


23/24.05.2020
MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE 
6.500 m2  / 10.000 zwiedzających / 130 wystawców

07-08.03.2020
PTAK EXPO, NADARZYN / WARSZAWA

6.500 m2 

100.000 zwiedzających

200 wystawców

24/25.10.2020
STADION WROCŁAW
3.500 m2  / 6.000 zwiedzających / 80 wystawców

25/26.07.2020
AMBER EXPO
4.500 m2  / 8.000 zwiedzających / 100 wystawców

05/06.09.2020
MIĘDZYNARODOWE CENTRU KONGRESOWE
3.500 m2  / 7.000 zwiedzających / 80 wystawców

PLANY NA 2020



EUROPEAN TATTOO SHOW

NIE TYLKO KONWENCJA TATUAŻU
European Tattoo Show to najnowszy projekt Tattoo Konwent – największego cyklu festiwali tatuażu w Polsce, 
który od 2009 roku zorganizował aż 31 wydarzeń w 5 polskich miastach. Po sukcesie odniesionym w Gdańsku, 
Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Łodzi organizatorzy zdecydowali się na podjęcie współpracy z największym 
w Europie Środkowo-Wschodniej festiwalem dla miłośników motocykli – Warsaw Motorcycle Show i ekspansję 
na kolejne miasto – tym razem padło na stolicę. To właśnie lokalizacja wpływać będzie na wielkość konwencji, za 
którą idzie zupełnie nowe hasło przyświecające organizatorom – BIGGER THAN EVER – MORE THAN CONVENTION.
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MOC ATRAKCJI:

KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE

NAJLEPSI TATUAŻYŚCI

KONCERTY I POKAZY

MODA I DESIGN

CUSTOMOWA MOTORYZACJA 

WARSZTATY DLA POCZĄTKUJĄCYCH 
TATUATORÓW I WYSTAWY

ANIMACJE DLA DZIECI

 

NIE TYLKO KONWENCJA TATUAŻU

Jak wskazuje nazwa wydarzenia, będzie ono miało charakter 
międzynarodowy. Na European Tattoo Show pojawią się nie tylko 
najzdolniejsi tatuatorzy z Warszawy i całej Polski, ale również europejscy 
reprezentanci sceny tatuażu. Poziom artystyczny ekipy składającej 
się nawet z 1000 tatuażystów będzie niezwykle wysoki. Tatuujący 
wykonywać będą wzory w różnych stylach: od klasycznego tatuażu 
tradycyjnego czyli popularnego old school’u, przez niezwykle popularny 
realizm, po wiele nowych styli takich jak: newschool, graficzny, cartoon, 
watercolor, ignorant itd. Każdy odwiedzający European Tattoo Show 
będzie miał okazję nie tylko obserwować mistrzów przy pracy, czy w 
duchu ocenić wystawiane w 10 kategoriach konkursowych tatuaże 
nagradzane przez Jury złożone z najbardziej doświadczonych tatuatorów. 
Na miejscu spotkać będzie można artystów z wolnymi terminami, 
którzy chętnie wykonają „dziarkę” w trakcie wydarzenia. Usługa ta 
jest dodatkowo płatna i nie pokrywa jej koszt biletu. Na sesję w trakcie 
European Tattoo Show umówić się można również przed wydarzeniem.
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MISJA

Jednak tym co wyróżnia eventy realizowane przez ekipę Tattoo Konwent, której nowym dzieckiem 
jest European Tattoo Show, jest odchodzenie od klasycznego schematu, według którego organizuje 
się konwencje tatuażu na całym świecie. Głównym wyróżnikiem są lifestyle’owe atrakcje, które 
urozmaicają odwiedzającym czas spędzony na wydarzeniu. Na evencie odbywają się koncerty 
muzyczne, pokazy sztuk alternatywnych, działają strefy tematyczne związane z różnymi obszarami 
zainteresowań uczestników festiwalu: modą, designem, motoryzacją itd. Nie brakuje także autorskich 
akcji specjalnych jak „Dziarka w ciemno” czy dobrej zabawy w czasie wieczornego afterparty.

MISJĄ ETS JEST BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI, 
CZYM JEST DOBRY TATUAŻ.

Misją European Tattoo Show jest promowanie pozytywnego wizerunku tatuażu w świadomości 
polskiego społeczeństwa. Sztuka ozdabiania ciała tuszem stała się dziś ogromnie popularna i 
na dobre weszła do głównego nurtu. Swoją skórę pod maszynkę tatuatora oddają dziś nie tylko 
młodzi, ale i bardzo dojrzali Polacy, którzy w ten sposób realizują potrzebę wyrażania siebie. 
Tatuaże noszą praktycznie wszyscy, niezależnie od płci, profesji, zainteresowań, upodobań 
muzycznych czy statusu majątkowego. Świadczy o tym ogromny popyt na usługi tatuatorskie, 
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MISJA

za czym idzie niezwykły rozwój branży tatuatorskiej, który obserwować można w ostatnich latach. Pożądaną i popularną 
profesją stał się zawód tatuażysty. Polska może pochwalić się nie tylko długą listą wybitnych artystów, znanych także 
zagranicą, ale przede wszystkim wysokim poziomem branży. Właśnie dlatego European Tattoo Show chce promować 
polskich tatuatorów zagranicą, a Polaków edukować i przestrzegać przed korzystaniem z usług niekompetentnych artystów. 
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EUROPEAN TATTOO SHOW VOL.1

Pierwsza edycja European Tattoo Show odbędzie się w weekend 7-8 
marca w centrum wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie 
(aleja Katowicka 62). Za realizację eventu odpowiedzialna jest 
marka Tattoo Konwent z MARCINEM PACZEŚNYM I MICHAŁEM 
NOWAKOWSKIM na czele. Imprezę poprowadzi znany konferensjer 
świata tatuażu - DOMINIK MĄDRACHOWSKI (Manager JuniorINK 
- Najgorsze Studio w Mieście). Wspierać go będzie modelka 
alternatywna o polskim rodowodzie - ERIC LIYAH KANE. 
Najważniejszą częścią imprezy będą konkursy na najlepsze tatuaże. 

W 10 KATEGORIACH PRACE WYKONANE PRZED LUB W TRAKCIE 
KONWENCJI OCENI JURY W SKŁADZIE:
• Jarek „Goraj” Gorajek - ceniony tatuażysta, właściciel Goraj Tattoo
• Aleksandra Kozubska - ceniona tatuażystka, właścicielka Ładne 

Rzeczy Tattoo & Piercing
• Damian Gorski - ceniony tatuażysta, właściciel studia USHUAIA 

TATTOO

KATEGORIE KONKURSOWE:
SOBOTA
• Tatuaż Duży
• Tatuaż Tradycyjny
• Tatuaż Neotradycyjny
• Tatuaż Realistyczny
• Tatuaż I dnia European Tattoo Show*
NIEDZIELA
• Tatuaż Mały
• Tatuaż Rękaw / Nogawka / Cały przód / Całe 

plecy
• Tatuaż Graficzny / Geometryczny
• Tatuaż Dwudniowy & Kolaboracje*
• Tatuaż II dnia European Tattoo Show*
• 
*Tatuaże w tych kategoriach MUSZĄ ZOSTAĆ 
WYKONANE W TRAKCIE FESTIWALU
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STREFA WYSTAWIENNICZA
W strefie wystawienniczej pracować będzie kilkuset tatuatorów, wśród 
których warto wymienić zagranicznych gości: Den Yakovlev, Sandra 
Daukshta, Mihails Neverovs, Ivan Ekser, Miroslav Pavlovic, Ivan Yug, 
Adam Lakimi, Davee Blows, Viktor Hir, Alex Mansuy, Siobhan Darch, 
Elmer Footswitch, Miguel Ameliach, Teo Milev, Fabio Filippone, Carolina 
Caos Avalle, Stefano Galati, Annabelle Luyken, Matthew James.

W jej ramach uruchomione zostaną specjalne strefy takie jak:

Ethic Tattoo Fest:
Strefa tatuażu etnicznego to miejsce, w którym można obejrzeć przy 
pracy tatuażystów pracujących bez prądu. Techniki rdzenne z rejonów 
ojczystych artystów to hand tapping, hand poking, sak yan, tebori, 
hand sewing. 
W strefie Ethic Tattoo Fest tatuować będą:
• Aman Durga Sipatiti (Indonezja) - hand tapping
• Max Native (Francja) - hand tapping
• Karolina Czaja - Primitive Tattoo  - hand poke
• Żaneta Reliszko i Jaksa - Historical Tattoo - hand poked
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STREFA WYSTAWIENNICZA

Dziarka w ciemno:
Autorska akcja specjalna Tattoo Konwent inspirowana 
konwencją teleturnieju “Randka w ciemno”. W specjalnym 
boksie, ukryty za kotarą tatuator, wykona na ręce 
lub nodze uczestnika zabawy tatuaż, nie informując 
go wcześniej, jaki wzór dla niego wybrał. Tatuowany 
zobaczy swój nowy nabytek dopiero, gdy tatuażysta 
skończy pracę. Uczestnicy zabawy decydują w ręce 
którego artysty oddadzą swoją skórę, na etapie zakupu 
specjalnego biletu uprawniającego do wzięcia udziału w 
“Dziarce w ciemno”. Na tej edycji za kotarą tatuować będą:

Krik Kong (Straight Outta 
Street)
Rozpoznawalny artysta działający w wielu obszarach 
takich jak graffiti, street art, malarstwo, ilustracje 
i wreszcie tatuaż. Stworzony przez artystę bohater-
logotyp będący przez długi czas głównym tematem 
jego twórczości, stał się ikoną malarstwa ulicznego, co 

sprawiło, że dorobił się licznego grona naśladowców, 
którzy kopiują jego charakterystyczne wzory 
tworząc własne wrzuty. Jego tatuaże utrzymane 
są w graficiarskim klimacie - to czarne, konturowe 
kompozycje, które przypadną do gustu fanom street artu.

Palladinski (Straight Outta 
Street) 
Tatuator należący do tej samej ekipy, co Krik Kong. 
Tworzy monochromatyczne i kolorowe, psychodeliczne 
kompozycje w klimacie street artu i graffiti 
okraszonego nutą kubizmu.
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MUZYKA:

Buster Shuffle - pop/ska/alternatywny 
rock
Buster Shuffle mają na koncie niejeden sold out: w Berlinie, Wiedniu, Dreźnie, 
Dusseldorfie, Monachium, Bochum czy Hamburgu. Można było ich usłyszeć 
na festiwalach w Niemczech, Czechach czy Włoszech, gdzie scenę dzielili z 
Dropkick Murphys. W Wielkiej Brytanii supportowali The Rifles, The Blockheads, 
The Wombats and Shed Seven and Dandy Livingstone. Ich album ‘Do nothing’ 
regularnie pojawia się na liście bestsellerów Amazon Europe. Można było ich 
usłyszeć w tak znanych rozgłośniach radiowych jak BBC Radio 1, 6 Music czy XFM, 
w którym frontman kapeli Jet był stałym gościem w śniadaniówce Danny’ego 
Wallace’a. Magazyn Uncat ocenił ich debiutancki album 4 na 5 gwiazdek! 
Fani kochają ich za energię płynącą z brzmień w stylu cockney ska/pop z nutą 
rock’n’rolla oraz zabawne teksty traktujące o bójkach, nocnych autobusach, 
starszych paniach i rozwodach. Grupę tworzą Jet Baker – główny wokalista i 
pianista, najlepszy koleś od sekcji rytmicznej – bębniarz Terry Mascal, James 
Stickley wkładający całe serce w grę na gitarze, a także basista Dave Gravy.
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Prisoners by Choice - hc/punk
Zespół powstał w Lublinie w 2015 roku. Założyło go czterech przyjaciół Kamil, 
Wojti, Michał i Jakub. Po kilkunastu koncertach nagrali swój debiutancki 
materiał, który został wydany na winylowej płycie 12’ przez N.I.C record 
oraz DIY Koło records. W 2017 roku do zespołu dołączył nowy wokalista 
Andrzej, a rok później wydali własnym sumptem kasetę demo. Aktualnie 
pracują nad nowym materiałem oraz koncertują. Zespół jest powiązany z 
klimatami hc/punk jak i sceną tatuażu. Wszyscy regularnie się tatuują, a 
gitarzysta Jakub Maxym prowadzi w Lublinie Studio Tatuażu Tusz i Rzemiosło.

Torteks - jazz/funk/yass
Torteks to młody zespół tworzący na pograniczach gatunków takich jak 
funk, jazz i yass. Obecnie  we współpracy ze studiem Monochrom nagrywa 
pierwszy album pt. „Dom na piloty”. Są finalistami międzynarodowego 
Bas’n’Beat festiwalu we wrocławskim Imparcie (2019) oraz konkursu 
muzycznego AEstrada (2019). Grali na scenie głównej Hultaj Festiwal.
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DJS:

PZG
DJ stale współpracujący z festiwalem Tattoo Konwent. Znany z kooperacji z polską sceną rapową. Od 20 lat produkuje muzykę, miał 
własną wytwórnię, grywa na festiwalach brakecore’owych w całej Europie. Działa pod wieloma pseudonimami, znany jest jako: 
pzg/ depizgator/ Bradley Fahrtz/ student złodziej. Współtworzył kolektywy: WE ROB RAVE, POLISH JUKE, BLOTKLAAT RAVE. 

SAYURI
To 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 można ją usłyszeć zarówno w 
mrocznej wersji breakcore / technoid / dnb, jak i future bass / juke / trap / wave / hip hop / deep dubstep.

ATRAKCJE DODATKOWE
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POKAZY:

Mike Garcia
 to francuski tancerz i performer z Paryża, który ze swoim show odwiedza imprezy alternatywne, festiwale, koncerty i konwenty 
tatuażu na całym świecie. Specjalizuje się w fireshow, pirotechnice, a w swoje występy wplata elementy związane z piercingiem, 
kulturą fetyszu, powietrznymi akrobacjami typu aerial. Jego show robi ogromne wrażenie. To prawdziwe wydarzenie dopracowane 
w pełnym calu - od choreografii po sceniczny image. W czasie European Tattoo Show wystąpi w duecie z Femke Fatale.

Femke Fatale
Modelka, konferansjerka, promotorka i specjalistka od fireshow! Urodzona i wychowana w Belgii. Pojawia się regularnie na 
International Brussels Tattoo Convention, Urban Ink fest i Summer Ink Fest. Pisuje do własnej kolumny w Tattoo Planet 
Magazine. To kobieta wielu talentów. Aktualnie pracuje nawet nad linią odzieży „Fatale” wraz z Majo Rey. Pojawiała się 
w takich magazynach jak Total Tattoo, Tattoo Fest, Rise magazine, Tatuajes y Perforaciones, 
Customiez Mag, Tattoo Time, Hype Tattoo czy Tattoo Planet. Była twarzą kalendarza Tattoo Art 
Fest w Paryżu oraz Inked Girls, a także pojawiła się na plakacie Benoit Meeus tattoo exhibition.

ATRAKCJE DODATKOWE
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LUQO
LUQO to artysta prezentujący swoje umiejętności z zakresu KONTORSJONISTYKI oraz EKWILIBRYSTYKI. 
KONTORSJONISTYKA to pokaz, w trakcie którego artysta przedstawia swoją gibkość i elastyczność ciała 
poprzez przyjmowanie niebanalnych figur i pozycji. EKWILIBRYSTYKA to gatunek akrobacji, w którym performer 
stara się zachować równowagę swojego ciała, balansując nim, czasem w warunkach celowo utrudnionych.

LUQO to człowiek z piętnastoletnim doświadczeniem. Jest jedynym tego typu performerem w Polsce i jednocześnie 
najbardziej rozciągniętym artystą tego rodzaju na świecie. Jego pokazy wprawiają w osłupienie każdego widza, nawet tego 
najbardziej wymagającego, gdyż to do czego jest zdolne ciało artysty nie raz wykraczają poza bariery ludzkiej wyobraźni. 
LUQO jest Finalistą 12. Edycji „Mam Talent”. Na co dzień pracuje w Największym Parku Rozrywki w Polsce „ENERGYLANDIA”.

ATRAKCJE DODATKOWE
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AFTERPARTY:
Afterparty odbędzie się w sobotę w Miłości na ul. Kredytowej 9 w Warszawie. Zagrają:

Spisek Jednego
Spisek Jednego to charakterystyczna postać na polskiej scenie muzycznej, która swoją wszechstronność i talent łączy z 
wielkim zaangażowaniem oraz aktywnością na wielu polach. Przede wszystkim artysta jest absolwentem szkoły muzycznej 
w klasie fortepianu oraz prestiżowego Red Bull Music Academy Bass Camp Warsaw, którego gośćmi byli m.in. Moodymann, 
Dorian Concept, Ikonika czy Tomasz Stańko. Co więcej, od lat Spisek to uznany producent i DJ, który współtworzył 
wiele projektów artystycznych – poza solową twórczością mowa tu m.in. o grupie Night Marks, którą współtworzy wraz 
Markiem Pędziwiatrem, czy współpracy z Pauliną Przybysz, W.E.N.Ą. Otsochodzi oraz Spinachem. Jego wydawnictwa 
ukazywały się nakładem tak znanych wytwórni, jak Asfalt Records, S1 Warsaw, U Know Me czy Polish Juke.Jeśli chodzi 
o działalność klubową, Spisek Jednego jest organizatorem popularnego cyklu Electro-Acoustic Beat Sessions (EABS), 
którego gośćmi byli m.in. M.E.D., Coultrain, Vienio, Te-tris, W.E.N.A. Jeru The Damaja, Paulina oraz Natalia Przybysz czy 
Raashan Ahmad. Ponadto, muzyk dzielił scenę z takimi postaciami, jak chociażby Oddisee, Hudson Mohawke, Rustie, 
Kaytranada, Snakehips, 123MRK, Paul White, Om Unit i Falcons. Wśród największych dokonań artysty należy wymienić 
Fryderyka w kategorii muzyka elektroniczna za płytę Pauliny Przybysz “Chodź tu”, którą współprodukował, wyróżnienie 
magazynu Soulbowl.pl, który uznał go za jednego z najlepszych remikserów roku 2012, a także popularną nagrodę WARTO 
wrocławskiej Gazety Wyborczej,a  także regularne występy na takich festiwalach, jak Open’er i Tauron Nowa Muzyka.

ATRAKCJE DODATKOWE
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DJ Praktyczna Pani
Finalistka Mistrzostw Świata Redbull Music 3style. Pierwsza kobieta, z tytułem mistrza Polski. Producentka muzyczna 
i autorka tekstów, promotorka imprez. W branży od 2006. Kolekcjonerka gramofonów i mixerów. Miłośniczka lat 80tych 
i 90tych, szczególnie rnb, rapu i soulu. Jej muzyczne wpływy można określić jako romans klasyki z nieoczywistą 
elektroniką. Oryginalność i umiejętność wzbudzania emocji łączy z wysokim poziomem technicznym. Bogate 
doświadczenie zbudowała nie tylko na rynku krajowym, ale też odwiedzając: Japonię, Tajwan, Danię, Niemcy, Włochy, 
Szwajcarię Francję oraz Hiszpanię. Supportowała legendarną amerykańską grupę Slum Village oraz Masta Ace.

BC (GANGSTEPPAZ)
BC to DJ & Promotor z Krakowa. Właściciel Stepz Records Label. Kolektyw Gangsteppaz, do którego należy BC, 
hołduje głównie stylistyce rodem z wysp. Szerokie spektrum brzmień prezentują grając w największych polskich 
miastach i organizując rozliczne potańcówki pod Wawelem. W ciągu przeszło czterech lat wspólnej działalności 
Gangsteppaz dali się poznać wielu koneserom niekomercyjnej muzyki elektronicznej. Ich autorski cykl imprez 
Avangardance pozwolił bywalcom krakowskich klubów posłuchać na żywo takich asów jak Zed Bias, Baobinga, 
Kanji Kinetic, 2 Bit Thugs, Hard House Banton, NB Funky, Benjamin Damage, Superisk, Randomer, Linton Brown, 
Xxxy, Last Japan, Dark Sky, Jamie Grind. Zaliczyli występ na zeszłorocznym Open’erze oraz na Era Nowe Horyzonty.

ATRAKCJE DODATKOWE
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WYSTAWY:

Wystawa obrazów Joanny Zielińskiej i Mateusza Wolskiego
Joanna Zielińska Akvarko to tatuatorka od 11 lat, pracuje i mieszka w Katowicach. Na co dzień tatuuje 
w Machinarium Tattoo. Zainteresowała się ponownie malarstwem po 12 latach przerwy od skończenia 
liceum plastycznego. Zarówno w procesie tworzenia tatuaży, jak i obrazów lubi mieszać techniki, faktury 
i pracuje głównie na niestandardowych i wielkoformatowych płótnach. Na wystawie będzie możliwość 
kupna wybranych obrazów. Jej wystawa połączona zostanie w ekspozycją prac Mateusza Wolskiego. 

KARIFURAVA 
Tworzy niebanalne, psychodeliczne, wielobarwne obrazy inspirowane kulturami wschodu. 
W czasie European Tattoo Show artysta wykona kolejne dzieło, które następnie przekaże na 
licytację na szczytny cel. Dochód przekazany zostanie na zbiórkę dla Maćka Raczkowskiego.

Na wydarzeniu zobaczyć będzie można również wystawy takich artystów jak: Krik Kong & Palladin, Some Art., Manas 
(obrazy w klimacie street art), Kamila Burzymowska (fotografia), Momo Młynarska, Dobrusia Rurańska (grafika), Karol 
Gawroński (różne techniki plastyczne).

ATRAKCJE DODATKOWE
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STREFY:

Strefa mody i designu
W strefie spotkać będzie można twórców mody niezależnej i gadżetów.

Strefa dla dzieci
Uczestnicy wydarzenia będą mogli zostawić dzieci pod okiem profesjonalnych animatorów.

Strefa Hot Ball
Strefa dla miłośników oldschoolowych pojazdów, alternatywnej mody i sztuki. 

BILETY:
Bilety uprawniające do wzięcia udziału w European Tattoo Show oraz Warsaw Motorcykle Show zakupić można w 
internetowej przedsprzedaży w cenach: 
Do 23 lutego: 50 zł (bilet jednodniowy), 70 zł (karnet), 100 zł (bilet fana)
Od 24 lutego: 60 zł (bilet jednodniowy), 80 zł (karnet), 120 zł (bilet fana)
Na miejscu zapłacić będzie trzeba: 70 zł (bilet jednodniowy), 90 zł (karnet), 130 zł (bilet fana)

ATRAKCJE DODATKOWE



Zapraszamy do kontaktu

Matylda Jellinek
Rzecznik Prasowy | Agencja Highlite

matylda.jellinek@highlite.pl
 +48 604 234 779

KONTAKT
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