
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BREAKING
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FUNK STYLES
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HIP-HOP DANCE
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SOUL OF HIP-HOP
oŚRODEK KULTURY OCHOTY
Ul. Grójecka 75
tel. 22 822-48-70
oko@oko.com.pl
www.oko.com.pl
B
F
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