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POLSKA SCENA TATUAŻU  
W OSTATNICH LATACH
Tatuaż jako forma wyrażania siebie przestaje szokować, a widok wytatuowanych osób 
niemal w każdym wieku jest obecnie standardem, mimo, że w polskiej rzeczywistości 
wzory utrwalone na ciele przez lata były powodem do stygmatyzacji. Dziś znajdziemy 
je zarówno wyeksponowaną na dłoni barmana czy nieśmiało skryte pod kitlem 
lekarza. Popularność tatuażu przekłada się nie tylko na poprawę jego wizerunku. 
Jako konwencja tatuażu zauważamy przede wszystkim wzrost liczby profesjonalnych 
salonów specjalizujących się w sztuce ozdabiania ciała i rosnącą popularność 
zawodu tatuatora. Ilość nie zawsze idzie w parze z jakością, dlatego mimo ogromnej 
dostępności studiów tatuażu, poziom oferowanych usług jest zróżnicowany. Gdzie 
szukać tatuatora? Jak rozpoznać profesjonalistę? Czym się kierować przy wyborze? 
Ile kosztuje tatuaż? Gdzie szukać inspiracji? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań 
znaleźć można na konwencji tatuażu.

CZYM JEST TATTOO KONWENT?
Tattoo Konwent jest największym w Polsce cyklem festiwali związanych ze sztuką 
tatuażu artystycznego. To wydarzenie oparte na formule targów, w trakcie której 
tatuatorzy z całego kraju prezentują na żywo swoje umiejętności, tworząc prace  
   na umówionych wcześniej klientach, nazywanych w żargonie konwencji tatuażu 
„modelami”. Nazwa wywodzi się z faktu, że większość tatuatorów wystawia swoje prace  
w konkursach, które stanowią trzon wydarzenia. Modele prezentują nowo nabyte lub 
wykonane przez tatuatora wcześniej wzory przed Jury oraz publicznością, która pod 
sceną obserwuje obrady ekspertów. Najlepsi tatuatorzy są wyróżniani specjalnymi 
nagrodami, które świadczą o prestiżu danego artysty. Tattoo Konwent to impreza  
o bardzo rozbudowanej formule, która wyróżnia go na tle innych wydarzeń tego typu. 
Obok stricte tatuażowych atrakcji, w programie pojawiają się koncerty muzyczne  
i pokazy specjalne. Przestrzeń obiektów goszczących festiwale dzielona jest na liczne 
strefy tematyczne, dedykowane różnego rodzaju zainteresowaniom uczestników 
konwentu. 
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HISTORIA TATTOO KONWENT
Pierwszy Tattoo Konwent odbył się w Gdańsku w 2009 roku. To właśnie z Trójmiasta 
pochodzi pomysłodawca imprezy – Marcin Pacześny. Przez 11 lat działalności 
konwencja poszerzyła swój zasięg. Dziś odbywa się regularnie w 4 polskich miastach 
– Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Organizatorzy mają na koncie również 
jedną, łódzką edycję. Dziś cykl konwentów może pochwalić się frekwencją rzędu  
27 000 odwiedzających.

 
ORGANIZATORZY

MARCIN PACZEŚNY

twórca Tattoo Konwent/właściciel sieci 
salonów tatuażu ZAJAWA TATTOO/fotograf
/pasjonat wspinaczki i alpinizmu

MICHAŁ NOWAKOWSKI

organizator Tattoo Konwent / właściciel 
agencji APPETITE4/ współwłaściciel salonu 
ZAJAWA TATTOO KRAKÓW / DJ
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IDEA TATTOO KONWENT
Misją Tattoo Konwent od zawsze było kreowanie pozytywnego wizerunku sztuki 
tatuażu artystycznego i integracja branży. Impreza przez lata ewoluowała, a wraz 
z nią myśl przewodnia imprezy. Przez lata Tattoo Konwent działał pod hasłem „Festiwal  
tatuażu i muzyki”, w ubiegłych latach claim dopełniały dodatkowe hasła przewodnie 
– w 2017 - Old’s cool (związane z jubileuszowymi edycjami, zorientowanymi na osoby 
starsze), w 2018 – Dołącz do rodziny! (mające na celu podkreślenie otwartego  
i ponadpokoleniowego charakteru imprezy). W 2019 roku zdecydowaliśmy się  
na zmianę głównych założeń komunikacyjnych imprezy ze względu na aktualne  
kierunki rozwoju Tattoo Konwentu, który szukając nowych kierunków rozwoju, sięga  
po coraz bardziej nieoczywiste obszary artystycznego wyrazu

„Tattoo Konwent to spotkanie ze światem sztuki alternatywnej. Zawsze i niezmiennie główną 
rolę odgrywa w nim tatuaż i artyści, którzy udowadniają, że sztuki nie można zamknąć  
w żadne ramy. Naszą misją od lat jest pokazywanie artystycznej strony ozdabiania ciała.  
  Promujemy najlepszych tatuatorów, którzy utrwalają swoje obrazy malując igłą po skórze, jak 
po płótnie. Uczestnikom wydarzenia dajemy możliwość śledzenia na żywo procesu twórczego, 
w trakcie którego tatuator i osoba tatuowana wspólnie realizują artystyczną wizję. Efektem 
współpracy jest indywidualna historia, moment, emocja zatrzymana w obrazie - unikatowe 
dzieło sztuki. Tattoo Konwent jest dla mnie jak ogromne studio tatuażu i jednocześnie 
żywa galeria, ponieważ przegląd prac stanowią sami uczestnicy konwencji. Cenię sobie 
kreatywność i indywidualizm miłośników tatuażu – czy mowa tu o twórcach czy posiadaczach 
wzorów. Tworzymy kreatywną, tętniącą życiem przestrzeń dla spotkania obu tych grup”. 

Marcin Pacześny, pomysłodawca/współorganizator Tattoo Konwent

„Od wielu lat rozbudowana formuła Tattoo Konwentu pokazuje z jak wieloma, często 
nieoczywistymi obszarami sztuki łączy się tatuaż. Muzyka, performans, moda, design, szeroko 
rozumiane sztuki wizualne, w tym również audiowizualne to dopiero początek listy… Patrzymy 
w przyszłość…Jako cykl konwentów tatuażu z największą w Polsce liczbą zorganizowanych 
edycji na koncie przyczyniamy się i jednocześnie jesteśmy obserwatorami ewolucji zjawiska 
jakim jest tatuaż. Myślę tu zarówno o zmianach w jego postrzeganiu, jego funkcji, indywidualnym  
znaczeniu, ikonografii, jak i technologii oraz mediach wykorzystywanych przez artystów  
w procesie tworzenia wzoru czy w trakcie poszukiwań inspiracji. Lubimy zmiany. Potrzebujemy 
ich! Lubimy, gdy się dzieje. Rocznie pod naszym szyldem odbywają się aż 4 konwenty.  
To popycha nas do ciągłego rozwoju, stawiania sobie wyzwań i wybiegania w przyszłość. 
Staramy się być zawsze o krok do przodu. W myśl nowego hasła przewodniego „Tattoo Konwent 
- inne wymiary sztuki” mamy nadzieję, że nasze konwenty będą zaskakiwać i wspierać rozwój 
tatuażu.”

Michał Nowakowski, współorganizator Tattoo Konwent
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PLANY NA 2019 ROK

POZNAŃ 
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE 
6 / 7 KWIETNIA

WROCŁAW
STADION WROCŁAW 
25 / 26 MAJA

GDAŃSK
AMBEREXPO 
13 / 14 LIPCA

KATOWICE
MIĘDZYNARODOWE 
CENTRUM KONGRESOWE 
30 / 1 WRZEŚNIA
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WROCŁAW TATTOO KONWENT
25 i 26 maja odbędzie się 8. Wrocławska i jednocześnie 29 ogólnopolska edycja 
Wrocław Tattoo Konwent. Impreza po raz 2 w swojej historii zmienia lokalizację. 
Pierwsza edycja odbyła się w Browarze Mieszczańskim, ostatnie 3 edycje miały miejsce  
w klubie Zaklęte Rewiry przy ul.  Krakowskiej 100. Rozwój formuły festiwalu i rosnące 
zainteresowanie zarówno ze strony wystawców i odwiedzającym sprawiło, że Tattoo 
Konwent przeniósł się na Stadion Wrocław (aleja Śląska 1).

STREFA WYSTAWIENNICZA
W strefie wystawienniczej spotkać będzie można blisko 300 tatuatorów, którzy przez 
dwa dni tworzyć będą arcydzieła na skórze swoich modeli. Wśród artystów pojawią 
się przedstawiciele lokalnych salonów, tatuażyści z całej Polski i goście z zagranicy. 
Wśród wystawców wymienić można między innymi takie pracownie jak: Zajawa  
Tattoo, Kos Tattoo, Redberry, Cleanfun, Chyba Ty Tattoo, Nasza Tattoo Shop, Paper 
Ink, Voice of Ink.
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KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE
Na Wrocław Tattoo Konwent 2019 tradycyjnie odbędą się konkursy na najlepsze 
tatuaże. W tym roku pojawiły się nowe kategorie, takie jak: Rękaw / Nogawka /  
Cały przód / Całe plecy czy Tatuaż Dwudniowy & Kolaboracje.

KATEGORIE KONKURSOWE

SOBOTA

• Tatuaż Duży
• Tatuaż Tradycyjny
• Tatuaż Neotradycyjny
• Tatuaż Realistyczny / Portret
• Tatuaż I dnia Konwentu
• Tatuaż Micro

NIEDZIELA

• Tatuaż Mały
• Tatuaż Rękaw / Nogawka / Cały przód / Całe plecy
• Tatuaż Graficzny / Geometryczny
• Tatuaż Dwudniowy & Kolaboracje
• Tatuaż II dnia Konwentu

Dokładny opis kategorii: https://wroclaw.tattookonwent.pl/wroclaw-2019/konkursy

Na Wrocław Tattoo Konwent po raz pierwszy będą miały miejsce rotacje w Jury. 

W sobotę prace oceniać będą:

Mariusz Romanowicz (Inkspiracy Art & Tattoo Gallery), Joanna Zielińska (Ink Miners 
Tattoo Collective) oraz Darek Doktór (Pajęczyna).
    
W niedzielę zastąpią ich:
Vincent Bloodline (Vincent Bloodline Zattera), Karol Krawczyk (Blackstar Tattoo) , 
Michał Przybyła (ADHD Tattoo).
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3D MAPPING
Publiczność będzie miała okazję zobaczyć zrealizowany z rozmachem, autorski 
3D mapping, który sprawi, że scena główna największego cyklu festiwali tatuażu  
w Polsce ożyje dzięki ruchowym obrazom, specjalnym efektom świetlnym  
i dźwiękowym, a także żywym aktorom, którzy swoją obecnością dopełnią show. INK3D 
to kilkuminutowy, audiowizualny pokaz stworzony przez Tattoo Konwent we współpracy 
ze scenarzystką i reżyserką Agą Szuścik oraz Tomaszem Gawrońskim – założycielem 
Tving Stage Design, specjalistą od animacji i 3D mappingu. Oprawa muzyczna 
spektakularnego pokazu została przekazana w ręce PZG. Ich multimedialny spektakl 
przedstawia dzieje tatuażu od czasów prehistorycznych oraz pokazuje go w różnych 
kontekstach historycznych, kulturowych, społecznych czy geograficznych. Twórcy 
w swoim wizualnym dziele pokuszą się także o ukazanie kierunku rozwoju sztuki tatuażu 
w futurystycznym ujęciu. Nieuniknione wydaje się bowiem przenikanie się tatuażu  
z nowymi technologiami – już dziś na etapie projektowania wzorów wykorzystuje się 
programy do grafiki 2D i 3D, tablety graficzne. Podejmowane są także próby stworzenia 
maszyny, która w przyszłości miałaby zastąpić człowieka w roli tatuatora.
 
Multimedialny spektakl INK3D idealnie koresponduje z nowym hasłem przewodnim 
festiwalu: Tattoo Konwent – inne wymiary sztuki. Jednak to nie tylko uczta dla oka,  
a spójna historia, której częścią staje się sam widz. Całość pełnić ma funkcję edukacyjną  
i przedstawiać najciekawsze aspekty związa  teresuje nie tylko największych 
miłośników ozdabiania ciała. Widzowie w trakcie show zapoznają się między innymi 
z najstarszą historią tatuażu, dowiedzą się skąd wzięła się pierwsza, elektryczna 
maszynka do tatuażu, wgłębią się w marynarski rodowód tatuażu europejskiego, 
dowiedzą się, które kobiety zyskały sławę dzięki swoim wzorom na ciele, a także 
przede wszystkim poznają style tatuowania i źródła inspiracji tatuatorów.
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NIKITA KLOSEWOOD
Nikita to paryska performerka występująca na całym świecie. Miłośnicy tatuażu  
z Polski mieli okazję oglądać jej występy w czasie Poznań Tattoo Konwent w 2018 roku, 
gdy pojawiła się na scenie ze swoją grupą Mystical TRIBES. Tym razem zaprezentuje się  
w pojedynkę. Jej pokazy charakteryzują się niezwykłą oprawą - artystka dba nie tylko 
o perfekcyjne kostiumy, ale również różnorodność swoich występów. Specjalizuje 
się w fireshow i pirotechnice, akrobatyce, burlesce, piercing show i fetish show. Na 
Wrocław Tattoo Konwent zaprezentuje trzy pokazy ze swojego repertuaru. Wcieli się  
w rolę Alicji z Krainy Czarów, Catwoman i Geishy.  Jej pokazy są przeznaczone wyłącznie 
dla osób dorosłych.

REBECCA CROW
Rebecca Crow to alternatywna modelka i performerka z Londynu. Na Wrocław 
Tattoo Konwent wcieli się między innymi w rolę Harley Quinn, szalonej partnerki Jokera  
w kreacji znanej z filmowej produkcji Suicide Squad. W czasie swojego erotycznego 
show zaprezentuje własne spojrzenie na to, czym jest współczesna burleska. Pokazy 
przeznaczone wyłącznie dla widzów dorosłych.
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KONCERTY

DEZERTER
Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. Grupa 
przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pochodzącą od radzieckich rakiet  
z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Już 
jako Dezerter zespół nagrał singiel „Ku przyszłości” (1983). W 1985 r. ukazały się dwie 
kompilacje z piosenkami Dezertera: „Fala” i „Jak punk to punk”. Rok 1987 przyniósł wydanie  
w USA przez Maximum Rock'n'Roll pierwszej długogrającej płyty Dezertera „Underground 
Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Rok 1989 
to kolejny album – „Kolaboracja II”, a 1990 – „Wszyscy przeciwko wszystkim” (wydana 
w Polsce i we Francji) oraz dwumiesięczna trasa po Europie Zachodniej (Szwajcaria, 
Niemcy, Francja, Holandia) i Japonii.

Kolejne lata działalności przyniosły ważne płyty dla polskiej sceny niezależnej, m.in. 
„Blasfemię” (1992), „Ile procent duszy?” (1994), „Mam kły mam pazury” (1996), „Ziemia jest 
płaska” (1997). W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy: „Nielegalny zabójca czasu” 
(2004); „Prawo do bycia idiotą” (2010), który został doceniony nie tylko przez słuchaczy, 
ale wyjątkowo również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda Fryderyk 
2010; oraz „Większy zjada mniejszego” (2014). W 2016 r., po 33 latach, został wznowiony 
singiel „Ku przyszłości”.

Zespół aktywnie koncertuje nie tylko kraju, ale również w wielu krajach Europy (Czechy, 
Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia) oraz w Stanach Zjednoczonych.

Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe 
kilku filmów (m.in. „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. A. Wajdy oraz „Dom zły” w reż.  
W. Smarzowskiego).
 
Dezerter to:

Robert Matera – gitara, śpiew

Krzysiek Grabowski – perkusja, teksty

Jacek Chrzanowski – bas
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 ZBEER
Zbeer to powstała w 1999r street punkowa kapela, która wywodzi się z Sosnowca  
i Katowic. Pierwsza płyta " Time to unite" była kopniakiem, który zjednoczył ekipy punx, 
skins oraz hardcore. Kolejne płyty - " Tam gdzie kończy się ulica" oraz " Co mnie zabija?" 
to albumy, które jeszcze bardziej łączyły stylistykę melodyjnego punka i ulicznych 
tekstów oraz pozwoliły zespołowi na wejście do ścisłej czołówki polskiego punka.  
To właśnie ze Zbeera wywodzą się założyciele i członkowie takich zespołów jak Booze 
& Glory, Tora Tora Tora czy Skunx. Ich nowa płyta " Co mi zrobisz? ", nagrana po 8 latach 
od "zawieszenia" zespołu, to kolejny dowód na  to, że pomimo upływu lat Zbeer dalej 
wierzy w to co robi. Nie zamienił Martensów na lakierowane buty, ani kurtki Harringtona 
na garnitur... To dalej zaczepny, lekko prowokacyjny ale i bardziej dopracowany 
muzycznie materiał.
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SAYURI
DJ-ka, organizatorka imprez i diggerka z zajawką na selekcję mocnych basowych 
brzmień, rapu i najszybszej elektroniki, jaką umiecie sobie wyobrazić. Od zawsze 
inspiracji dostarcza jej hip-hop z rodzimego podwórka, a ostatnio szczególnie 
fascynuje ją footwork, nie tylko z chicagowskich ulic. Dziś, w wyniku rozszczepienia 
osobowości, można ją usłyszeć zarówno w mrocznej wersji breakcore / technoid / dnb, 
jak i  future bass / juke / trap / wave / hip hop / deep dubstep.

https://soundcloud.com/sayuri_music

PZG AKA DEPIZGATOR
Jako DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje  
z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej.

https://www.facebook.com/pzgtopzg

https://soundcloud.com/pzg

BABY MEELO
Wrocławski artysta, DJ, producent, radiowiec związany z kolektywem i wytwórnią regime 
brigade, przestrzenią Uczulenie, Akademickiem Radiem LUZ, labelem Polish Juke 
oraz inicjatywą WE LECIM. W swojej dyskografii posiada trzy albumy, w tym najnowszą 
EP-kę pt. "Monday Shrink Schedule" wydaną 29 marca bieżącego roku nakładem   
macierzystego regime'u.

https://soundcloud.com/babymeelo  

https://www.mixcloud.com/babymeelo/  

https://soundcloud.com/regime-brigade/sets/baby-meelo-monday-shrink-schedule  

 https://soundcloud.com/sayuri_music
 https://soundcloud.com/sayuri_music
http:// www.soundcloud.com/luxfamiliar
 https://soundcloud.com/sayuri_music
https://www.mixcloud.com/babymeelo/  
https://soundcloud.com/regime-brigade/sets/baby-meelo-monday-shrink-schedule  
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RONIN
DJ i producent, od lat związany z podziemną sceną klubową w Polsce. Pierwsze 
produkcje pod pseudonimem xtnt oscylowały w okolicach future garage, jednak 
zainspirowany wydaną przez Planet Mu kompilacją "Bangs & Works" odszedł  
od pierwotnej koncepcji w kierunku nadchodzącej z Chicago fali juke/footwork.  
W swoich produkcjach oraz setach łączy nowe brzmienia napływające zza oceanu  
z elementami muzyki klubowej rodem z UK, nie przestając eksplorować nowych  
i starych nurtów w muzyce elektronicznej.



WYSTAWY

AGA SZUŚCIK – 2081
Co będzie w roku 2081? Jak nowoczesne technologie wpływać będą na naszą 
codzienność? Jaki kształt przybierze człowieczeństwo? Na pytania te śmiało 
odpowiada projekt fotograficzno-filmowy „2081”. To wizja świata, który zastaniemy 
za 62 lata. Scenkom przedstawionym na piętnastu fotografiach daleko jednak do 
odrealnionej, hiperbolicznej wizji rodem z odważnego science-fiction. Każdy obraz jest 
futurologiczną kreacją, opartą na wnikliwym opracowaniu naukowym. Pod pretekstem 
bardziej lub mniej istotnych sytuacji z życia rodzinnego i zawodowego, „2081" porusza 
kwestie rozwoju technologicznego, systemów sterowania i sieci danych, polityki  
i geopolityki, gospodarki i stylów pracy, ekologii, sztuki oraz transhumanizmu, również  
w ujęciu medycyny i genetyki. Zdjęcia obfitują w ciekawostki ze świata nauki. Clou 
projektu jest wpływ współczesnych technologii i szerzej rozumianych kierunków 
rozwoju cywilizacji i kultury na człowieka: myślenie, komunikację, relacje, dorastanie, 
samopoczucie oraz wyznawane wartości. To przyczynek do dyskusji, alarm, lecz 
jednocześnie pozbawiona histerii kontemplacja. Fotografiom towarzyszy tekst 
oraz film, będący hybrydą komputerowego making of fotografii oraz mini-wykładu 
teoretycznego. Projekt pokazywany był w Krakowskim Forum Kultury w ramach Cracow 
Gallery Weekend KRAKERS oraz na Patchlab Digital Art Festival. "2081" to doktorat Agi 
w Łódzkiej Filmówce. Podczas Tattoo Konwent będzie możliwość zakupu zarówno 
opatrzonych certyfikatem wydruków z wystawy, jak i kolekcjonerskiej książki "2081".

Autorką prac jest Aga Szuścik - artystka wizualna, doktor sztuk filmowych, absolwentka 
Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fotografii (specjalność: Fotografia) 
w Łódzkiej Szkole Filmowej i Filologii Polskiej na Uniwersytecie Śląskim. Zdobywczyni 
wyróżnienia na International Photographic Awards 2018. Prelegentka TEDx. 
Wykładowczyni, szkoleniowiec, prowadząca autorską audycję „Sztuka słuchania”  
o sztuce współczesnej w OFF Radio Kraków. Jej pasją jest kręcenie teledysków 
muzycznych,  a specjalnością – postprodukcja obrazu filmowego i fotograficznego. 
Zakochana w muzyce elektronicznej, organizatorka corocznego festiwalu 
charytatywnego.
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BEAUTY BEHIND THE INK 

Beauty Behind the INK - wystawa zdjęć Kamili Burzymowskiej poświęcona wytatuowanym 
kobietom zarówno z Polski jak i innych części świata. Wśród sfotografowanych kobiet 
znajdują się zarówno bardzo znane modelki alternatywne, jak również kobiety, które 
na co dzień nie mają styczności z obiektywem aparatu fotograficznego. Zdjęcia mają 
za zadanie pokazać piękno, nietuzinkowość i wyjątkowość kobiecego wytatuowanego 
ciała. Piękno nie ma jednej definicji, poznaj jedną z nich.

Kamila Burzymowska - polski fotograf zawodowo związany ze sceną tatuażu od ponad 
6 lat. Absolwentka Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i Warszawskiej Akademii 
Fotografii, którą ukończyła z wyróżnieniem. Współpracuje z konwencjami tatuażu, 
magazynami o tematyce tatuażu oraz studiami tatuażu w Polsce i poza jej granicami. 
Fotografuje tylko wytatuowanych ludzi, których zdjęcia zostały wielokrotnie użyte 
na potrzeby artykułów wydawanych w prasie drukowanej i Internetowej na całym 
świecie. Fotografie Kamili zdobią ponad 40 okładek magazynów sprzedawanych 
na prawie wszystkich kontynentach. Międzynarodowe publikacje zapewniły 
Kamili mocną pozycję w świecie tatuażu. Skin Deep Tattoo Magazine - najlepiej 
sprzedający się na wyspach magazyn o tematyce tatuażu - nazwał ją “best show 
photographer in the world”. O Kamili i jej pracach można przeczytać m.in. w wywiadach  
na łamach kilkunastu magazynów, blogów i stronach internetowych poświęconych 
szerokopojętej tematyce tatuażu na całym świecie. Prace Kamili charakteryzują się 
dużą ilością kolorów i kontrastów. Jest miłośniczką prostych i estetycznych zdjęć. 
Towarzyszyć im mają pozytywne emocje.
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KUBA KUJAWA – WYSTAWA OBRAZÓW

Na stadionie zobaczyć będzie można niezwykłe portrety autorstwa Kuby Kujawy,  
tatuatora z Tattoo.pl. Artysta urodził się w Poznaniu w 1985 roku, jest absolwentem 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu i Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu. Malarstwa uczy się od dwunastego roku życia. Wystawiał w Polsce  
i  zagranicą. Od 2009 roku zawodowo zajmuje się także tatuażem. W swoim malarstwie, 
w zależności od serii prac nad jaką pracuje stara się sportretować takie aspekty 
bycia człowiekiem jak emocje, przemijanie czy zwierzęcy pierwiastek ludzkiej natury. 
Wciąż stara się rozwijać swój malarski warsztat, dlatego też sięga do dość klasycznej 
figuracji, która - na pewnym etapie pracy, konfrontuje z współczesnym spojrzeniem 
na poruszane zagadnienie. Wciąż mocno inspiruje się malarstwem barokowym, 
klasycyzmem i akademizmem. Zdecydowanie bardziej woli oglądać stare albumy  
i fotografie, niż sztukę współczesną. Pragnie w sposób bezpośredni komunikować 
się z widzem za pomocą moich prac, nie lubi ubierać w malarstwa w przesadnie 
wyszukane słowa, chce po prostu bawić się pomysłem i ilustrować emocje za pomocą 
znanych mi środków.

WOJCIECH MAŁEK X OLGA RÓŻECKA

Czy możliwe jest połączenie dwóch tak odległych dziedzin sztuki, jakimi są rzeźba  
i tatuaż? Na to pytanie postara się odpowiedzieć dwójka artystów: rzeźbiarz Wojciech 
Małek oraz ilustratorka i początkująca tatuatorka Olga Różecka. Artyści połączą 
swoje zamiłowania i przeniosą Was do świata fantazji. Sposób wypowiedzi jaki wybrali 
zamyka się w czystych formach rzeźbiarsko-abstrakcyjnych Wojtka, na które zostaną 
naniesione, a wręcz klasycznie wytatuowane autorskie grafiki Olgi.
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WYSTAWA INKED/WYDZIARANI/

W ramach zeszłorocznej akcji ”Zrób portret u Watemborskiego”, wrocławski fotograf 
portretowy Marcin Watemborski fotografował uczestników imprez z cyklu Tattoo 
Konwent na 3 edycjach: wrocławskiej, gdańskiej oraz katowickiej. Powstało łącznie 
ponad 200 zdjęć. 8 z nich zostało wybrane przez artystę w ekspozycji projektu 
”INKED/wydziarani/”, którą będziecie mogli oglądać na tegorocznych konwentach.
Zapraszamy Was serdecznie do odwiedzenia wystawy oraz zrobienia pamiątkowego 
zdjęcia w zmienionej formie. W tym roku fotograf wykona wam zdjęcia zupełnie za 
darmo na naszej ściance w ramach projektu #INK3DG3N3RA7I0N.

ZRÓB PORTRET U WATEMBORSKIEGO

Marcin Watemborski (ur. 1990) - wrocławski fotograf portretowy oraz dziennikarz  
fotograficzny, redaktor prowadzący portal WP Fotoblogia. Obrazowaniem świata 
zajmuje się od 2006 roku, gdy w jego ręce trafił aparat fotograficzny za sprawą 
ojca. Zakupił go na potrzeby ówczesnej pracy. Marcin Watemborski ukończył studia 
magisterskie na kierunku „Fotografia w Multimediach” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. 
W dorobku artystycznym Watemborskiego znajduje się wiele sesji kreacyjnych oraz 
kilka projektów dokumentalnych. Pierwszy duży cykl "epitafium /nad grobem/” spotkał 
się z ogromnym uznaniem w Polsce oraz doczekał się kontynuacji w cyklu "LONELINESS”. 
W 2017 roku Watemborski wykonał swój pierwszy znaczący dokument fotograficzny, 
zatytułowany "local heroes”. Opowiadał on o wrocławskiej scenie techno i pozwolił 
autorowi poszerzyć horyzonty. W pracy kreacyjnej współpracował m.in. z amerykańskim 
raperem Zebra Katzem oraz wieloma polskimi artystami. Watemborski ma  
na swoim koncie liczne publikacje lokalne oraz międzynarodowe m.in. w: Vogue.
it, K-Mag, HIRO Magazine. This! Magazine, Ellements Magazine, Inspire Magazine, 
Scorpio Jin czy SHOT. Na Wrocław Tattoo Konwent stacjonować będzie wraz ze swoim 
mobilnym studiem fotograficznym. Fotograf znany jest ze zjawiskowych portretów! 
Wzięcie udziału w sesji zdjęciowej jest bezpłatne.
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STREFY SPECJALNE

HOTBALL
Strefa Hotball jest nieodłącznym elementem każdej imprezy z cyklu Tattoo Konwent. 
To gratka dla miłośników motoryzacji, sztuki i stylowych ciuchów! W przestrzeniach 
zarezerwowanych dla ekipy Hotball staną jak zwykle oldschoolowe hot rody, klasyczne 
amcary, customowe rowery i inne niebanalne pojazdy. Zobaczycie też wystawę 
imponujących, steampunk’owych rzeźb. Jak zwykle nie zabraknie standów z ręcznie 
robionymi, unikatowymi przedmiotami.

ZLOT FOODTRUCKÓW
W strefie gastro staną foodtracki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej  
wybrednych smakoszy.

STREFA DLA DZIECI

Tattoo Konwent to wciąż impreza przyjazna rodzinom. Profesjonalni, młodzi, pełni 
energii i pasji animatorzy umilą czas maluszkom, w czasie gdy ich rodzice będą mogli 
podziwiać wystawy i tatuaże ze spokojem. Tym razem małymi miłośnikami tatuażu 
zajmie się Studio Tańca IFLY.  Na maluchy czekają autorskie zabawy, gry ruchowe  
i planszowe, przede wszystkim ogrom pozytywnej energii, która wkręci w zabawę  
nawet najbardziej zawstydzonych i zniechęconych.

TARGI MODY
Pośród wystawców Wrocław Tattoo Konwent spotkać będzie można również marki 
odzieżowe i producentów akcesoriów.



TAT TO KONWENT 2019



TAT TO KONWENT 2019

GOŚCIE SPECJALNI:

TESS CARMINA
Wprost ze światowych magazynów Tattoo na Wrocław Tattoo Konwent. 
Płomiennowłosa modelka alternatywna Tess Carmina to stała bywalczyni światowych 
konwencji! Tym razem gościć będzie na najbliższej edycji wydarzenia. Modelka weźmie 
udział w sesji zdjęciowej dla fotografów obecnych na Wrocław Tattoo Konwent.

AKCJE SPECJALNE:

DZIARKA W CIEMNO
Dziarka w Ciemno to akcja specjalna, zapoczątkowana przez Tattoo Konwent dwa 
lata temu. Nazwa pochodzi od "Randki w ciemno", ponieważ zgodnie z jej formułą 
tatuator wykonuje zaprojektowany przez siebie wzór na ciele uczestnika zabawy,  
a tatuowany dowiaduje się co zostało utrwalone na jego skórze, dopiero gdy artysta 
postawi ostatnie kreski. Uczestnik zabawy może wybrać jedynie artystę i miejsce  
na ciele (rękę do linii łokcia lub nogę do wysokości kolana), na którym zostanie utrwalony 
nieznany mu motyw. Do akcji zapraszani są znani i lubiani reprezentanci polskiej branży 
tatutorskiej. Prace każdego z nich charakteryzują się niepodrabialnym stylem  
i charakterystyczną kreską. Sprzedaż Tattoo Biletu uprawniającego do wzięcia udziału  
w Dziace w ciemno została już zakończona.

W tym roku w akcji udział biorą:

Kanz ze studia „Tatuaże de la plaże” we Wrocławiu. Specjalizuje się w tatuażu „single 
needle” czyli tatuowaniu pojedyńczą - najcieńszą igłą. Jego wzory oscylują wokół 
tradycyjnych amerykańskich motywów, w delikatnym eterycznym wydaniu. Podążając 
za legendami kalifornijskiej sceny tatuażu, stawia na detaliczne - a zarazem czyste 
prace, niosące elegancję i romantyczną symbolikę.

SOCIALDRUK
Każdy, kto w trakcie konwentu zrobi zdjęcie, wrzuci je na INSTAGRAMA i oznaczy 
hashtagami #wroclawtattookonwent może odebrać je w drukowanej formie, zupełnie 
bezpłatnie na stanowisku przy SOCIALDRUK.
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OTWARTE SEMINARIUM TATUATORSKIE 
„REALISTYKA W WIELU ODSŁONACH”
Podczas Wrocław Tattoo Konwent Joanna Faferko z Black Pearl Tattoo poprowadzi 
otwarte seminarium tatuatorskie „Realistyka w wielu odsłonach”. Seminarium jest 
bezpłatne i przeznaczone dla osób, które znają już podstawy tatuowania. Zapisy  
prowadzone są przez stronę:  www.seminariatatuazu.pl - liczba miejsc ograniczona.

PLAN PRELEKCJI:

09:30 – 10:00 powitanie i przedstawienie programu

10:00 – 13:30 – I blok
• Narzędzia i techniki używane w realistyce.

Realizm w kolorze:
• teoria barw w pigułce a możliwości wykorzystania jej w projektowaniu i tatuowaniu
• barwniki i ich rodzaje, jak je łączyć i czego unikać
• budowanie kontrastu – od barw jasnych do ciemnych oraz w drugą stronę
• pigmenty a rodzaje skóry i oddziaływanie czynników zewnętrznych
• przerwa

Realizm w szarości:
• barwniki – gotowe sety/własne kompozycje/praca na czarnym barwniku
• budowanie kontrastu i sposoby pracy
• Greywash a silvery

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 16:30 – II blok

• projektowanie wzorów – od pomysłu klienta do gotowego motywu
• kompozycja – jak łączyć zdjęcia i jak dopasować projekty anatomicznie
• ciężkie miejsca na ciele a praca na nich
• przerwa
• Photoshop narzędziem pracy
• pielęgnacja i jej wpływ na jakość tatuażu

16:30 – 17:00 pytania i odpowiedzi

http://www.seminariatatuazu.pl 
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WASZTATY NA DZIEŃ MATKI: 
WARSZTATY EXPRESSIVE ART... Z MAMĄ
Expressive Art z Mamą to zajęcia, które łączą w koncepcji zeszłoroczną i tegoroczną 
myśl przewodnią festiwalu - „Dołącz do rodziny!” oraz „Inne wymiary sztuki”. Celem 
warsztatów jest podniesienie samooceny i wzmocnienie więzi z mamą za pomocą 
prostych technik artystycznych. Skierowane są do duetów – mama i dziecko powyżej 
16 roku życia. W czasie trwających około 40 minut zajęć prowadząca udowadniać 
będzie, że sztuka pomaga w wyrażaniu siebie i kreatywnym opracowaniu emocji, 
stanów i problemów. Poznając podstawy expressive therapy uczestnicy stworzą 
kolaż, który będzie jednocześnie dziełem artystycznym, świetnym prezentem oraz 
przyjemnym oczyszczeniem.

Expressive Art z Mamą poprowadzi Aga Szuścik - doktor sztuk filmowych, poruszająca 
tematy społecznie trudne artystka wizualna, wykładowczyni i szkoleniowiec.  
Za projekt "To się nie zdarza" zdobyła wyróżnienie na International Photographic Awards 
2018. Prowadzi audycję "Sztuka słuchania" o sztuce współczesnej w OFF Rado Kraków. 
Organizuje DJland, festiwal promujący dobrą muzykę elektroniczną i pomagający  
chorym dzieciom.
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BILETY NA WROCŁAW TATTOO KONWENT:

CENY W PRZEDSPRZEDAŻY:

W nowej, limitowanej puli tańszych biletów znajdziesz następujące opcje:

• Bilet 1-dniowy: 39zł

• Bilet 2-dniowy: 49zł

BILET VIP:

• 300zł (uprawnia do wejścia do strefy VIP dla artystów z darmowym catering i alkohol 
od godziny 15)

BILETY RODZINNE:

• 1-dniowy (2+1*): 105 zł

• 1-dniowy (2+2*): 139 zł

• 2-dniowy (2+1*): 129 zł

• 2-dniowy (2+2*): 175 zł

*Bilet rodzinny przysługuje rodzicom i dzieciom powyżej 10 roku życia. Maluchy do 10. 
roku życia i seniorzy nie płacą za wejście!

CENY W DNIU WYDARZENIA:

• bilet 1-dniowy – 50 zł

• bilet 2-dniowy – 60 zł
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WROCŁAW TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

SOBOTA 25.05

Od 8:00 -  Rejestracja wystawców

10:00 - Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli

11:00 – Początek festiwalu

12:30 - 13:00 - Powitanie gości i przedstawienie planu na sobotę

13:00 – 13:30 – Pokaz – Nikita Klosewood – "Alice In Wonderland” - Fetish Show

13:30 - 14:45 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
• Najlepszy tatuaż mikro
• Najlepszy tatuaż duży

15:00 – 15:15 - Pokaz - Rebbeca Crow – „Harley Quinn Cosplay” - alternatywna burleska

15:15 – 16:30 - Konkursy na najlepsze tatuaże:
• Tatuaż tradycyjny
• Tatuaż neotradycyjny 

16:30 – 17:00 - Pokaz – Nikita Klosewood - "Fetish Catwoman"

17:00 – 17:30 - INK3D - autorski mapping ukazujący dzieje tatuażu

17:30 – 18:30 - Konkursy na najlepsze tatuaże:
• Najlepszy tatuaż realistyczny / portret

18:40 – 19:10 – Koncert Zbeer

19:20 – 20:20 - Koncert Dezerter

20:20 – 21:20 - Konkurs na tatuaż I dnia konwentu

22:00 – Oficjalne Afterparty 
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WROCŁAW TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

NIEDZIELA 26.05

10:00 – Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli

12:30 – 13:00 - Powitanie gości i przedstawienie planu na niedzielę

13:30 – 14:30 - Konkursy na najlepszy tatuaż mały

15:00 – 15:30 - Pokaz – Nikita Klosewood – "Fetish Geisha"

15:30 – 16:00 – Pokaz - Rebbeca Crow – „Freak show” - alternatywna burleska

16:00 – 16:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / cały przód / całe plecy

16:30 – 17:00 - INK3D - autorski mapping ukazujący dzieje tatuażu

17:00 – 17:50 - Konkurs na najlepszy tatuaż Graficzny / Geometryczny

17:50 – 18:10 – Pokaz – Nikita Klosewood - "Sweet Candy"

18:10 – 18:30 - Konkurs na najlepszy tatuaż Dwudniowy  & Kolaboracje

18:30 – 19:30 - Konkurs II dnia i zakończenie festiwalu



KONTAKT

MATYLDA JEL�IINEK
604 234 779

matylda.jellinek@highlite.pl

 


