Czego tancerz nie jest w stanie odmĂłwiÄ ? - PrzemysĹ aw WereszczyĹ ski.
Dzisiaj, serdecznie zapraszam na wywiad z MonikÄ Grzelak i jej pobytu w Pineapple Dance Studios w
Londynie. ZachÄ cajÄ cy tekst, po ktĂłrym aĹź chce siÄ jeszcze dzisiaj kupiÄ bilet i przeĹźyÄ to co
Monika.

Dzisiaj, serdecznie zapraszam na wywiad z MonikÄ Grzelak i jej pobytu w Pineapple Dance Studios w
Londynie. ZachÄ cajÄ cy tekst, po ktĂłrym aĹź chce siÄ jeszcze dzisiaj kupiÄ bilet i przeĹźyÄ to co
Monika.
Moniko, wĹ aĹ nie wrĂłciĹ aĹ z tygodniowego pobytu w Pineapple Dance Studios
w Londynie. W swoim dorobku zawodowym byĹ aĹ na tak wielu szkoleniach, Ĺźe nie mogÄ siÄ
powstrzymaÄ od pytania, czy komukolwiek udaĹ o siÄ Ciebie zaskoczyÄ na zajÄ ciach?
MG: PrzyznajÄ , Ĺźe po wojaĹźach w Broadway Dance Center w Nowym Jorku oraz po lipcowym pobycie
w studiu Harmonic w ParyĹźu, moje nastawienie byĹ o niezbyt entuzjastyczne. Jednak na miejscu
przeĹźyĹ am miĹ e rozczarowanie, bo trafiĹ am na kilka naprawdÄ Ĺ wietnych zajÄ Ä . SzczegĂłlnie
spodobaĹ a mi siÄ instruktorka z formacji Dance 2XS. Jej New Age Hip Hop okazaĹ siÄ bardzo
niekonwencjonalnÄ mieszankÄ . Dobre wraĹźenie zrobiĹ teĹź na mnie Xavi - specjalista od Hip
Hop/New Style i przy okazji dobry metodyk.

DomyĹ lam siÄ , Ĺźe zagraniczne szkolenie wymaga specjalnych przygotowaĹ . Co CiÄ
wyjazdĂłw?

motywuje do

MG: Sprawy organizacyjne takie, jak karnet czy wybĂłr zajÄ Ä zaĹ atwia siÄ na miejscu. A co do mojej
motywacji, to pracujÄ c z formacjami, wkĹ adam bardzo duĹźo energii w rozwĂłj innych tancerzy. TuĹź po
zakoĹ czeniu sezonu udaĹ o mi siÄ wygospodarowaÄ czas dla siebie, wiÄ c skorzystaĹ am z tej
okazji. LubiÄ Ĺ ledziÄ zagraniczne trendy. Poza tym, kiedy doskonalÄ swojÄ technikÄ , korzystajÄ
na tym moi podopieczni, bo przekazujÄ tÄ wiedzÄ dalej.

MoĹźesz powiedzieÄ

coĹ

wiÄ cej na temat aktualnie lansowanych styli tanecznych?

MG: W Polsce ostatnio modne jest hasĹ o New Style. Natomiast w Londynie panuje tendencja do
poszukiwania wĹ asnego stylu i Ĺ Ä czeniu wielu technik. Utrzymuje siÄ ona juĹź od kilku lat i widaÄ
jÄ nie tylko w Hip Hopie, ale rĂłwnieĹź w Salsie. Przy tworzeniu choreografii kĹ adzie siÄ nacisk na
muzykalnoĹ Ä . OczywiĹ cie nie oznacza to, Ĺźe tak jest na wszystkich zajÄ ciach, bo kilka razy
zdarzyĹ o mi siÄ trafiÄ na tak zwanÄ "poraĹźkÄ dnia", czyli zajÄ cia na poziomie - delikatnie
mĂłwiÄ c - odbiegajÄ cym od standardĂłw europejskich.

Zapewne jest coĹ , czego nie byĹ aĹ

sobie w stanie odmĂłwiÄ

podczas pobytu w Londynie?

MG: WiedziaĹ am, Ĺźe mnie o to spytasz. (Ĺ miech) Tak, byĹ am na dwĂłch imprezach salsowych: w
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klubie SOS oraz na salsotece otwierajÄ cej kongres, gdzie za bardzo nie poszalaĹ am, bo akurat tam
dominowaĹ a cubana.

WrĂłÄ my jeszcze na moment do zajÄ Ä . Jaka atmosfera panuje w Pineapple?
MG: Na Ĺ wiecie normÄ jest brak limitu miejsc na zajÄ ciach. Nie ma wczeĹ niejszych rezerwacji, wiÄ c
na lekcje wchodzi kaĹźdy, kto zapĹ aci. WyobraĹşcie sobie, Ĺźe w naszej sali numer 2 taĹ czy
rĂłwnoczeĹ nie 50 osĂłb! Jednak taki sposĂłb organizacji, choÄ jest mi obcy, ma teĹź pozytywy. Przede
wszystkim ograniczone miejsce uczy podpatrywania ruchu innych tancerzy. CzÄ stym zjawiskiem jest teĹź
to, Ĺźe jeden instruktor przychodzi na zajÄ cia innego, Ĺźeby siÄ zainspirowaÄ . Liczy siÄ otwartoĹ Ä
umysĹ u, czuÄ pokorÄ i szacunek. Ludzie, ktĂłrzy Ä wiczÄ w Pineapple majÄ konkretne nastawienie
i zupeĹ nie nie zwracajÄ uwagi na warunki. Taniec jest priorytetem i dla niego moĹźna znieĹ Ä wiele
niedogodnoĹ ci. PrzerobiĹ am to na wĹ asnej skĂłrze i wiem, Ĺźe czasem warto przecierpieÄ , Ĺźeby
mieÄ poczucie satysfakcji z jakoĹ ci tego, co siÄ robi.
DziÄ kujÄ

za rozmowÄ .
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