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f, raffiti's
not dead.

W połowie at 90 pojawiło się grafflt
w Trólm eścle. szybko nastąpił dość duzy
bum,, Duzo ludz chc ało malować.
i pobawić slę farbą w sprayu, W tym czas e
rozw jał sie tez hip hop w Po sce mozna
powiedz eć, ze qrafliti było ]akąś tzęśc ą tej
sub <u tury, Poc ąql jeździły pomalowane,
śclany wzdłlz lin <olejowe1 z dn a na dz eń
stawały się łatwym (ą5k em dJa malarzy,
Przybywało |<o orowych śc an, wszysty
szukali mielsc, na którVLh lch obrazek
wyrózniał się i byłby łatwo zauwaza ny

0d tamtego czasu duzo się zmieniło,
Wiele osób malujących wykruszyło srę,
przyszły nowe ek py, nowe im ona, pociągi
są reqL_] arn e buffowane, wielu małolatów
atających z markerami pod wpływem mody
schowała się w domu, Złote Iata minęły
iwydawałoby s ę, ze juz n c c el<awego nas
nie czel<a imoznaby było zapomn eć
o całe] sprawie qdyby n e grLrpa 05ób. (tóre
nada ma]ą w głowach sza one i odwazne
pomysły. 0d organizowan a requiarnych
1amów. po wydawan e tjlmow pubI kacli
dzlęki, <tórym qrafiltl nie umarło a f,dańs <

poZO5tał w czołówce Polski i zaczął istnieć
.a - dp " \/V'aLO^pĘo gfal ti'i

Mozl wość po (azan a szerszernL.] qronu
prac zarówno Z Ida-lS (a z reszty Polsk
jak iWschodnie] Europy dało powstanle
n dod, ,n- LO C eltr, W .rrLyr. c-a- e
bral<owało tal< ego maqazynu idoŚĆ
szybl<o Ioncrete stał sJę 1edną z na]bardzlej
'o, 0O-'d la n,.' pa ó- _ó,Wle, )n
apo "-i|ł loodm -d5 ooo,pgio-l ,,

I o]ei po-\Jrp-,loo-\łie-ie.ce-/
było stworzen e m e;sca dla ludz chcących
odna]eźć swó] k rnrat istyl thciellśmy
oogod . oi" pla ę _"r.oia ,c-
p enlędzy nadal rea lzować projekty dające
nam ma <simum spełnienia satysfakcj ,

Szu <a lśmy m ej5ta, które ma swó] kl mat,
D"lp eqo o0 , g el u ród aIneqo ' ,-ogo
od przepełn onegO tandetą zwy<łego
5ke]t5zopu czy supermar|<etu, Tal<

właśnie narodził s|ę s (lep On ine pomysł
ozywienia starej zapornnlane1 rampy
<o e]owej <tórą zamieni iśrny W 0tWarta
ga errę, (osZtowało nas to 5pOrO praty, 

'

masę wyrzeczeń, Było trochę zabawy, sporo
Wy aneg0 p0tu,

Nazwa naszego m ejsca, moze budz ć
my|ne sko]arzenla, Większoścl <ojarzy
s ę z lnternetem .]edna < ci bardz ej
wralemn czeni bez problemu powiązą to

,l9 
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Z nlą (O]e]ki 5l(]\4. przy (tórej nasz 5 ( ep S]e

ZnajdJje,

L n a <oleiov,ia t0 n e ty <o obs <urne dr",orce
perony i Set ( tOró|!, T0 pe,,V.la centra na

część aq omeracli tró]m e]S (iej beZ (tóre]

c ez <o byłoby s e przemieszczać, D a 1ednych
c <a zacla naszego sklepu moze wydawać

ę|"'- .p0o|^ó ó- .rd
naz!,\iy u .y an punl<t'r 0dn eS en a, ]edna (

my w dz my V! tvrn VJartośa n e naSta,V at|y
s ę na masó,;,;kę za,ql0 onych ( entór,|

Trafi;lą do nas zarórlun0 artvśt !tr terzy
.]a < fani 5nea j(erÓillr Oi-aZ 5treet\"l,/ear0,/,/yLrl

c LrchÓrł, iUamy i,ii c e TnaTe (, jednym nlc n e

mólv acvth druq m lrzysparzajatych vi e e

lśm echl na ]riuaT]l,/ zadotło en a, Mare <

<tóąlth n gdr,r r;r:eśn ei n e było tri Trólm eśc e
r,!5zy5tV nad tVm bardzo ub0 ev!a] ,

Jeze chodz o p|-0]ekty 0n rne to ]e5t
lch sporo Prowadz my ottniartą qalerię,
v,lydalemy pub i<acle maqaZyny Zalmujemy
s ę dz ałan am tń,órLz,y'rn . grall (a

nO!ĄJOtze5nVTn d zajnem Wwolnych
chwi ach orqanlzulemy badź pomagamy
l"; rea zac] fnpreZ Z!Ą./ ązanych ze 5treetart'ern
i qrafilt , takirh ja < thoc azbv 0nly Nilembers
Lraflltl Jam pro]e (t 5tleet Sess on oraz 1edną
z na]w ę (szych rnprez \.ł Po sce f,raffest

Iraffest czy M ędzynardol,1j,y' Fe5t yja

l"l dniach'l5 17 ma]a 2D09 przv[ ąqndł
rnnó5tlvo Iudz z całe1 PoLsk 1a < z zaqran ty
Podz e onv na 3 blo <l (,,łystawę Is andea,
qraftlt jam oraz stenę aud o) trr,valący
] dn fest wal śc ągnąl do Idańs <a ponad
]6! rna arzy oraz Lr <lnastu sła,J,,/nyLrl

artv5tó\i,/ lrryt^lodzacych s ę z <ręqu qrafllt

tak ch 1a < Po nt (tzethv) B]Lr (WloLhy)
Zedz l,|a and a). F nsLa (5zi,,ecia) V aqrailk
(Niemcy) Nunca (Braz1, ia) a ta (ze ta ( E
qv,, azdy 5[enV mL]zvtlnej 1a < D1 Food Lu < d.

Ver d. M (e Slott czy 3L] Lrn

.l' o oOD 3o o O,

[dańs < e1 m ał na ce i-] p0 (az:n e qratllil
TO: ó

spolrzeniem na teqo |,,,pL] n"Ir!ż!

Na za tończpn e rddalen;,l res!e (t |,,rsZl,/St ( Tn

o , ob- o ,d. , 0 0 ó

iprlycz,ln a]a 5 ę d! .eq! re !,.r'-lt n e
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WWW.graff e5t. pl
www.onlymem bers. p I
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Hoax|ongboards.
Styl zyciacĄ sport?

snowboardu miała dobrą giętkość, więc
szorowała o ulice,,, az miło, Natomiast
z init arywą pro,ekLU Hoax wyszedl
Miro,.]ego dziadek ma stoIarnię, w |<tóre1

przesledział pół dzieciństwa, w ęc poszedł
za c osem, Sprawy obrały profesjonalny
wymiar, Zaczął wycinać pierwsze 5zerpy,
pierwsze kształty l.., pooooszłooo jak dzlk
w pomidory|
Wspó|nie działamy 2 lata, Pierwsze des|<i

z logiem Hoax'a wyszły w październiku
2008, A'e walt0 podk-pśl,i, u e znary się
parę dobrych ]at, Nie zawsze obywało s ę
bez kłótni (pan ]ops ma zawsze rację),
jedna < kompromisy, jakie os ąqamV są

bardzo zadowaIalące i nakręcają nas do
daIszej, wspó|nej roboty,

Iest wa5 czworo, tyle pomyslów ile głów?

Jak wygląda współpraca? Czy wasze
funl<cie są rozdzielone?
Tak i nie, Dokładnie le chara (terów tV|e
pomyslow, więc kazdy ,-as w r,alę
moźLiwości realizuje się na kazdym etapie.
Prym techno ogiczny na pewno wiedzie
Miro, który w tym tematie jest najlepszy,
Szejpy, kształty qrali|< wymyś|amy
wspólnie - na bleząt o obserwu.emv olace
desk iwprowadzamy poprawki, tak by
wykorzystywała 1 00v" swoich mozliwości,
Co do grafik, to wyg ąda to ta|<, że |<azdy ma
swój pro-mode|, Mamy rózne qusta iczę5t0
ścieramy 5ię o to, jak mają wyg|ądać koIejne

LongbOardy StanOWią alternatvwną
'WyjąLkowo stv ową prooozycję -a
poruszanie 5 ę p0 mleśtie, HoaX to
,(realywny <oIe <Lyw za mu.ący się
projektowaniem oraz produ|<cją dese|<

longboard'owych, 5ą autoraml wieIu
innowacyjnych kształtów Iongboardów
oraz atrakry,nyr l qrahk, kLórym

1e zdoblą, Miro, Jaro,]ops oraz Fi ip
opowledzą jak to się stało, ze rozpoczęli
produkować |onqboardy i dIatzego
przynosi im to tal< ogromną satysfakcję,

szaty, d atego robimy je ndywidualnle.
W efekcie takie1 ,,batteIki" nasza oferta jest
zróznicowana, co niesl<romnie zaliczamy
sobie na pIus,

Dlaczego nie zwyl<ła deskorolka tylko
właśnie longboard?
Miro jeźdz ł na desl<orolce i bardzo sobie
s <ateboard ng chwa| , ]ednak to nie jest

na]lepszy sprzęt do poruszania się po mieście.
Poza tym 1edno odepchnięcie na 1onqu

i płyniesz, z deskoroIką jest inaczej. Podróż
deskoroIką do szkoły rzy pracy ri,a sie
z ce em, W PoIsce nawierzchnia jest wątpIiwej
jakości, Taka wyprawa zazwycza] kończy się
tachaniem dechy w ręku, Longboard turia
się znakomicie mimo włysokich krawężników
nierównyt h t hodn, <ów, S7vbko -]o7na .ię

nauczyć wielu trików, ]eździć freestv|e'Owo
iz-akomlcie się p-zv ty,n bawii,

Wspominacie o zabawie, Czy są
organizowane zawody, jam-y
longboardowe?

}{

Na rozgrzewkę l<rótki powrót do
przeszłości - opowiedzcie o historii
longboardów?
5am Iongboard wywodzi się z tradycji
su,ingowe. lat 70tych, Więks,ośc
podstawowych trików zaczerpnięta je5t od
surferów, Pomysł na deskę z kółkam wziął
s ę z niemożności pływania na faIach, kiedy
n]e ma do teqo odpowiednich warunków,
My promujemy longboardy, jako typowo
m ejr lą u a,aw <ę . hes/lą nie marV wViscia

najb izsze dłuqie fale oceaniczne znajdują
się tysiące kilometrów od Idańska. Jeśli
mielibyśmy to zjawisko jakoś nazwać to
urban surfing byłby dobrym okreś|eniem,

Dlaczego postanowiliście sami produl<ować
longboardy?
Wszyscy chorujemy na punl<cie snowboardu
i to właśnie brak mozLiwości jazdy przez
cały ro < skłonił nas najbardziej by zacząć
robić |ong1, |(to na njch jeźdZrł, ten Wle,

ze odczucia zjazdy są podobne, Poza tym
mamy słabość do drewnianych robótei<
ręcznych, W Po|sce jest wciąż niewie|e osób,
które wiedzą, jaki to Znakomity pomysł na

bujanie się po mieście, dIatego mamy pewną
mis1ę: chcemy zarazać innych naszą za]awką,

5l<ąd nazwa Hoax?
Wymyślił nasz znajomy - L(ondz el,,, którego
pozdrawiamyI Poszukiwaliśmy słowa, <tóre

będzie pasowało do m ejskiego klimatu,
terminu, który będzie sugerował,
zejestcoś narzeczy, coś nie do końca
jasnego dIa wszystkich,,. stąd Hoax,

Początlti bywają trudne, a czasami
zaskal<ująco zabawne. l(iedy i w jakich
okolicznościach zatzęliście się tym
zajmować razem, jal<o Hoax?
Pierwszą des|<ę wyc ął Fi ip ze starego
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fo do zawodów to ]a < na raz e oflcla n e
rozqrywa s ę zawody dotłnhJ owe. czy
Z górki. kto p erWSZy ten lepszy Na ezy
dodać ze prędkośi średn e to 80 90km/h
a bywa szybc e] ]0ps p0 ]ednVm z ta ( Lrl

zjazdalll priel mlesiąc 1adł obiad za
pomocą słom < takze za (łada]t e (as|(i

ochraniacze, ]eś chcecie 1eźdz ć szyb <o

Adrena na qwarantowana, nna dystyplrna to
szero <o po]mowany freesty e. czyl wszelk e

sty owe s|idy tric < tp (oJelna to 5 a Om LZV

wyq basy na pręd <ości m ędzy parhoł <ami,

W Po ste jal< na raz e odbyło s ę <i <a

zawodów downh Iowych, nne dyscyp lny
do . po , ,clępo !o ) lO p

0 (O] [ZnOśtiO\",Jyth ;am ól"łl, Mamy zamlar
to Zrn enić by w ęce] dz ało s ę W ternat e

lonqboardoweqo Freesty e L],

Życie w mieście nalzuca pewne schematy
tran5portowe. Czy Iuż wcześniej mieliście
pomysł na poruszanie się po metropolii
i nacze|?
Tak n e Uw e b amy te odpow edź
Lonqboardy są a ternatvwą a e nasza
zajawka b erze 5 ę z tżeg0 nneqo
Nasza pasla to rob en e dech ]azda na nich,
a e n e ty ko ]a < juz w5pomn el śmy, kazdy
z nas 1eźdz na snowboardz e, ( edy ty (o 5ię
da Longboard to 5weq0 rodzalu przełożen e

snowboardu z gór na ul cę, fajnie;est poczuć
des<ę pod nOqam w ato Lonqboard j."st

przede tvszyst <im przy]emny, (omun <acla

to rzecz druqorzędna

.|ak według was powinno dobierać się
longboardy? Do własnych potrzeb? l(to
może na nich jeździć?
|(azdy moze 1eźdz ć Nie trzeba mieć luźnych
o'0 L aPp ido -p- 5,_

na ezeć do zadne] pacz < , Staramy s ę odelść
od postrzeqania on gboardów jako atrvbutL_]

surtera czy ja < ej (o w e ( sL]b (Lr tury, fhtemV
wprowadzić ongboard w zyc e codzienne
ta <, aby słuzył także , m eszczuchom"

,l999 
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jako środek transportLr, ']esteśmy żywvm
dowodem na to, ze mozna się na nim turlać
bez przerwy, To nie je5t trudne. To jest łatwe
i przv]emne, Po prostu tzeba spróbować, Wystarczą
zaledwie owa d,i aby <onp elnie się wc ąqnąć,
Mozna 1 szybclej - |(west a pozytywnego
nastawienia i chęciI to do wyboru desk],

Io sprawa gLslu leqo jak chcesz .a niej
jeździć Deska, która ]dealnje płynie prżez
rniasto może o]<azać 5ię nie na]lepsza d0
downh jlIu czy freestyle i odwrotnie, Jak ktoś
n e je5t pew en, c0 wVbrać, zawsze moze do
-as napisai - -a pew-o doradzimy

Sl<ąd czerpiecie pomysły na l(ształty
igtafiki?
To tal< samo nle przychodzi, |(omblnujemy,
To efekt ek5per1lmentów jezdnych
połączonych z odczuciaml estetvcznymi.
W grallkach chcemy odejść 0d stereotypu
utozsam anego z l< imatami 5urfer5kimi,
Miejski styl podkreśLają chociazby nasze
qrafi|(i, |<tóre nawiązu]ą do teqo, co nas
otatza na co dzień,

Z jakiego modelu jesteście najbardziej
dumni?
Zdecydowanie Tw n drop| ]est do des <a

dwu|<ierunl<owa, o obniżonym środl<u

ciężkośc , Jest dzięki temu bardzo stabilna
i łatwie] OSiąga wyso <ą prędkość, 5ą tez inne
wyjątkowe mode|e, zbyt wyjąt<owe zeby je

odłoźyć na półl<ę, a zarazem zbyt pokręcone
by juz weszły do seryjne.j produ|<cj ,

5iłą rzeczy pozostawiamy je dIa sieb e,

Jal< wyobrażacie sobie Hoax w przyszłości?
Włókna szk|ane, węglowe, des|<i
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grubośc] 3rnm,,.ta ( to soble wyobrazamy,
Rzer uyw .tosL,ed, a < iesL Laka, -e l e
w emyjak będą wyglądały choćby i za rok,

Może będziemy je robić z pajęczyny, aJbo

Mitri u? Na pewno będą |<ozackieL Polska jest
przykładem kraju, w l<tórym pewne rzetzy
5q lUpel-ie'nar-e. wykol VsLyWa ,e, n ż

w jakimkolw e< innym mlejscu na Ziemi,
Moźe nledługo na nasze dechy przes ądą
5lę starsze panie, aby potem ub jać na nlch
w domowym zaciszu schabowe ]<ot ety,
Wówcza5 naszą odpowiedzią pewnie będzie
grafika przedstawiająca maszynJ<ę do mięsa,

JesteśmV na to gotowi,

Z czego jesteście najbardziej dumni
w |<ontel<ście Hoax'u?
Zf d<tu, iż robimy dechy od potzątku
do l<ońca, mając nad tym pełna kontro ę,
0d momentu, kiedy wyb eramy drewno,
poprzez formowanie, wyclnanie, malowan e

az po rnoment, <iedy przy|<ręcamy kółka,
100y" handmadel N e są one tworem
z chińskiej fabryki, Nawet prasę do
formowania desek oraz wiele narzędzi,
których uźywamyw produkcji zrob iśmy
sa- , \o, W e,La-k i m]oLka mo.e rie,,
Mamy teZ duZo protOtypóW, te5tujemy
wie e rodzajów drewna (i nnych tajnych
materiałów) by uzysl<ać jak najIepszy f|ex,

sztywność i wytrzymałość, |(azde drewno
rna róZne właściwości, d ateqo Warto
próbować, zeby uzyskać optimum,
nna sprawa, ]<tóra nas ciesZy, to fakt, Ze

jesteśmy jedn1lml z pierwszych w PoIsce
(pozdr, dJa chłopaków z J(ra|<owa|) |<tórzy

zalmują slę tvm tematem i roz<ręcamy
to od podstaw, Ni (t nie Wie, dol<ąd nas
to ZaprowadZ , ja < naraz e rnarny Z tego
(0nkretny zajarI

Hoax - P]osto w kill<u słowach?
Jops; drewno, Iam]nat ifarba
FiI p: meqa plota
M ro: long dong's czyta] moc i jakość

]aro: atom, Zajar|

Podsumowując - trochę abstral<cji.
Z jaką postacią kojarzy się was desl<a?

JOpS; Jame5 Bond,
F 1ip: Rocco,
Miro: l<apitan As z HVdrozaqadki.

Jaro: Jenna Jameson, tr








