
 

WHACKING/WAACKING BATTLE 1vs 1 

1. Musicalidade – Ritmo pessoal e uma manipulação nos “beats” enquanto conta uma 

História ou tem uma Conversação através do movimento. 

2. Originalidade no uso dos braços – Clareza com os movimentos de braços dos “OGs” 

inspirados nos nunchakus do Bruce Lee, o maestro sinfônico Leopold Stokowski, 

especialmente conhecido por seu estilo de condução à mão livre que inspirou o 

bastão/sabres de luz tradicionais de Star Wars... como acima da cabeça e etc.  

3. Criatividade na expressão via poses – Ação “congelada/paralisada” inspirada por Art 

Deco e Erte (Romain de Tirtoff) com suas formas angulares... e pelo livro de fotografia 

Four Fabulous Faces de Larry Carr ou fotografia da cultura pop. 

4. Uso do espaço – movimentos fluidos extremos inspirados em patinação artística, filmes 

mudos com recursos visuais em edição e footwork com saltos e curvas como um efeito 

dramático, uma dramaturgia. 

5. Acessórios – trajes, vestimentas dentro do estilo Whacking. Seja criativo e temático. 

Destaque o seu país, a cultura e o ogrulho nacional. 

6. Coordenação de pés e braços – tendo uma relação visual na conquista da música. 

7. Floor work/Chão em movimento angular art deco – o mesmo que no número 3, mas 

estritamente baseado no solo, chão, inspirado nos elaborados números de produção 

musical de Busby Berkeley que frequentemente envolviam complexos padrões 

geométricos e filmados com ângulos de câmera acima da cabeça. 

8. Consciência e controle corporal – basicamente aplicando tudo o que foi dito acima e 

expressando quem você é como artista. 

9. Sem “lyp syncing”. 

10. Sem elementos do Vogue 

11. Arte em combinar tudo isso – adicionando todos ou mais elementos do Whacking na 

batalha. 

 

A Whacking Battle é a arte de se expressar através da dança e da música selecionada por 

um DJ que é “seu coração”. A batalha é entre o DJ e o dançarino pelo direito de estar na 

pista de dança. Toda música de dança e remixes de músicas podem ser usados na batalha 

de Whacking/Waacking, desde que possua um BPM energético que permita ao dançarino 

 

A origem da palavra “Whack” é derivada de uma série de TV dos anos 1960 chamada 

„Batman‟ e é um verbo, tendo como significado para atacar com força com um forte golpe. 



 

Haverá 16 vagas abertas para esta batalha, precedidas por uma rodada de qualificação para 

determinar os Top 16 melhores Whackers. 

 

Cada batalha consiste em 2 Whackers que batalham 1vs1 em rodadas de 1 minuto para 

cada Whacker. 

 

Não haverá sistema de pontos para as batalhas. Os jurados julgarão cada um dos critérios 

separadamente. Os jurados estão procurando a pessoa que abrange todos os critérios 

acima e, portanto, procurando o “Whacker Completo”. 


