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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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GDAŃSK TATTOO KONWENT
13 i 14 lipca w AmberExpo w Gdańsku odbędzie się 30. edycja Tattoo Konwent. 
Będzie to jednocześnie 11 odsłona wydarzenia w tym mieście. Z okazji okrągłej 
edycji organizatorzy przygotowali niezwykle szeroki program rozrywkowy. Na liście 
atrakcji znalazło się: 8 pokazów specjalnych, 3D MAPPING, Fashion Shibari show z 4 
modelkami alternatywnymi w roli gości specjalnych, koncerty 3 muzycznych gwiazd: 
Moscow Death Brigade, Siberian Meat Grinder, The Analogs, sety od 6 djów takich 
jak: SAYURI, PZG, RHYTHM BABOON, HiTrash, Vinka Vydro, Kinky Outsider, 6 wystaw, 3 
sceny dodatkowe, strefy tematyczne, a wśród nich: motoryzacja, sztuka, foodtrucki, 
animacje dla dzieci, moda. Program dopełniają akcje specjalne, seminarium , warsztaty 
i wieczorne afterparty. 

STREFA WYSTAWIENNICZA
Tym razem w strefie wystawienniczej pracować będzie 450 tatuatorów 
specjalizujących się w różnych stylach. Ich prace w 12 kategoriach konkursowych 
oceni Jury, które przyzna 36 nagród. Na wydarzeniu spotkać będzie można artystów  
z całego kraju, ale również mistrzów z zagranicy. Wśród nich znajdą się również 
światowej sławy tatuażyści tacy jak:

JULIEN THIBERS 
Clockwork Needle

Niemcy

DAVID RODUIT
Experiment ink Tattoo

Szwajcaria
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FREDDY GRICOURT 
Fred-ink tattoo

Francja

VINCENT ZATTERA
Vincent Bloodline

Włochy

TONDRIK 
Tondrik Tattoo

Czechy
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KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE
Na Gdańsk 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 Mikro
• Tatuaż Tradycyjny
• Tatuaż Neotradycyjny
• Tatuaż Realistyczny / Portret
• Tatuaż związany z morzem
• Tatuaż I dnia Konwentu

NIEDZIELA

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

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

Na Gdańsk Tattoo Konwent po raz pierwszy będą miały miejsce rotacje w Jury. 
 
W sobotę prace oceniać będą:
- Sebastian Junior Jaryszek - właściciel Juniorink, legenda polskiej sceny tatuażu
- Sion Smith - redaktor Skin Deep Tattoo Magazine - magazynu tattoo
- Marcin Pawlus - wielokrotnie nagradzany artysta i właściciel DWA ŚLEDZIE
- Bartosz Panas - wielokrotnie nagradzany artysta i właściciel Caffeine Tattoo by Bar-
tosz Panas

W niedzielę Marcina Pawlusa i Bartosza Panasa zastąpi:
- Joanna Fąferko - jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek tatuaż
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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.

AERIAL VERTIGE
Aerial Vertige to włoski duet, który tworzą Sara i Lara. Przed publicznością Tattoo 
Konwent zaprezentują niesamowity pokaz powietrznych akrobacji. Sara i Lara - w 
życiu prywatnym najlepsze przyjaciółki - występują na scenie razem, prezentując 
skomplikowane figury na aerial hoop czyli podwieszonym do sufitu kole cyrkowym. Na 
konwencji wykonają dwa pokazy: Life is a circus - Funny Friends, „Life is a circus - Obey 
me, baby!”, "Fairy Tales - Under the Sea (Sirene)", "Fairy Tales - Beautiful Dream". 
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MIKE GARCIA
Mike Garcia to francuski tancerz i performer z Paryża. Występuje nie tylko w Europie, 
ale na całym świecie, gdzie jest ceniony jako artysta. Pojawia się na alternatywnych 
imprezach, festiwalach, koncertach i konwentach tatuażu na całym świecie. 
Przygotujcie się na unikalne doświadczenia w czasie niesamowitego show jego 
autorstwa! Specjalizuje się w fireshow, pirotechnice, w swoje występy wplata 
elementy związane z piercingiem, kulturą fetyszu, powietrznymi akrobacjami typu 
aerial czy robotyką. W czasie Gdańsk Tattoo Konwent zaprezentuje dwa pokazy 
(Maleficent Indian i Dark Rock), w trakcie których nie zabraknie ognistych elementów 
– pirotechniki i fireshow! 

FAKIR TESTA
Fakir Testa od 15 lat podróżuje ze swoim niezwykłym show po całym świecie, ponieważ 
pozytywnie nastrajają go reakcje widzów w każdym wieku i każdej nacji. Lubuje się w 
zabawie z ogniem i studiowaniu historii fakiryzmu. Pojawił się w dokumentalnym filmie 
"Fakirs" Xaviego Domenecha. Był pionierem Body Suspension w Hiszpanii. Występo-
wał w najlepszych cyrkach i kabaretach z 16 krajów i 4 kontynentów, na festiwalach 
sztuki czy magii oraz prestiżowych konwencjach tatuażu. Swoje show zawsze dopa-
sowuje do okoliczności. Jego celem jest zaskakiwanie i aktywizacja publiki - ważne by 
każdy występ zapierał dech w piersiach i był zabawnym doświadczeniem. Na Tattoo 
Konwent wystąpi z dwoma pokazami: Sharp Life i Freak on Risk.

FRED KYREL - FASHION SHIBARI SHOW
Fred Kyrel z Francji wypracował swój unikatowy styl projektowania kreacji inspirowany 
shibari czyli japońską sztuką układania więzów. Specjalizuje się w tworzeniu damskich 
odzień z kolorowych szturów, tworząc z nich nieoczyste, lekko erotyczne kreacje. Jego 
wyjątkowe spojrzenie na modę zaowocowało. Strój jego autorstwa nosiła między in-
nymi Nicki Minaj i jej tancerze podczas otwarcia Bilboards Music Awards.
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MOSCOW DEATH BRIGADE
Moscow Death Brigade to kapela z Rosji serwująca unikatowy mix elektroniki, hardco-
re’u, punka i rapu, z którego aż wycieka uliczny klimat i undergroundowa kultura graf-
fiti. Ich siłą jest sceniczna energia i agresywny, społeczny przekaz – absolutny sprze-
ciw wobec wojny, przejawów rasizmu i innych form dyskryminacji!

W ubiegłym roku zagrali 47 gigów, z czego 30 z nich zostało całkowicie wyprzedanych 
– wśród występów znalazł się także koncert w sławnym, berlińskim SO36, na którym 
pojawiło się 850 osób. Ekipa MOSCOW DEATH BRIGADE chętnie angażuje się w sprawy 
społeczne. W 2018 zebrała 4000 euro na rzecz “Sisters” organizacji non profit poma-
gającej ofiarom seksualnej i domowej przemocy w Rosji.

W swojej karierze, mającej początki w 2008 roku zagrali 150 koncertów na niezliczo-
nych festiwalach w Europie, wśród których wymienić można: Boomtown (Wielka Bry-
tania), With Full Force (Niemcy), Zikenstock (Francja), Krach am Bach (Niemcy), Karlsoy 
Fest (Norwegia), Wilwarin (Niemcy), Resist to Exist (Niemcy) i wiele innych. W 2019 za-
planowali swoją obecność na Boomtown (Wielka Brytania), Xtreme (Francja), Mighty 
Sounds (Czechy), Rockam Berg (Niemcy) i Gdańsk Tattoo Konwent ;)

Ich ostatni album “Boltcutter” był w TOP 5 bestsellerowych albumów w Coretex Store 
(jednym z największych internetowych sklepów dla wydawnictw HC i Punk w Europie). 
Obok nich w zestawieniu znalazły się płyty legendarnych bandów takich jak Sick of It 
All, Terror, Madball and Slapshot. Teledyski MOSCOW DEATH BRIGADE mogą pochwalić 
się łącznie 8.5 milionami wyświetleń na Youtube.

Więcej na: 
https://www.facebook.com/moscowdeathbrigade

https://www.instagram.com/yo_mdb_raps/

Video: “It’s Us” (2.5 million views) - https://youtu.be/F_qmZOZsiyk

“Brother & Sisterhood” (1.4 million views)- https://youtu.be/d4eqettF5qI
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SIBERIAN MEAT GRINDER

To kolejna, oryginalna grupa z Rosji, która odwiedzi tę edycję Gdańsk Tattoo Kon-
went. Ich twórczość można określić jako mix high speed thrash metalu, hardcore pun-
ka, hip-hopu, stoner rocka i black metalu. Teksty ich piosenek inspirowane są uliczną 
kulturą, skateboardingiem, zajawką do graffiti. Wszystko to dopełnia oryginalny, sce-
nicznym image.

Siberian Meat Grinder to podnoszącą poziom adrenaliny maszyna do nakręcania 
niesamowitego mosha! Swoją energią przyciągają tłumy headbangerów, którzy ścią-
gają na ich show z miejscówek rozciągniętych od Moskwy do Berlina! Wszystko to za 
sprawą unikatowego, muzycznego stylu i charyzmy tej rosyjskiej kapeli, którą tworzą: 
wokaliści Vladimir i Robert, gitarzyści Max i Dmitry, basista Artemy i perkusita Egor! 
Grali już na takich festiwalach jak: Brutal Assault, With Full Force, Resurrection, Gro-
ezrock, Pod Parou, Superbowl of Hardcore, Punk Rock Holiday, Fluff Fest, Resist To Exist. 
Występowali obok największych sław undergoundu, wśród których wymienić trzeba 
Terror, Sick Of It All, Nasty, Deez Nuts, Agnostic Front, Napalm Death, Power Trip, Ratos 
De Porao, Born From Pain, Skeletonwitch, Entombed A.D, Obituary, Sodom, Slayer! W 
oficjalnym teledysku “Walking Tall” pojawia się nawet Vinnie Stigma z Agnostic Front.

W 2011 grupę uformowali weterani rosyjskiego hardcore punka i rapu. Ich popularność 
rosła już od wydania debiutanckiego singla – crossoverowo- thrashowego hymnu “Hail 
To The Tsar”,  za którym poszły dwa minialbumy “Hail To The Tsar” (2012) i “Versus The 
World” (2013). Oba wydawnictwa wyprodukowane zostały na CD i vinylu przez Dirty 
Six/Destiny Records w 2015. Nagrania spotkały się z ogromnym entuzjazmem fanów i 
krytyków. Siberian Meat Grinder sukces  zawdzięczają między innymi licznym teledy-
skom ukazującym codzienność wykreowanej przez nich subkultury – ogromne mosh 
pity i ryzykowne stage divingi, pociągi malowane sprejami, ekipę noszącą maskę 
niedźwiedzia, wyścigi motocykli, kompletnych freaków i dziwaczne, leśne rytuały.

Fani zespołu doceniają także oryginalny merch zespołu przedstawiający ich maskot-
kę – misia Bear Tsara – władcę syberyjskiego piekła. Za grafiki odpowiedzialni są nie-
tuzinkowi i wpływowi artyści z Rosji. Aktualnie kapela nagrywa kolejny LP i przygotowu-
ją się do trasy, by szerzyć hardcorowo-metalową zarazę w imię BearTsara!

Sprawdź Siberian Meat Grinder na:

https://www.facebook.com/SIBERIANMEATGRINDER

https://vk.com/siberianmeatgrinder

http://www.youtube.com/smgtsar

http://instagram.com/siberianmeatgrinder
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PROJEKT PUDŁO (THE ANALOGS AKUSTYCZNIE)

The Analogs kolejny raz powraca na Tattoo Konwent! Tym razem w zupełnie innej od-
słonie... Uczestnicy wydarzenia usłyszą akustyczne wersje utworów grupy. Numery do-
brze znane z wcześniejszych płyt i koncertów zespołu w wersji unplugged nabierają 
jeszcze głębszego przekazu. Autobiograficzne teksty Pawła Czekały poruszające te-
maty wyobcowania, samotności, nieprzystosowania i przemocy zaśpiewane przez Ka-
mila Rosiaka jedynie przy akompaniamencie gitar akustycznych przemawiają z całą 
mocą swojej prostoty i szczerości.

THE ANALOGS to działający od 1995 roku zespół rockowy założony w Szczecinie, który 
grywa rocznie około 80 koncertów i posiada na swoim koncie kilka płyt. W piosenkach 
poruszają tematykę społeczną związaną z życiem w mieście, przemocą, brakiem pra-
cy, wyobcowaniem i nieprzystosowaniem. Chociaż ich żywiołem są sceny w klubach i 
festiwale, to często występowali w zakładach karnych, ośrodkach socjoterapii i wy-
chowawczych. Wiosną 2018 roku powstał pomysł aby zacząć grać więcej koncertów 
w tego rodzaju miejscach. Aby to ułatwić i dostosować do każdych warunków zespół 
ograniczył instrumentarium do gitar akustycznych i tak powstał 'Projekt Pudło", w któ-
rego skład weszli dwaj gitarzyści zespołu THE ANALOGS.

Wystąpią: KAMIL ROSIAK i PAWEŁ CZEKAŁA z The Analogs

Kamil Rosiak- gitarzysta i wokalista- zanim zaczął grać i śpiewać w THE ANALOGS związa-
ny od wczesnej młodości z wieloma zespołami szczecińskiej sceny niezależnej. Autor 
muzyki.

Paweł Czekała- gitarzysta i założyciel zespołu THE ANALOGS. W przeszłości odsiedział 
kilkuletni wyrok, w tym w ZK Nowogard. Po wyjściu z więzienia zajął się sportem i został 
raz wicemistrzem a dwukrotnie mistrzem europy w brazylijskim jiu-jitsu. Autor tekstów 
piosenek i muzyki.

https://www.facebook.com/TheAnalogs/

https://www.facebook.com/projektpudlo

www.analogs.pl

www.oldschool.pl

www.projektpudlo.pl
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SAYURI (scena główna/afterparty)
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 (strefa chill)
Jako DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje  
z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej.

https://www.facebook.com/pzgtopzg

https://soundcloud.com/pzg

RHYTHM BABOON (strefa chill)
Jeden z czołowych reprezentantów muzyki juke/footwork w Polsce. Jako DJ zjeździł cały 
kraj, grając u boku takich kotów jak DJ PAYPAL, DJ EARL, DJ STINGRAY, RP BOO, EPROM, 
DJ SHADOW, B. TRAITS. W jego setach oprócz starannie wydiggowanej basowej selek-
cji usłyszeć można wykręcony ghetto house, surowe electro i intensywne rootsowe 
techno. Ma na koncie wydawnictwa w U Know Me (The LIzard Ling 2016), Concrete Cut 
(Jambah Bongo Dub EP), Polish Juke (długo by wymieniać!), czy Pawlaczu Perskim (Ba-
boonism 2017 https://pawlaczperski.bandcamp.com/album/baboonism-ppt40). Dum-
ny reprezentant Wrzeszcza, gdzie powstała jego nadchodząca płyta "W-life", która w 
tym roku ukaże się nakładem U Know Me Records. 

https://soundcloud.com/rhythmbaboon 

https://www.facebook.com/RhythmBaboon/
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HiTrash (strefa chill)

Na krakowskiej scenie aktywny od 2010 roku. Angażuje się w różne projekty DJskie i 
promotorskie. Od czerwca 2014 roku tworzy TECHNO TECHYES – cykl całonocnych 
imprez techno, organizowanych w klubie Szpitalna 1, którego jest również rezydentem. 
Związany także z DJlandem, mini-festiwalem charytatywnym non-profit, któremu 
przyświecają cele: zebrać pieniądze dla kogoś, kto potrzebuje ich z racji ciężkiej 
choroby, promować dobrą muzykę elektroniczną oraz zjednoczyć krakowskich DJów. 
HiTrash gra przede wszystkim techno łączące obszary dark&deep. Jego sety można 
opisać jako: "szybkie, ale za to mocne". Tego należy spodziewać się zarówno po 
miksach, jak i autorskich produkcjach - ale i zdarzają się wyjątki, bo najważniejsze 
jest dostosować tempo do eventu. 

https://www.facebook.com/hitrash

https://soundcloud.com/hitrash

https://www.mixcloud.com/hitrash

Vinka Wydro Dinho [FR] (afterparty)
Paryska producentka, certyfikowana DJKA i zjawiskowa modelka alternatywna. 
Jej muzyczny klimat to detroit techno, house, minimal i acid. Wpadające w ucho, 
uwodzicielskie sety artystki pobrzmiewały w renomowanych klubach i festiwalach 
na całym świecie. W tym roku spotkacie ją nie tylko na oficjalnym afterparty Gdańsk 
Tattoo Konwent, ale również w czasie samego wydarzenia, na którym wręczać będzie 
nagrody dla najlepszych tatuatorów i weźmie udział w Shibari Fashion Show.

https://www.instagram.com/vinka_wydro/

https://soundcloud.com/user-980176212-761127050

KinkyOutsider (afterparty)
Współorganizator Tattoo Konwent. Za deckami od 2009. Wyższy oficer vinylowej 
policji. W ostatnich latach grał na imprezach ze śmietanką światowej sceny: Psyk, 
Xhin, Kassem Mosse, Perc, Evigt Mörker, Somewhen, Matador, Max Cooper, Radio 
Slave, Oliver Huntemann, Marc Houle oraz ze wszystkimi najmocniejszymi polskimi 
kolektywami. W ostatnim roku odbił jednak mocno od techno w stronę brzmień house 
/ afro / ghetto.

https://soundcloud.com/kinkyoutsider
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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 – LIVE ART
Podczas konwentu Kuba Kujawa - tatuator z Tattoo.pl na żywo wykonywa 
wielkoformatowy rysunek z natury przy udziale żywego modela. Jest to projekt 
zainspirowany działaniami innych artystów na przestrzeni lat, wzbogacony o własne 
przemyślenia i rozwiązania. Proces, który będzie można obserwować od początku do 
końca będzie trwał cały dzień i jest swobodną interpretacją rzeczywistości z pewną 
dozą przypadku i improwizacji. 

MICHAŁ MOZOLEWSKI

Michał Mozolewski to człowiek, który wymyka się szufladkowaniu i standardowym opi-
som. Artysta, grafik, samouk, pasjonat, autor tegorocznych plakatów Tattoo Konwent.

Jego prace pojawiały się w uznanych pismach branżowych i galeriach sztuki. The Until, 
Enseble Pearl, Bunkier czy odzieżowa marka Medicine oraz współpraca z Alexandre 
Plokhov. To tylko kilka przykładów współpracy z dużymi markami i galeriami.

Koszulkę z jego nadrukiem nosił sam Jared Leto, a jego prace posłużyły za element 
scenografii w azjatyckim filmie akcji "Real".

Początek przygody miał miejsce w 2007r. gdy Michał zainteresował się tworzeniem 
zainspirowany grafiką 3D grając zwyczajnie w gry komputerowe. I choć Studium Gra-
ficzne, dało mu niezbędne podstawy do rozpoczęcia nauki, to talent doszlifował sam 
metodą prób i błędów,a przede wszystkim wytrwałą pracą. Od tego czasu rozwinął 
umiejętności na tyle by proces powstawania grafiki zależał wyłącznie od niego. Za-
miast zdjęć stockowych zaczął sam fotografować modelki. Na zdjęcia nakłada akryl 
obrabiając je z wykorzystaniem  narzędzia cyfrowego photoshop.

Wybrane prace Michała można również znaleźć na:

https://www.instagram.com/michalmozolewski

https://www.behance.net/mozolewski

https://www.artstation.com/mozolek
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OD RZECZY - WYSTAWA JANA MACIEJA 
BOJKO
Rzeczy, obiekty, przedmioty. Nieodmiennie i nieodwracalnie związane z ludzkimi emo-
cjami, podatne na nie i nadające im kształt. Każda ludzka myśl zamyka się wyobraże-
niowo w przedmiotach. Codziennych i niezwykłych. Prostych i wymyślnych. Prawdzi-
wych i nieistniejących. Zamknięte w "rzeczach". Zaklęte w "rzeczach."

Jan Maciej (Niuans) Bojko od początku lat dwutysięcznych poszukuje artystycznych 
form wyrazu. Zaowocowało to tytułem magistra sztuki, kilkoma wystawami malar-
stwa i rysunku oraz projektami muzycznymi.

Zjawiskiem tatuażu zafascynowany i związany jest jeszcze od pierwszych polskich 
konwencji tatuażu, na których podglądał tuzy polskiej sceny tatuażu. W latach 2008-
2014 był właścicielem Studia Tatuażu Niuans w Toruniu, które z powodzeniem, kierowa-
ło się witkiewiczowskim podejściem do klienta. Od 2014 roku jest szczęśliwie związany 
z sopocką Cykadą.

SERIO - POKAZ I WYSTAWA

Sergiusz SERIO swój warsztat jako „grafficiarz” szlifował poprzez realizację licznych 
realistycznych przedstawień – portretów, pejzaży, ilustracji na wskazany temat. Wi-
dać w nich doświadczenie i lekkość w posługiwaniu się narzędziami jakie stosuje. Nie 
poprzestał jednak na odwzorowywaniu, poszedł dalej realizując instalacje takie jak: 
TOXIC CITY czy THE ART OF WAR, poprzez które porusza ważne tematy. Swoje umiejęt-
ności i ekspresję wykorzystuje, by tworzyć kompozycje, które nie pozostawią odbior-
cy obojętnym. Mimo swego przejmującego wyrazu, czasami brutalnego, pozostają 
wysmakowane plastycznie tworząc specyficzną estetykę. Ta estetyka "brzydoty" i 
chęć pogłębiania trudnych tematów zaprowadziła w efekcie do realizacji 3D takich 
jak DERELICT, gdzie pojawia się refleksja nad człowiekiem i jego przyszłością. Fascyna-
cja elektroniką i jej ekspansja w naszym życiu codziennym przejawiająca się poprzez 
cyborgizację może zaprowadzić nas do świata androidów, które choć do złudzenia 
przypominają człowieka, są jednak puste, zimne i metaliczne. Kontynuacją tej myśli 
może być posłużenie się ciałem modela do „stworzenia androida” poprzez bodypain-
ting. Taka iluzja daje nam poczucie dwuznaczności: to jeszcze człowiek udający ma-
szynę, czy już maszyna imitująca człowieka?
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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 Gdańsk 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 ubrań! W przestrzeniach 
zarezerwowanych dla ekipy Hotball staną jak zwykle oldschoolowe hot rody, klasyczne 
amcary, customowe rowery i inne niebanalne pojazdy. Zobaczyć będzie można też 
wystawę imponujących, steampunk’owych rzeźb. Jak zwykle nie zabraknie standów 
z ręcznie robionymi, unikatowymi przedmiotami.

ZLOT FOODTRUCKÓW
W strefie gastro staną foodtrucki, 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 Gdańsk Tattoo Konwent spotkać będzie można również marki 
odzieżowe i producentów akcesoriów.

AFTERPARTY
Afterparty odbędzie się w klubie 100cznia. To relatywnie nowy projekt kulturalny, który 
przenosi na trójmiejski grunt miejsca, jakie znamy z dużych europejskich miast. Za 
pomocą kontenerów cargo na terenie Stoczni Gdańskiej powstało #mia100wmieście 
- ekosystem, który przyciąga połączeniem artystycznego nieładu, mocą kulturalnych 
wydarzeń, dobrą jakością jedzenia i niezobowiązującą atmosferą. Wszystko w sercu 
postindustrialnego krajobrazu, minutę piechotą od stacji SKM Stocznia i kilka minut 
samochodem/ rowerem od Starego Miasta.
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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:

Deep Red - Ania Pająk - tatuatorka na co dzień pracująca w Katowickim studio 
Czarne Złoto. Ania specjalizuje się w tatuażu nieotradycyjnym. Jej prace wyróżniają 
przepięknie dobrane mocne i soczyste kolory.

insta: https:://www.instagram.com/deepred_tattoo
fb: https://www.facebook.com/DeepRedArt/

KTOF - poznański ignorant z lekką nutką tradycjonalizmu! Ulubione kolory Ktof'a to 
czarny, szary i różowy. Jest u niego czysto i minimalistycznie. Jak sam o sobie pisze, 
robi spoko niebrzydkie dziary. 

insta: https:://www.instagram.com/ktof.kcink
fb: https://www.facebook.com/KTOF-405530899863102/

SOCIALDRUK
Każdy, kto w trakcie konwentu zrobi zdjęcie, wrzuci je na INSTAGRAMA i oznaczy 
hashtagami #gdansktattookonwent może odebrać je w drukowanej formie, zupełnie 
bezpłatnie na stanowisku przy SOCIALDRUK.
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SEMINARIUM TATUATORSKIE "BLACK&GREY" 
MARCIN SOKOŁOWSKI
Podczas Gdańsk Tattoo Konwent Marcin Sokołowski z Contrast'ink poprowadzi 
seminarium tatuatorskie Black&Grey. Marcin od wielu lat tatuuje w używając 
głównie czarnego tuszu. Jego bardzo ekspresyjne prace charakteryzują się mocnym 
nasyceniem czerni i stanowczym kontrastem. Prace Marcina były wielokrotnie 
doceniane na konwentach tatuażu, gdzie wygrywał liczne nagrody (także w kolaboracji 
ze swoją partnerką Karolina Myćką).

Podczas seminarium Marcin opowie o technice i procesie tatuowania oraz na żywo 
wykona tatuaż! Przed wami niepowtarzalna okazja zgłębienia techniki pracy w czerni 
oraz zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia.

PLAN PRELEKCJI:

1. Teoria - przebieg i techniki pracy w tym:
- stencil
- igły
- tusze
- maszynki
- higiena
- przygotowanie i tatuowanie podczas konwentów

3. Praktyka - obserwacja i dyskusja podczas wykonywania tatuażu przez prowadzą-
cego.
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TO SIĘ NIE ZDARZA - SPOTKANIE Z AGĄ 
SZUŚCIK
"To się nie zdarza" to opowieść o tym, jak fotografia pomogła artystce przejść przez 
raka, jak dbać o swoje zdrowie, jak uczynić sztukę przyjaciółką i powierniczką, jak pa-
trzeć w przyszłość. To jednocześnie historia ciężkiej choroby, operacja na otwartym 
artyście, wejrzenie w autoarteterapię i zastanowienie się nad kobiecością. Projekt 
"To się nie zdarza" prezentowany był na TEDx, otrzymał wyróżnienie na International 
Photographic Awards, pisały o nim "Wysokie Obcasy", "Miasto Kobiet", "Gazeta Wy-
borcza", "Dziennik Zachodni". Aga opowiadała o nim w "Dzień Dobry TVN", "Pytaniu Na 
Śniadanie" i "Faktach". Ostatnio projekt jest podstawą współpracy Agi z Nationale 
Nederlanden przy kampanii "#ZdrowieBezWymówek". O tym Aga Szuścik opowie w 
pierwszej części spotkania.

W drugiej części Aga eksplorować będzie relację artysty ze swoją twórczością w dzi-
siejszych czasach. Zastanowimy się, kto chce, może i powinien nazywać się artystą, 
jak przetrwać w czasach hejtu i wszędobylskiej konkurencji, w jaki sposób stworzyć na 
siebie sensowny plan, wreszcie jak sztuka może pomóc w trudnych chwilach. Zoba-
czysz projekty fotografów, malarzy, tatuatorów, performerów. Będzie o akceptacji 
ciała i body positive, relacjach rodzinnych, chorobie, śmierci bliskiej osoby i innych.

Aga Szuścik: Artystka wizualna, twórczyni społecznych projektów artystycznych, dok-
tor sztuk filmowych, absolwentka Realizacji Obrazu Filmowego, Telewizyjnego i Fo-
tografii (specjalność: Fotografia) w Łódzkiej Szkole Filmowej i Filologii Polskiej na Uni-
wersytecie Śląskim. Prelegentka TEDx. Wykładowczyni, szkoleniowiec, prowadząca 
autorską audycję „Sztuka słuchania” o sztuce współczesnej w OFF Radio Kraków. Za-
kochana w muzyce elektronicznej, organizatorka corocznego festiwalu charytatyw-
nego.
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GOŚCIE SPECJALNI:

WILDCAT 
modelka alternatywna 

Niemcy

GIULIA BONCI 
modelka alternatywna 

Włochy

VINKA WYDRO 
modelka alternatywna 

Francja
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BILETY NA GDAŃSK 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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GDAŃSK TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

SOBOTA 13.07

Od 7:00 -  Rejestracja wystawców

10:00 - Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli

11:00 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba 

11:00 – Skład jury I dnia: Junior, Sion Smith, Marcin Pawlus, Bartosz Panas

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

13:00 – 13:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż mikro

13:30 - 13:45 – Pokaz – AERIAL VERTIGE – „Life is a circus - Funny Friends”

13:45 – 14:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż duży 

14:30 – 14:40 – Surfburger: Konkurs jedzenia burgerów

14:45 – 15:15 – Pokaz Fireshow – MIKE GARCIA – „Maleficent Indian"

15:15 – 16:30 – Konkursy na najlepsze tatuaże:

• Tatuaż tradycyjny

• Tatuaż neotradycyjny 

16:30 – 17:00 – Pokaz – FAKIR TESTA – „Sharp Life”

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

17:30 – 18:30 – Konkursy na najlepsze tatuaż realistyczny / portret

18:30 – 18:45 – Pokaz – AERIAL VERTIGE – „Life is a circus - Obey me, baby!”

18:45 – 19:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż związany z morzem

19:30 – Konkurs na tatuaż I dnia konwentu

22:00 – Oficjalne Afterparty @100cznia
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GDAŃSK TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

SOBOTA 13.07

MINI-SCENA WYMIAR PIERWSZY
12:00 - 13:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Wildcat

14:00 - 15:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Thalya Myha

16:00 - 17:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Giulia Bonci (Bobonco)

17:00 - 18:00 - THE ANALOGS – Koncert akustyczny

18:00 - 19:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Vinka Wydro

MINI-SCENA WYMIAR DRUGI 
12:00 - 18:00 - KUBA KUJAWA – Live Art.

MINI-SCENA WYMIAR TRZECI
12:00 - 18:00 - SERIO - Live Bodypainting
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GDAŃSK  TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

NIEDZIELA 14.07

10:00 – Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli

11:00 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba 

11:00 – Skład jury II dnia: Junior, Sion Smith, Joanna Fąferko

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

12:30 – 13:15 – Konkursy na najlepszy tatuaż mały

13:15 – 13:30 – Pokaz – AERIAL VERTIGE - "Fairy Tales - Under the Sea (Sirene)"

13:30 – 14:15 – Konkurs na najlepszy tatuaż Graficzny / Geometryczny

14:15 – 14:30 – Pokaz Fireshow – MIKE GARCIA – „Dark Rock"

14:30 – 15:15 – Konkurs na najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / cały przód / całe plecy

15:20 – 16:00 – Pokaz – FAKIR TESTA – „Freak On Risk”

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

16:30 – 16:40 – Surfburger: Konkurs jedzenia burgerów

16:45 – 17:00 – Pokaz – AERIAL VERTIGE - " Fairy Tales - Beautiful Dream"

17:00 – 17:40 – Koncert – Siberian Mear Grinder

18:00 – 19:00 – Koncert – Moscow Death Brigade

19:00 – 19:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż Dwudniowy  & Kolaboracje

19:30 – Konkurs na tatuaż II dnia i zakończenie festiwalu
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GDAŃSK  TATTOO KONWENT 2019

PLAN FESTIWALU 

NIEDZIELA 14.07

MINI-SCENA WYMIAR PIERWSZY
12:00 - 13:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Giulia Bonci (Bobonco)

14:00 - 15:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Thalya Myha

15:00 - 16:00 - THE ANALOGS – Koncert akustyczny

16:00 - 17:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show - Vinka Wydro

18:00 - 19:00 - FRED KYREL – Fashion Shibari Show – Wildcat

MINI-SCENA WYMIAR TRZECI
12:00 - 18:00 - SERIO - Live Bodypainting



KONTAKT

MATYLDA JEL�IINEK
604 234 779

matylda.jellinek@highlite.pl

 


