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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 subtelnie 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 ciałach umówionych wcześniej klientów, 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 jedenaście lat działalności 
konwencja poszerzyła swój zasięg. Dziś odbywa się regularnie w czterech polskich 
miastach – Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Organizatorzy mają na koncie 
również jedną, łódzką edycję. Dziś cykl konwentów może pochwalić się frekwencją rzędu  
27 tysięcy 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 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 
31 SIERPNIA / 1 WRZEŚNIA
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KATOWICE TATTOO KONWENT
W weekend 31 sierpnia-1 września w Katowicach odbędzie się 31. edycja Tattoo 
Konwent. To jednocześnie 7. odsłona wydarzenia w tym mieście. Impreza po raz 
drugi w historii będzie miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w 
Katowicach przy placu Sławika i Antalla 1. To ostatnie w tym roku spotkanie z tatuażem 
artystycznym będące częścią cyklu Tattoo Konwent. Na liście atrakcji znalazło się: 7 
pokazów alternatywnych, 3D MAPPING, koncert Ero i Kosi, sety od 4 djów: PZG, HiTrash, 
Martin Sharp i Dj Moddy, 4 wystawy, strefy tematyczne, a wśród nich: motoryzacja, 
animacje dla dzieci czy moda. Program dopełniają akcje specjalne i wieczorne 
afterparty.

STREFA WYSTAWIENNICZA I KONKURSY NA 
NAJLEPSZE TATUAŻE

Tym razem w strefie wystawienniczej pracować będzie ponad 200 artystów 
specjalizujących się w różnych stylach. Ich prace w 11 kategoriach konkursowych 
oceni Jury, które przyzna 33 nagrody najlepszym tatuatorom. W tym roku pojawiły się 
nowe kategorie, takie jak: Rękaw / Nogawka /
Cały przód / Całe plecy czy Tatuaż Dwudniowy & Kolaboracje. Nowością będzie 
dodatkowy konkurs na „Największego babola”, w trakcie którego Jury wybierze 
najgorsze tatuaże konwentu. Wśród salonów, które pojawią się na wydarzeniu 
wymienić można między innymi: Zajawa Tattoo, Speak in color, Zmierzloki Tattoo, 
White Rabbit Tattoo, Studio Tatuażu Nie Po Drodze, Inne Tatuaże.
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KATEGORIE KONKURSOWE

SOBOTA

• Tatuaż Duży
• Tatuaż Tradycyjny
• Tatuaż Neotradycyjny
• Tatuaż Realistyczny / Portret
• Tatuaż I dnia Konwentu
• Tatuaż Związany ze Śląskiem
• Konkurs na największego babola

NIEDZIELA

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

Dokładny opis kategorii: https://katowice.tattookonwent.pl/program-1602

Na Katowice Tattoo Konwent prace ocenią:  

Marcin ‘Insekt’ Polak  – specjalista od tatuażu realistycznego z Totem Studio

Maciek Niuans  - z tatuażem związany jest od czasu pierwszych polskich konwencji 
tatuażu. W latach 2008-2014 był właścicielem Studia Tatuażu Niuans w Toruniu. Od 
2014 roku jest związany z sopocką Cykadą.

Maciek Michalak – właściciel studia Przestrzeń Tattoo, organizator seminariów 
tatuatorskich.
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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. 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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TEATR TAŃCA DYEMOTION

Teatr tańca Dyemotion tworzą tancerki i akrobaci o odmiennym doświadczeniu i 
warsztacie. Dzięki wrażliwości muzycznej prezentują teatr magii i bajki, w którym 
ruch, taniec, muzyka i światło stanowią treść kompozycji tanecznych. Na koncie mają 
ponad 80 spektakli wystawionych w Polsce, Indiach, Austrii, Węgrzech i Czechach. 
Opiekunem teatru tańca jest Marian Folga, jeden z czołowych polskich bodypainterów, 
wielokrotny laureat międzynarodowych mistrzostw w malowaniu ciała. Artysta wraz 
z Anną Banasik odpowiedzialni są za choreografię i reżyserię spektakli. Teatr tańca 
Dyemotion przed widzami Katowice Tattoo Konwent zaprezentuje widowisko pod 
tytułem "Materia". To rozbudzające wyobraźnię i zmysły przedstawienie o niezwykłych 
wręcz walorach plastycznych. Historia opowiedziana ruchem, muzyką, światłem, która 
przeniesie publiczność w INNY WYMIAR SZTUKI. Tło dla spektaklu stanowi klimatyczna 
ścieżka dźwiękowa z pogranicza horroru. Widzowie zobaczą feerie barw i niezwykłe 
kreacje widoczne w świetle UV – stworzone przez mistrza bodypaintingu.

CECILIA GOSILLA

Na scenie Tattoo Konwent pojawi się między innymi Cecilia Gosilla. To kopenhaska 
performerka specjalizująca się w sztuce cyrkowej – szczególnie w połykaniu mieczy, 
pił i ognia. Przykuwa uwagę nie tylko mrożącym krew w żyłach pokazem, ale również 
alternatywnym imagem. Miłośniczka burleskowego klimatu zaprezentuje publiczności 
takie pozycje ze swojego repertuaru jak: „Bad guy” i „Fans and on fire”.

YUKA ESTRELLA

Yuka Estrella to paryska artystka o demonicznym scenicznym stylu specjalizująca się w 
alternatywnym performansie. Na scenie pojawi się aż cztery razy, aby zaprezentować 
uwodzicielską burleskę, nietypowe aerial show na łańcuchach, fireshow i pokazy 
pirotechniki. Wcieli się zarówno w rolę dystyngowanej damy, kowbojkę, jak i szalonego 
clowna.
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ERO/KOSI
To reprezentanci warszawskiej ekipy JWP. Zaskoczyli wszystkich, wypuszczając 
spontanicznie wspólny album, którego tematem przewodnim jest graffiti i zrobili to 
w takim stylu, że dosłownie czuć smród farb, kolejowych jardów i flamastrów. Album 
"BlackBook" to zapis zajawki i pasji do malowania podany w kilkunastu kawałkach, 
których lwia cześć ma mocny potencjach koncertowy, nawiązujący do starej szkoły 
rapu i nowojorskiego brzmienia. Wydany 14 czerwca album został świetnie przyjęty 
przez środowisko, fanów i krytyków, co nie pozostawia złudzeń, że członkowie JWP 
Crew są w formie, a cytując Ero "graffiti jest sexi". Już 31 sierpnia w czasie Tattoo 
Konwent miłośnicy tatuażu będą mieli okazję sprawdzić "BlackBook" na premierowym 
koncercie w Katowicach.
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PZG AKA DEPIZGATOR (scena główna)
Jako DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje  
z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej.
https://soundcloud.com/pzg

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://soundcloud.com/hitrash
https://www.mixcloud.com/hitrash

DJ MODDY (strefa chill)

DJ moddy łączy różne style. Aktualnie preferuje jugle i klasyczne drum & bass. W 
młodszych latach pasjonował się electro i breakbeat - to właśnie te nurty zainspirowały 
go do tworzenia muzyki. DJ moddy grywa głównie na Śląsku. Supportował między innymi 
Aphrodite.

MARTIN SHARP

Martin Sharp to miłośnik i kolekcjoner płyt winylowych, głównie w stylistyce minimal, 
techno i house, oraz wyznawca gramofonów Technicsa, lubujący się w długich przejściach 
pomiędzy utworami. Zazwyczaj jego sety to mieszanka melancholii, mroku i niepokoju. 
Współtworzył znany bywalcom klubu Szpitalna 1 cykl TECHNO TECHYES. Był rezydentem 
klubu Caryca pod słynnym adresem Wielopole 15. Obecnie rezydent klubu Szpitalna 1. Jako 
DJ, swoimi setami supportował takich wykonawców jak Marc Romboy, Oliver Huntemann, 
Haujobb, Architect i Daso z Niemiec, Ladytron, Lex Gorie czy Aquasky z Wielkiej Brytanii 
oraz Polaków: Michał Wolski, Piotr Klejment, Eastern Renaissance, Piotr Bejnar, CH District, 
Hush Hush Pony, DJ Szum, Wiktor Skok, KinkyOutsider.
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MICHAŁ MOZOLEWSKI 
Michał Mozolewski to człowiek, który wymyka się szufladkowaniu i standardowym 
opisom. 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 
Graficzne, 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. Zamiast 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

WYSTAWA MACIEJA ENZO SOWY
Na Tattoo Konwent zobaczymy między innymi utrzymane w graficiarskim, lekko 
psychodelicznym stylu prace Macieja "Enzo" Sowy, tatuażysty z White Owl Tattoo. 
Autor o swojej wystawie pisze: "Tą wystawą chcieliśmy pokazać ze nie samym tatuażem 
żyjemy, że mimo godzin pracy spędzonych w studiach z naszymi klientami, potrafimy 
znaleźć czas, żeby zrobić coś co przynosi nam wielką satysfakcję. Przelewamy swoje 
myśli na deski, płótna. Wylewamy je wraz z żywicą z kubeczka, po to żeby złapać tę 
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chwilę odprężenia z pędzlami, farbami, kolorami i wyobraźnią, by w kolejnym dniu 
znów wrócić do trybu: projekt-odbitka-farby-igły. Oba te światy - sztuka i tatuaż - się 
ze sobą przenikają i jeśli się to zrozumie, praca z klientami sprawia jeszcze większa 
frajdę. To chyba jedyny zawód na świecie, który nigdy się nie znudzi."

WYSTAWA MOMO MŁYNARSKIEJ 
 
Momo Młynarska - Absolwentka malarstwa na ASP w Katowicach. Zajmuje się ilustra-
cją, malarstwem, projektowaniem wnętrz i makijażem. W swoich pracach opowiada 
o otaczającej ją rzeczywistości w sposób jak najbardziej pozytywny. Uważa, że naj-
lepszą odpowiedzią na wszechobecną przemoc i nudę codzienności, jest jej upięk-
szenie. Brutalność zamienia na miłość, kolor różowy oraz pieski.

WYSTAWA JANUSZA WIDELCA 

Janusz Widelec - duet artystów, tworzony od 2014 roku przez Mateusza Rafalskie-
go i Karola Gawrońskiego. Janusz Widelec to potwór o wielu oczach, kilku nogach 
i dwóch twarzach z wielkimi ustami wykrzywionymi w szyderczym uśmiechu. Twa-
rzach, które plują innym do zupy, wymyślając przy tym tematy na tysiące kolejnych 
realizacji rysunkowych.
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AKCJE SPECJALNE

AGA SZUŚCIK – AKCJA “WYRAŹ SIĘ”

To kierowana do miłośników tatuażu artystyczno-couchowa akcja Agi Szuścik! W 
trakcie Katowice Tattoo Konwent na wielkiej, białej tablicy uczestnicy będą mieli za 
zadanie napisać, dopisać, przykleić lub wrzucić coś do odpowiedniego pojemnika 
w zależności od wyznaczonego przez artystkę zadania. Przed tablicą odbędą się 
również krótkie pogadanki z Agą, według rozkładu:
Sobota, 12:00 > o tym, jak osiągnąć balans w rozwoju, gdy coś tworzysz;
Sobota, 14:00 > o strachach artysty w XXI wieku i artystycznym katalizowaniu emocji;
Niedziela, 12:00 > jak odnaleźć swój styl i być go pewnym;
Niedziela, 14:00 > jak pracować z klientem i nie dać oskubać sobie portfela i nerwów.
Zwieńczeniem akcji będzie podsumowanie w formie infografiki na stronie wydarzenia.

Autorką projektu 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.

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 za sprawą ojca w jego ręce trafił aparat fotograficzny. 
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.
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Na Katowice Tattoo Konwent stacjonować będzie wraz ze swoim mobilnym studiem 
fotograficznym. Fotograf znany jest ze zjawiskowych portretów! Wzięcie udziału w 
sesji zdjęciowej jest bezpłatne.

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.

W tym roku w akcji udział biorą:

Monika Ochman

Tatuatorka z łódzkiego studia Sigil 2. Od czterech lat zajmuje się tatuowaniem. Porusza 
się właściwie w każdym stylu, ale kojarzona jest z prac malarskich i akwarelowych, o 
mocno nasyconych barwach. Inspiracje czerpie z natury, uwielbia motywy zwierzęce, 
roślinne oraz abstrakcyjne.
https://www.instagram.com/monikaochmantattoo/

Ewa Linkiewicz

Tatuatorka z łódzkiego studia „Inne tatuaże”. Wykonuje głównie wzory graficzne 
o zróżnicowanej tematyce: od psychodelicznie rozmytych napisów czy modnych 
wzorów nawiązujących do stylu ignorant, przez mandale, aż po klasyczne motywy 
tatuażowe.
https://www.instagram.com/ewowska/

BANANA-INK
 
Banana-Ink to projekt zapoczątkowany przez Przemka "Sasky'iego" Sasora. Dzięki 
jego pomysłowości każda z odwiedzających Tattoo Konwent osób może spróbować 
swoich sił jako tatuator i wytatuować wybrany przez siebie wzór na skórce od banana. 
Przypomina ona pod pewnymi względami skórę człowieka, więc możesz choć na 
chwilę wcielić się w rolę tatuatora. Spore grono tatuatorów wykonało swój pierwszy 
tatuaż właśnie na stoisku Przemka, na skórce od banana.



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.

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 ze spokojem 
będą mogli podziwiać wystawy i tatuaże. 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 Katowice Tattoo Konwent spotkać będzie można również marki 
odzieżowe i producentów akcesoriów. Swoją obecność potwierdzili:
OLMARTEX / Yeld Clothing
•    Fantazyjne Bajery
•    Black Cherry
•    Candellana
•    Dominikia Ravencloth
•    CBD PANDA
•    THE PIN
•    Mia Rock
•    Merrique
•    UNDERWORLD
•    MUSHI CLTH
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AFTERPARTY:

W ramach zakończenia sezonu na tarasach Spodka odbędzie się wspólna impreza 
Tattoo Konwent i Gastro Fajer – zaprzyjaźnionego festiwalu kierowanego do 
miłośników dobrego jedzenia.  Afterujących miłośników tatuażu zabawiać będą DJe: 
KinkyOutsider, wspomniany wcześniej HiTrash, Watemborski oraz raper RAU:

RAU
RAU muzyką zajmuje się od PONAD 16 lat. WSPÓŁPRACOWAŁ m.in. z takimi artystami 
jak Ten Typ Mes, Eldo, Onar czy Natalia Nykiel. Na swoim koncie ma również dziesiątki 
realizacji telewizyjnych oraz reklamowych. Jego produkcje cechują się nowoczesnym 
i charakterystycznym brzmieniem wywołującym efekt typu “ WOW” oraz “REPEAT ”. 
Jego styl muzyczny jest bardzo rozpoznawalny, a warstwa liryczna jest pełna luźnych 
spostrzeżeń, autoironii, humoru jak również poważnych refleksji i mroku. RAU w swoich 
utworach łączy te dwie strony muzyki w sposób minimalistyczny, na pozór prosty, 
przejrzysty, a zarazem enigmatyczny i eklektyczny. Na scenie jest podobnie, odbiega 
od klasycznej formuły grania koncertów, przeplatając je live’actami - ONE MAN SHOW. 
Jak sam mówi - idzie swoją ścieżką - i to słychać od razu. Jego debiutancki album 
ukazał się 13 maja 2018, nakładem niezależnej wytwórni Alkopoligamia. Zadebiutował 
na 14 miejscu na OLiS oraz zebrał pozytywne recenzje. Koncert premierowy odbył 
się na prestiżowym festiwalu Red Bull Music Academy Warsaw Weekender. Na 
koncercie pojawi się przekrój utworów ze wszystkich wydawnictw rapera, a także 
niepublikowane wcześniej utwory.

KinkyOutsider
Za deckami od 2009 roku. 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

WATEMBORSKI
Watemborski obserwuje i promuje rodzimą scenę muzyki elektronicznej od lat. Setki 
przesłuchanych setów i przetańczonych godzin dadzą wam gwarancję porządnej 
selekcji. Tym razem będzie wolniej, spokojniej i bardziej nastrojowo. Za dnia 
Watemborski żyje obrazem, nocami kombinuje, jak skleić wszystko z orientalnym 
brzmieniem Wschodu.
https://soundcloud.com/watemborski/podcast-001-oriental-110
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GOŚCIE SPECJALNI:

ERIC LIYAH KANE
Na Katowice Tattoo Konwent organizatorów i Jury podczas rozdawania nagród 
wspierać będzie kolejny raz Eric Liyah Kane - światowej sławy modelka alternatywna 
pochodzenia polskiego mieszkająca na stale w UK. Jej wizerunek zdobi już ponad 15 
okładek magazynów wydawanych na całym świecie. Reprezentowała Cosmopolitan 
w Afryce, a także pełniła funkcję ambasadora studia Ushuaia w Londynie. Z czasem 
nawiązała również współpracę z malarzem Chrisem Guestem co sprawiło, że obrazy, 
do których pozowała można zobaczyć w prestiżowych londyńskich galeriach. 
Współpracuje z wieloma bardzo znanymi markami takimi jak: Michael Kors, Fred Perry, 
Red Wing, Gap, Peep, Something Wicked, Boohoo, Playful Promises, Electric Ink i wiele 
innych.
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BILETY NA KATOWICE 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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PLAN FESTIWALU
Sobota
 
Od 8:00 -  Rejestracja wystawców
10:00 - Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli
11:00 – Początek festiwalu. O oprawę muzyczną sceny głównej zadba
11:00 – Skład jury pierwszego dnia: Marcin ‘Insekt’ Polak, Maciek Niuans, Maciek Micha-
lak
12:30 - 13:00 - Powitanie gości i przedstawienie planu na sobotę
13:20 – 13:30 – Pokaz Aerial / Fireshow – Yuka Estrella - “Damaged human”
13:30 - 15:00 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
·       Najlepszy tatuaż związany ze Śląskiem
·       Najlepszy tatuaż duży
15:20 – 15:30 - Pokaz Aerial / Fireshow - Yuka Estrella - “White clown”
15:30 – 16:00 - Konkursy na najlepszy tatuaż tradycyjny
16:20 – 16:30 -  Pokaz Połykania Mieczy – Cecilia Gosilla – „Bad Guy”
16:30 – 17:00 - Konkurs na najlepszy tatuaż neotradycyjny
17:10 – 17:30 - INK3D - autorski mapping ukazujący dzieje tatuażu
17:30 – 18:10 - Konkurs na najlepszy tatuaż realistyczny / portret
18:10 – 18:30 - Konkursy na największego babola
18:40 – 19:40 - Koncert Ero/Kosi
20:00 – Konkurs na najlepszy tatuaż I dnia konwentu
22:00 – Oficjalne Afterparty na Gastrofajer / koncert RAU
 
  

Niedziela
 
10:00 – Otwarcie bram dla odwiedzających i modeli
11:00 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba
11:00 – Skład jury drugiego dnia: Marcin ‘Insekt’ Polak, Maciek Niuans, Maciek Michalak
12:30 – 13:00 - Powitanie gości i przedstawienie planu na niedzielę
13:20 – 13:30 – Pokaz Aerial / Fireshow - Yuka Estrella
13:30 – 15:00 - Konkurs na najlepszy tatuaż mały
15:20 – 15:30 - Pokaz Aerial / Fireshow – Yuka Estrella - “Madame”
15:30 – 16:30 – Konkurs na najlepszy tatuaż rękaw / nogawka / cały przód / całe plecy
16:30 – 17:00 - Pokaz - DyeMotion - “Materia”
17:00 – 17:50 - Konkurs na najlepszy tatuaż Graficzny / Geometryczny
17:50 – 18:10 – Pokaz Freakshow – Cecilia Gosilla – „Fans And On Fire”
18:10 – 18:30 - Konkurs na najlepszy tatuaż Dwudniowy  & Kolaboracje
18:30 – 19:00 – INK3D - autorski mapping ukazujący dzieje tatuażu
19:00 –  Konkurs II dnia i zakończenie festiwalu



KONTAKT

MATYLDA JEL�IINEK
604 234 779

matylda.jellinek@highlite.pl

 


