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ZATAŃCZYĆ NA IGRZYSKACH

Z tańcami na lodzie zawsze był kłopot. Bardzo długo zastanawiano się

czy to w ogóle jest sport? No bo jak ocenić coś nieuchwytnego -

piękno gestu czy poczucie rytmu?
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Z innymi łyżwiarskimi konkurencjami takich

problemów nie było. Piruety czy skoki łatwiej

przecież sklasyfikować. W końcu i tańce na lodzie też

stały się dyscypliną olimpijską, a w roku 1976 po raz

pierwszy w historii tancerzom na lodzie przyznano

medale zimowych igrzysk. Złote zdobyli legendarni

łyżwiarze z Rosji, Ludmiła Pachomowa i Aleksander Gorszkow.

 

„Bolero”, które podbiło świat 

Na olimpijskiej tafli w Sarajewie (14 lutego 1984 roku) Brytyjczycy Jayne

Torvill i Christopher Dean zatańczyli zaś swoje słynne „Bolero”, które

zachwyciło wszystkich, i dzięki któremu przeszli do historii. To dzięki niemu

stali się najsłynniejszą parą taneczną świata. Za jego wykonanie wszyscy

sędziowie dali im noty marzeń. Bo wtedy „szóstka” była oceną-ideałem. W

sumie brytyjski duet otrzymał aż 19 takich not! Bo nie tylko 9 ocen za

wrażenie artystyczne, jakie owo „Bolero” wywołało, ale jeszcze 3 za wartość

techniczną tego tańca, a wcześniej 3 za tańce obowiązkowe, i 4 za taniec

obowiązkowy w układzie własnym. I był to w tym względzie absolutny

rekord świata. Rekord nie do pobicia, bo „szóstki” odeszły do lamusa.

Zachwycona publiczność zgotowała im owację na stojąco. Oklaskiwała ich

osobiście, obecna w Sarajewie księżniczka Anna, a klaskałby pewnie i sam

kompozytor Maurice Ravel, do którego muzyki jechali, gdyby mógł ich

występ zobaczyć. Jeszcze dziś ogromna większość tych, którzy byli

świadkami tego występu, oddałaby pewnie większość popisów aktualnych

mistrzów, za tamten taniec, którym zaczarowali widzów.
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Sensacyjna wiadomość 

Na kilka tygodni przed igrzyskami olimpijskimi w Pjongczangu świat

obiegła sensacyjna wiadomość. W czasie mistrzostw Francji, najlepsza para

taneczna znad Sekwany, aktualni wicemistrzowie świata, Gabriella

Papadakis i Guillaume Cizeron, mający na koncie także dwa tytuły

mistrzów globu i trzy złote medale mistrzostw Starego Kontynentu,

uzyskali rekordową i maksymalną notę. Tak, tak, dziś nawet w tańcach bić

można rekordy! I w myśl obowiązujących obecnie regulaminów byłby

rekordem absolutnym. Rekord taki jednak nie padł, a sensacja okazała się

plotką. Dzięki uprzejmości Haliny Gordon-Półtorak, znanej i cenionej

polskiej sędzi, kiedyś znakomitej łyżwiarki, która wraz z Jackiem Tascherem

z powodzeniem reprezentowała nasze barwy w konkurencji lodowych

tańców na największych światowych imprezach, sprawdziliśmy, że w czasie

tych zawodów Papadakis i Cizeron otrzymali rzeczywiście bardzo wysokie

oceny - 79,1punktu za taniec krótki i 123,10 za dowolny. Gdyby miał to być

jednak szczyt tego, co dziś w ocenach osiągnąć można, musieliby dostać

odpowiednio - 85,3 i 124,7. Żeby ją uzyskać musieliby zatańczyć

perfekcyjnie i mieć wszystkie elementy trudności na poziomie

maksymalnym czyli - czwartym. Następnie musieliby pojechać absolutnie

bezbłędnie, jeśli idzie o wyraz artystyczny, technikę i zgodność z muzyką,

czyli na poziomie +3. I wreszcie otrzymać po 10 punktów za każdy

komponent, od każdego sędziego, we wszystkich tych przypadkach.

Nieprawdopodobnie trudne, ale przecież możliwe. Szkopuł byłby jeszcze w

tym, że taki rekord może być ustanawiany tylko na wielkich

międzynarodowych imprezach, a więc gdyby nawet rezultat - zgodnie z

plotką okazał się prawdziwy - został uzyskany we Francji, nie mógłby być

uznany za rekord oficjalny.

 

Przedsmak olimpijskiej rywalizacji 

Wiadomość, czy raczej plotka, jednak poszła w świat, bo może to być

element bardzo dokładnie przemyślanej strategii. Może bowiem dać

Francuzom dodatkowy bonus w walce o olimpijskie złoto z aktualnymi

mistrzami świata, dwukrotnymi mistrzami globu i wicemistrzami

olimpijskimi z Soczi, Kanadyjczykami Tessą Virtue i Scottem Moirem. W

podświadomości sędziów może przecież kołatać, że coś tam było, że

mówiło się przecież o ich rewelacyjnej jeździe i znakomitej formie.

Rozważania te wydawać się mogą śmieszne, ale…  

Faktem jest, że Francuzi i Kanadyjczycy marzą o zwycięstwie w

Pjongczangu i - zdaniem fachowców - właściwie tylko oni mogą się o nie

ubiegać. Mistrzowie olimpijscy sprzed czterech lat Amerykanie Meryl

Davies i Charlie White zakończyli już sportową karierę i przeszli do rewii.

Miejsce po nich na najwyższym stopniu mistrzowskiego podium jest więc

wolne.  

No i teraz rodzi się pytanie, czy w Korei Południowej ten absolutny rekord

w lodowych tańcach może zostać osiągnięty? Jeżeli będzie to rzeczywiście

prawdziwy taneczny ideał, to dlaczego nie? Zwycięzcy z Pjongczangu - jeśli

ów wymarzony rekord osiągną - z pewnością przejdą do historii, podobnie

jak niezapomniane „Bolero” w wykonaniu Torvill i Deana. Chociaż ten

rekord zawsze jeszcze będzie można wyrównać. W każdym razie tak długo,

jak długo obowiązywać będą dzisiejsze przepisy.

 



Spełnione marzenie 

Cztery lata temu w Soczi Polaków w ogóle zabrakło, a przecież nasi

łyżwiarze figurowi startowali w igrzyskach nieprzerwanie przez 50 lat. W

koreańskim Pjongczangu biało-czerwoni będą. Właśnie w konkurencji

tańców na lodzie wystąpią Natalia Kaliszek i urodzony na Ukrainie Maksym

Spodyriew. Duet ten świetnie spisywał się w ostatnim sezonie. O ich tańcu

dowolnym zwłaszcza, do muzyki z kultowego filmu „Dirty Dancing”, wiele i

dobrze się mówiło, a ich występy przyjmowane były z wielkim aplauzem.

Dla tancerzy toruńskiego „Axla”, pracujących pod okiem Sylwii Nowak-

Trębackiej, znanej kiedyś łyżwiarki, która wraz z Sebastianem Kolasińskim

reprezentowała z powodzeniem nasz kraj w konkurencji tańców na

imprezach najwyższej rangi z IO włącznie, start w igrzyskach jest

spełnieniem marzeń i już samo uzyskanie kwalifikacji było wielkim

sukcesem. 

Jeżdżą wspólnie od czterech lat. Oboje są utalentowani, pracowici i

wytrwali w dążeniu do celu. A taniec na lodzie jest ich wielką, wspólną

pasją i z pewnością zrobią wszystko, aby w Pjongczangu wypaść jak

najlepiej. Po mistrzostwach Polski ich trenerka była bardzo zadowolona z

występu. To nie było wprawdzie jeszcze to, co naprawdę potrafią i często

udaje się im pokazać na treningach, ale przecież szczyt formy ma przyjść w

lutym, w czasie igrzysk właśnie. Na nich swój taniec dowolny wykonają do

muzyki z filmu „Wielki Gatsby”. To muzyka niezwykle klimatyczna,

przywołująca lata 20-30. W tańcu krótkim w tych IO królować będą rytmy

rodem z Ameryki Południowej, które nie są ich ulubionymi, dlatego w

dowolnym ten „Wielki Gatsby”…  

Jak nasi tancerze wypadną w Pjongczangu i czy ich występ będzie udany?

Ich trenerka, olimpijka z Nagano i Salt Lake City, bardziej denerwuje się

tym startem, niż kiedyś swoim. - Ale to inny rodzaj zdenerwowania - mówi

[Sylwia Nowak-Trębacka]. - Wiem, że kiedy oni są już na tafli, to zostają

sami i ja nie mogę już nic dla nich zrobić. Jestem zdenerwowana, bo…

bezsilna. Ale wiem, że są dobrze przygotowani i jestem pewna, że dobrze

się spiszą.

 

WIĘCEJ NA TEMAT:
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