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TATUAŻ
Tatuaż to obraz utrwalony na ciele. Chociaż istnieje co najmniej kilka technik ich 
wykonywania, w kulturze zachodnioeuropejskiej tatuaże powstają najczęściej 
przy użyciu elektrycznie napędzanej maszynki, która za pomocą igły wprowadza 
barwnik pod skórę. Ten sposób pozwala na higieniczne i w pełni bezpieczne 
przeprowadzenie zabiegu. Proces tworzenia tatuażu zaczyna się jednak zanim igła 
po raz pierwszy zetknie się ze skórą. Dziś tatuażyści rzadko stosują katalogowe i 
wielokrotnie wykorzystywane wzory. Tatuaż artystyczny to tatuaż autorski. Każdy 
wzór jest tworzony na zamówienie klienta, bądź powstaje jako efekt kreatywnej 
koncepcji artysty. Ostatnimi laty można zauważyć wzmożone zainteresowanie 
tatuażem w Polsce. Skutkuje to nie tylko większą ilością wytatuowanych ciał, ale 
również intensywnym rozwojem branży tatuatorskiej. O tym czym jest dzisiaj tatuaż 
artystyczny można przekonać się podczas wydarzeń odbywających się pod szyldem 
Tattoo Konwent. 

TATTOO KONWENT
Tattoo Konwent to cykl wydarzeń związanych ze sztuką tatuażu i kulturą alternatywną, 
który już od 8 lat odbywa się w największych, polskich miastach. Pierwsza edycja 
konwentu miała miejsce w Gdańsku, w 2009 roku. Od tego czasu do grona miast 
goszczących wydarzenie dołączyły kolejno: Wrocław, Katowice, Poznań i Łódź. 
Chociaż początkowo konwencja przyciągała głównie ludzi związanych z branżą oraz 
osoby posiadające tatuaże, dziś cieszy się ogromną popularnością również wśród 
szerokiej publiczności, której organizatorzy starają się przybliżyć prężnie rozwijającą 
się i stojącą na bardzo wysokim poziomie sztukę tatuażu. Organizowany z ogromnym 
rozmachem cykl imprez przyciąga ponad 32000 odwiedzających rocznie. Rekord 
frekwencji jak dotąd należy do  20. edycji wydarzenia, która odbyła się w marcu w 
Poznaniu. Przez dwa dni, przestrzeń Międzynarodowych Targów Poznańskich gościła 
ponad 9 tysięcy osób. 29 i 30 lipca w Gdańsku odbędzie się już XXII odsłona Tattoo 
Konwent.
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IDEA FESTIWALU
Ideą festiwalu jest promowanie sztuki tatuażu i najlepszych tatuatorów 
w Polsce oraz zmiana negatywnego postrzegania osób wytatuowanych. 
Z roku na rok, na wydarzeniu pojawia się coraz więcej osób 
nieposiadających tatuażu i niezwiązanych z branżą. Tattoo Konwent 
pokazuje na jak wysokim poziomie wykonywane są w Polsce tatuaże 
i jak zróżnicowane jest grono osób posiadających te ozdoby na ciele. 
Dla tatuatorów i piercerów to miejsce, gdzie mogą zaprezentować 
swoje umiejętności i zainteresować swoją twórczością osoby 
szukające odpowiedniego studia tatuażu, a także doskonała okazja 
do nawiązania ciekawych kontaktów i poznania aktualnych trendów. 
Osoby wytatuowane w trakcie wydarzenia poznają nowych artystów 
i spotykają osoby o podobnych zainteresowaniach. Dla tych, którzy o 
tatuażu nie wiedzą wiele to niepowtarzalna okazja, aby zobaczyć z bliska 
profesjonalnych tatuatorów i przyjrzeć się ich autorskim wzorom. Dzięki 
dodatkowym atrakcjom Tattoo Konwent to przede wszystkim rozrywka 
dla przedstawicieli wszystkich grup. 

TATTOO KONWENT POD 
HASŁEM OLD’S COOL
Misją Tattoo Konwentu jest odświeżenie wizerunku tatuażu 
artystycznego. Stereotypy na temat tatuażu wciąż utrzymują się, 
szczególnie wśród osób, którym brakuje dostępu do rzetelnych źródeł 
informacji na jego temat. Jedną z grup, która sceptycznie spogląda na 
wytatuowane ciała są osoby starsze. Tatuaż jest dla nich niezrozumiałą 
formą ekspresji, która w czasach ich młodości była domeną podkultur i 
grup społecznie wykluczonych. 
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Podczas wszystkich tegorocznych edycji organizatorzy Tattoo Konwent chcieliby 
przybliżyć tatuaż właśnie seniorom. Osoby po 60. roku życia nie będą zobowiązane 
do uiszczania opłaty za wejście na festiwal. Będzie to dla nich niepowtarzalna 
okazja do przyjrzenia się z bliska, jak powstają tatuaże. Tattoo Konwent pragnie 
zaktywizować emerytów i stworzyć przestrzeń, w której będą mogli spotkać 
otwartych, wytatuowanych, młodych ludzi. 

Nie wszystkie osoby starsze są negatywnie nastawione do tatuażu. Świadczyć może 
o tym fakt, że zdarzają się seniorzy, który sami decydują się na zrobienie sobie wzoru 
na ciele lub dumnie prezentują się w towarzystwie wytatuowanego dziecka lub 
wnuczka. Takie osoby tym bardziej są mile widziane na konwencji. 

- Wierzymy, że po ukończeniu pełnoletności nie ma wieku, w którym nie wypada zrobić 
sobie tatuażu, jeśli tylko jest on przemyślaną decyzją. Nie ma także miejsca, w którym nie 
wypada się pojawić - mówi Marcin Pacześny, główny organizator festiwalu. -  Poruszając 
temat starości Tattoo Konwent chciałby także uwrażliwić osoby młode na problemy 
seniorów, często wykluczonych z życia kulturalnego, opuszczonych i samotnych. Być 
może akcja OLD’s COOL pomoże pobudzić niektórych do refleksji i przypomni o dawno 
nieodwiedzanym dziadku lub babci - dodaje.
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FORMUŁA 
WYDARZENIA
TATUAŻE
Tattoo Konwent to miejsce gdzie odwiedzający mają możliwość 
obejrzenia przy pracy uzdolnionych tatuatorów, także tych na co dzień 
współpracujących w najbardziej uznanymi salonami tatuażu w Polsce. 
Na większości konwencji spotkać można też utalentowanych gości 
zza granicy. Artyści pojawiający się na konwencie tworzą w trakcie 
wydarzenia łącznie setki wzorów, traktując ludzkie ciało jak płótno, 
na którym powstają arcydzieła wykonywane z ogromną precyzją, 
nieraz w swoim realizmie przypominające prawdziwe fotografie. 
Wachlarz stylów, do których zaliczyć można powstałe tatuaże jest 
bardzo szeroki. Klasyfikacja używana jest między innymi do tworzenia 
kategorii konkursowych, w których ocenianie są prace tatuatorów 
uczestniczących w konwencji. Liczba konkurencji różni się w zależności 
od edycji. Wytatuowani modele prezentują swoje wzory na scenie 
głównej festiwalu, gdzie obraduje Jury złożone z cenionych praktyków w 
dziedzinie tatuażu. W każdej z kategorii przyznawane są 3 wyróżnienia. 
Do konkursu może zgłosić się każdy, kto został wytatuowany przez 
artystę ze studia, które bierze udział w konwencji. W przypadku tatuaży 
I i II dnia konwentu tatuaż musi zostać wykonany od początku, do końca 
w czasie trwania wydarzenia. 

Tattoo Konwent to doskonała okazja, by poznać tatuażystów z 
całej Polski i wybrać artystę, który spełnia oczekiwania przyszłego 
wytatuowanego. Specjaliści pracują w specjalnych boksach, gdzie 
prezentują także swoje portfolia i gotowe wzory, przygotowane z myślą 
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o osobach, które spontanicznie podejmą decyzję o wytatuowaniu się na konwencji. 
W trakcie festiwalu niektórzy z odwiedzających decydują się również na poddanie 
zabiegowi przekuwania ciała. Piercing od zawsze był mocno związany ze sztuką 
tatuażu, dlatego na wydarzeniu zawsze pojawiają się doświadczeni piercerzy. W 
strefie wystawienniczej można zakupić specjalną biżuterię dostosowaną do potrzeb 
nietypowych przekłuć oraz profesjonalny sprzęt do tatuowania i pielęgnacji ciała po 
zabiegu. 

SPECJALNE STREFY
Powierzchnia obiektów, w których odbywają się wydarzenia są podzielone na 
liczne strefy tematyczne związane z różnymi obszarami zainteresowań uczestników 
konwencji. Do tej pory pojawiały się przestrzenie dedykowane motoryzacji, modzie, 
sztukom plastycznym, stylizacji. Na zmęczonych uczestników zawsze czeka strefa 
chill, a na najmłodszych strefa animacyjna. 

POKAZY I KONCERTY
Scena festiwalowa, oprócz wytatuowanych modeli i tatuatorów, gości również 
performerów. Przed publicznością Tattoo Konwent pojawiali się akrobaci, tancerze, 
pasjonaci sportów ekstremalnych, aktorzy burleski, cyrkowcy, współcześni fakirowie 
czy entuzjaści sztuki suspension. Każda edycja festiwalu jest wzbogacona o koncerty 
muzyczne. Od kilku lat, standardowo usłyszeć można artystów hip-hopowych, punk 
rockowych i rockowych, reprezentantów sceny alternatywnej, zespoły rockabilly i 
metalowe. Na wydarzeniu nie brakuje też nigdy muzyki elektronicznej, a to za sprawą 
znanych djów z całego kraju, którzy umilają czas swoimi setami. 
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KONWENCJE 
W INNYCH MIASTACH
Na rok 2017 zaplanowane zostały cztery konwencje. Pierwsza odbyła się w  
marcu, w przestrzeniach Międzynarodowych Targw Poznańskich, kolejna 
pod koniec maja we wrocławskich Zaklętych Rewirach. Przed fanami w tym 
roku jeszcze dwa spotkania ze sztuką tatuażu artystycznego. Najbliższa 
edycja zagości w Gdańsku, a tegoroczny sezon zamknie wrześniowa impreza 
w Katowicach.

Gdańsk Tattoo Konwent – 29-30.07.2017 
Od 2015 gdańska edycja ma miejsce w Centrum Wystawienniczo-
Kongresowym AmberEXPO, znajdującym się w pobliżu stadionu PGE Arena, 
przy ulicy Żaglowej 11. Organizatorzy wybrali jeden z najnowocześniejszych 
obiektów wystawienniczych w Europie. Na co dzień odbywają się tam liczne 
wydarzenia i konferencje. Wcześniejsze konwencje w Gdańsku gościły w 
Centrum Stocznia Gdańska. W 2009 roku odbył się tam pierwszy w historii 
Tattoo Konwent. 

Katowice Tattoo Konwent – 23-24.09.2017 
Śląska odsłona konwentu odbędzie się ponownie na terenie Galerii Szyb 
Wilson, powstałej na miejscu byłego szybu kopalnianego KWK „Wieczorek”. 
Na co dzień, w liczącej sobie ponad 2500 m2 galerii, można zobaczyć prace 
młodych, odważnych artystów malarzy, grafików, fotografików i performerów. 
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GDAŃSK TATTOO 
KONWENT 2017
Gdańsk to miasto rodzinne Tattoo Konwent. 29 i 30 lipca odbędzie się już IX nadmorska 
i jednocześnie XXII odsłona ogólnopolskiego festiwalu. W przestrzeniach AmberExpo 
zaaranżowana zostanie strefa wystawiennicza, w której pracować będzie ponad 300 
tatuatorów. Scenę koncertową zdominują artyści ze środowiska hip-hopowego. 
W programie znajdą się także występy performerów specjalizujących się w sztuce 
suspension, tańcu czy iluzjonistyki, a także pokazy mody.

KONKURSY NA NAJLEPSZE 
TATUAŻE
Trzonem dwudniowego wydarzenia są konkursy na najlepsze tatuaże. Odwiedzający 
imprezę będą mogli podziwiać przy pracy nawet 300 artystów, którzy w swoich 
boksach tatuują umówionych na sesję modeli. To właśnie posiadacze tatuażu 
zgłaszają do konkursów wzory na swoim ciele. Zgodnie z zasadami może wziąć 
w nich udział każda osoba wytatuowana przez artystę wystawiającego się na 
konwencie, niezależnie od tego czy wzór wykonany został podczas trwania festiwalu 
czy wcześniej. Wyjątkiem są konkursy na najlepszy tatuaż I i II dnia konwencji. W tej 
kategorii oceniane są tylko prace, które powstały w całości w czasie trwania imprezy. 
O tym, które prace zdobędą wyróżnienia decyduje Jury, w skład którego wchodzą 
cenieni artyści polskiej sceny tatuażu artystycznego. 
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KONKURSY 
NA NAJLEPSZE TATUAŻE
Podczas tej edycji tatuaże wystawiane będą w 12 kategoriach. 
• Najlepszy tatuaż mały czarno-szary
• Najlepszy tatuaż duży kolorowy 
• Najlepszy tatuaż mikro
• Najlepszy tatuaż realistyczny
• Najlepszy tatuaż związany z morzem
• Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu 
• Najlepszy tatuaż mały kolorowy 
• Najlepszy tatuaż duży czarno-szary 
• Najlepszy tatuaż neo-tradycyjny
• Najlepszy tatuaż tradycyjny
• Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny
• Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu 

Dokładna lista wystawców znajduje się  na stronie: 
http://wroclaw.tattookonwent.pl/wystawcy
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JURY
Tym razem prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:

Krzysztof Iwin - zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Efekty jego twórczości 
gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą. Jest autorem okładek płyt grupy Vader. 
Podczas Gdańsk Tattoo Konwent nie tylko będzie można zobaczyć jego wystawę 
„Wielkie Arkana”, ale także kupić obrazy stanowiące jej część.
Marcin Pawlus – to tatuator i właściciel działającego od 2011 roku studia Dwa Śledzie 
z Gdyni. Artysta jest laureatem licznych nagród. W 2015 roku Gdańsk Tattoo Konwent 
zdobył aż 6 wyróżnień, w tym 4 pierwsze miejsca (w kategorii tatuaż związany z 
morzem, najlepszy tatuaż I dnia konwentu, mały i duży czarno-szary). 
Bartosz Panas – właściciel warszawskiego studia Caffeine Tattoo. W branży działa od 
11 lat. Specjalizuje się w stylu neotraditional.
Tomasz Tofi Torfiński – tatuażem zajął się w 2001 roku, a po ośmiu latach tatuowania 
otworzył w rodzinnym Rybniku własne studio INK-OGNITO. Jest znany i ceniony 
dzięki swoim pracom wykonanym w stylu, który określa się jako kolorowy surrealizm. 
Jako jeden z pierwszych na świecie zaczął projektować tatuaże za pomocą programu 
do grafiki 3D. Był uczestnikiem i laureatem większości europejskich konwencji 
tatuażu, w takich miastach jak:  Paryż, Berlin, Rzym, Bruksela, Dortmund, Frankfurt. 
Tofi współpracuje na stale z kilkoma europejskimi studiami tatuażu, w których poza 
tatuowaniem prowadzi seminaria dotyczące projektowania i tatuowania. Do jego 
studia zjeżdżają klienci z całego świata.
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DZIARKA W CIEMNO
Po sukcesie dwóch pierwszych edycji „Dziarki w ciemno”, która odbyła 
się na jubileuszowej odsłonie festiwalu w Poznaniu, a następnie we 
Wrocławiu organizatorzy postanowili kontynuować inicjatywę opartą 
na konwencji „Randki w ciemno”. W drodze konkursu ponownie wyłonią 
osoby, które zostaną za darmo wytatuowane przez znanych, polskich 
tatuatorów. Uczestnicy gry nie dowiedzą się co artysta stworzył na ich 
ciele, dopóki nie skończy swojej pracy. W Poznaniu w ciemno tatuowali: 
Patryk Hilton, Piotr Szencel i Glue Sniffer, we Wrocławiu zaś Paweł Reduch 
i Mateusz Wojtak. 

W Gdańsku w „Dziarce w ciemno” po raz kolejny weźmie udział Patryk 
Hilton. Styl artysty jest rozpoznawany przez każdą osobę, która choć 
trochę interesuje się sceną tatuażu w kraju. Hilton tworzy tradycyjne 
kompozycje o mocnym, czarnym konturze i pastelowych kolorach. Na 
ciałach swoich kleintów tatuuje różnorodne wzory: postaci, motywy 
związane z naturą i klasyczne oldschoolowe motywy.

Drugą uczestniczącą w projekcie tatuatorką będzie Inez Janiak czyli Inne 
Tattoo. Artystka z łódzkiego studia Od zmierzchu do świtu wykonuje 
czarne wzory, przypominające grafiki wykonane tuszem. Jej dzieła są 
bardzo dynamiczne, składają się z pozoru niedbale wykonanych kresek. 
W jej portfolio znaleźć można między innymi portrety, podobizny 
zwierząt, czaszki i wiele innych. 



RYSKI DLA TATTOO KONWENT
W 2017 roku Tattoo Konwent powrócił do współpracy z rysownikiem Dawidem Ryskim. Artysta stworzy cykl czterech plakatów 
nawiązujących do hasła „Old’s cool”, które przyświecać będzie wszystkim tegorocznym edycjom wydarzenia. Ilustrator stworzył już 
trzy kreacje – poznańską – przedstawiającą robiącą na drutach leciwą fankę tatuażu, wrocławską – której głównym bohaterem jest 
wytatuowany, naznaczony siwizną rybak, łowiący w Odrze i gdańską – prezentującą parę wypoczywających nad morzem staruszków. 
Grafik zaprojektuje również grafikę dla konwencji w Katowicach. Charakterystyczną kreskę Ryskiego można rozpoznać między innymi 
na licznych afiszach promujących koncerty i inne wydarzenia kulturalne, okładkach magazynów, odzieży, etykietach czy muralach. 
Rysownik jest również autorem plakatów, które promowały Wrocław Tattoo Konwent 2013 i 2014.
Artysta ma także inne powiązania z największym cyklem festiwali tatuażu w Polsce. Zespoły The Black Tapes, Hidden World i The Feral 
Trees, których był lub jest członkiem, w przeszłości gościły na scenie muzycznej Tattoo Konwent.



www.tattookonwent.pl

ATRAKCJE MUZYCZNE
WŁODI
WŁODI jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej sceny 
hip-hop. Swoją popularność budował w grupie Molesta Ewenement, 
której był współzałożycielem. Znany jest także z uczestnictwa w 
projekcie „Parias”. Wielu uznaje go za jednego z prekursorów ulicznego 
rapu w naszym kraju. Debiutował w latach ’90. utworem „Nie dla sławy 
i nie dla pieniędzy” na składance Smak B.E.A.T. Records. Na koncie ma 
10 albumów, w tym 4 solowe wydawnictwa. Wśród nich jest wydane w 
2014 LP „Wszystko z dymem”, które uzyskało status Złotej Płyty.
Obecnie Włodi promuje wydany w marcu 2017 album „Wszystkie drogi 
prowadzą do dymu”. Za warstwę muzyczną odpowiadają The Returners, 
Sampler Orchestra oraz w przeważającej części Dj B., który towarzyszy 
raperowi również na scenie. Wydawnictwo obejmuje 10 utworów o 
charakterystycznym ciężkim i klimatycznym brzmieniu. Gościnnie 
pojawiają się na nim m.in. PRO8L3M, Otsochodzi, Ero czy Holak. 

HADES
Hades działa na polskiej scenie rapowej od ostatniego millenium. 
Oficjalnie debiutował wraz z HIFI Banda, z którymi wydał w roku 2009 
pierwszy album „Fakty Ludzie Pieniądze - 5 minut mixtape”. Płyta 
wzbudziła spore zamieszanie na scenie rapowej, co doprowadziło do 
wznowienia jej przez wytwórnię Prosto. Po rozpadzie zespołu warszawski 
MC zaczął nagrywać albumy z takimi tuzami jak O.S.T.R, Emade czy 
Sokół. Niedawno pojawił się trzeci solowy album Hadesa „Światło”. To 
dynamiczna mieszanka nowoczesnego europejskiego brzmienia z 
oryginalnym, i surowym rapem Hadesa. Różnorodność stylistyczna 
tworzy wyjątkową atmosferę która trzyma w mocnym napięciu. Styl 
rapera ewoluuje: jego teksty stają się bardziej abstrakcyjne. 
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MAŁACH&RUFUZ
MAŁACH / RUFUZ to duet z Warszawy. Artyści znają się ponad 14 lat. Chodząc do 
tej samej szkoły, odkryli, że mają wspólną pasję – rap i zaczęli razem nagrywać. Po 
kilku latach tworzenia postanowili trafić z nim do szerszej publiczności, niż tylko 
grona swoich znajomych. Po dobrze przyjętym debiucie RELACJA 2012, z którego 
pochodzi singiel FAŁSZYWKA, zostali zauważeni przez jedną z największych 
wytwórni hip-hopowych w Polsce - PROSTO. Tam też 2 lata później wydali płytę 
ORYGINAŁ (31.03.2014). Album doszedł do 9. miejsca na liście najlepiej sprzedających 
się płyt w Polsce oraz zyskał status Złotej Płyty. W następnym roku Małach wydał 
swój producencki krążek - TEMPO MIXTAPE, gdzie zaprosił między innymi takich 
wykonawców jak: Rufuz, Paluch, Polska Wersja czy Dixon37.  
8. kwietnia 2016 światło dzienne ujrzała kolejna płyta chłopaków - AMBARA$, 
która dotarła do 3. miejsca na liście OLIS. Obecnie duet promuje swój najnowszy, 
czwarty już album PROJEKT INDEPENDENT, który został wydany 21. kwietnia 2017. 
Płyta zadebiutowała na 3 miejscu listy OLIS. Małach jest również odpowiedzialny 
za produkcję całego albumu. Nakręcone zostały 4 klipy, które spotkały się z bardzo 
dobrym przyjęciem ze strony, tych starych, jak i nowych odbiorców. MAŁACH / 
RUFUZ od początku 2017 roku zagrali ponad 20 koncertów, odwiedzając miasta w 
Polsce, ale także w Anglii, Szkocji czy Holandii. 

BASTARD DISCO
Zespół powstał w sierpniu 2015 r. w wyniku spotkania się, w Warszawie, trzech 
imigrantów i jednego warszawiaka. Dwa miesiące później w CSW Zamek Ujazdowski 
wraz z Michałem Kupiczem i Olesem Kalmukiem zespół zarejestrował swoje pierwsze 
demo, w skład którego weszły trzy kawałki inspirowane alternatywą lat 90.
Od tamtej pory Bastard Disco zagrało kilka koncertów w Warszawie u boku zespołów 
noise-rockowych, hardcore-punkowych, garage-rockowych i math-rockowych z 
polski i zagranicy. W październiku 2016 wraz z Marcinem Klimczakiem z Mustache 
Ministry Studio zespół ukończył nagrania debiutanckiego albumu „Warsaw Wasted 
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Youth”, który ukaże się w marcu 2017 nakładem Anteny Krzyku na płycie 
winylowej oraz CD. Zespół tworzą: Yury Kasyanenko (wokal), Kamil Fejfer 
(gitary), Paweł Cholewa (bas), Marek Kamiński (perkusja).

ENES
ENES to Dj i Turntablista z Warszawy. Jest silnie związany z polską 
undergroundową sceną basowo-elektroniczną oraz hiphopową. Nie boi 
się eksperymentować. W jego setach można usłyszeć Dubstep, Grime, 
Trap, Juke, Dnb, Rap, a także Dub Techno. Poza graniem klubowym 
koncertowo współpracuje z takimi artystami jak: Wuzet i Sughar. Na 
Gdańsk Tattoo Konwent zadba o oprawę muzyczną, w przerwach 
między pokazami i konkursami.

AURICOM
Auricom  na co dzień zajmuje się organizacją Original Source Up To Date. 
Przygodę z muzyką zaczął mając 15 lat. Dotąd można było usłyszeć go nie tylko 
w klubach, ale na takich imprezach jak  Reggaeland, Open’er czy Basiwoszcza. 
Preferuje mocne, basowe brzmienie,  break, 808ka, 303ka, 909tka.

Dubsknit 
To reprezentujący Dobre Bity producent, na którego utworach udzielali 
się m. in. Wuzet czy Pezet. Przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 13 
lat. Eksperymentował z wieloma gatunkami muzycznymi - zaczynał od 
muzyki hip hopowej, ambientowej, progressive house’u, miał bogatą i 
udaną przygodę z drum’n’bassem czy breakcorem. Dzięki krakowskiej 
scenie rozwinął skrzydła jako producent dubstepowy. Obecnie nadal 
tworzy w tych gatunkach, ale jest otwarty na nową muzykę i nie boi 
sprawdzać się przy np. techno, czy housie. Gościł wielokrotnie na takich 
festiwalach jak Audioriver czy Up To Date, a poza sezonem festiwalowym 
odwiedza najróżniejsze miejsca na klubowej mapie rodzimego kraju.
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PZG
PZG aka DEPIZGATOR ( Blotklaatrave, Polish Juke ) jako DJ niejednokrotnie grał dla 
publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje z reprezentantami polskiej sceny hip-
hopowej.

POKAZY
Miss Crash
Występy Miss Crash to zamknięte w ciekawej formie, erotycznie zabarwione pokazy 
jednej z najbardziej ekstremalnych form modyfikacji ciała jaką jest podwieszanie. 
Publiczność Tattoo Konwent we Wrocławiu i Gdańsku miała okazję obejrzeć Miss 
Crash w dwóch odsłonach: podczas pokazu burleski i podnoszącego poziom 
adrenaliny pokazu Suspension. Artystka w 2008 roku pobiła rekord Guinessa w 
podwieszaniu, zyskując w ten sposób miano Królowej Suspension. Ugruntowana 
pozycja w środowisku BDSM umożliwiła jej rozwój bardziej komercyjnej kariery. Jej 
twórczością interesowały się takie magazyny jak Rolling Stone, Spin, Vogue i Marquise 
oraz wiele innych. Współpracowała z  Marilynem Mansonem i Jane’s Addiction. 

POKAZ SZTUCZEK MAGICZNYCH
Po raz pierwszy na Tattoo Konwent odbędzie się mrożący krew w żyłach występ 
iluzjonisty! Paweł Szrender zaprezentuje takie tricki jak: lewitacja stolika, czytanie w 
myślach, zamiana soku w napój alkoholowy, wyginanie monety w rękach widza czy 
wreszcie przecinanie na części asystenta znajdującego się w magicznej skrzyni. 
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POKAZ TAŃCA
DzikiStyl Company zaprezentuje wyjątkowy pokaz taneczny. Skład kładzie 
się nacisk na pogłębioną refleksję nad tańcem, tworzeniem kontekstu dla 
choreografii oraz wytwarzaniem indywidualnej, wyrazistej tożsamości 
ruchowej. Artyści realizują cele poprzez połączenie autorskiej techniki 
tańca z ładunkiem emocjonalnym, który oddawałby skomplikowaną 
sytuacje współczesnego człowieka. Znajduje to odbicie nie tylko w 
tematach jakie podejmują, ale także w materiale choreograficznym 
łączącym balet z elementami modern dance, breaking i aktorstwa.

POKAZ MODY
Pokaz mody Volven Body Art stanowić będzie nie tylko prezentację 
4 interesujących kolekcji autorstwa alternatywnych projektantów 
(Alternative Off Fashion Store, Crisis of Faith, SewingCidal, Doniatella 
Senkace). 16  pięknych alternatywnych kobiet kochających tatuaże 
zaprezentuje wyjątkowe show. Wśród nich zobaczyć będzie można 
takie twarze jak:
* Aga Czech - https://www.instagram.com/aga.czech/
* Julia Bernard - ttps://www.facebook.com/juliabernardpoland/
* Copy Cat - https://www.facebook.com/copycatxcaffrey/
* Volven Wolf - https://www.facebook.com/VolvenWolf/
* Louve - https://www.facebook.com/7ouve/
* Monika Wiśniewska - https://www.facebook.com/MonikaWisniewskaPhotomodel/
*Jutka Murawska - https://www.instagram.com/makabrotka/
* Silverrr - https://www.facebook.com/SilverrrAlt/
* La Lunarelle - www.facebook.com/lunarelle666
* Monika Simona Kaptur
* Lena Rusin Czerwińska
* Marcelina Bartnik
* Dominika Frąckiewicz - https://www.instagram.com/domi_fr_ink/
* Satanaii - https://www.instagram.com/satanaii
* Faith - https://www.facebook.com/Faithgracja/
* Pamela MRo



www.tattookonwent.pl

STREFY
STREFA HOT BALL CLOTHING
Strefa HOT BALL CLOTHING tworzona jest głównie z myślą o fanach motoryzacji. 
W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni odwiedzający zobaczą unikatowe  
jednośladowe i dwuśladowe pojazdy, wśród których znajdą się  motocykle,  
samochody i rowery. Nie brakuje także ciekawych, steampunkowych rzeźb,  
ciekawej odzieży do kupienia i innych atrakcji.

STREFA ANIMACJI KINIMODO 
Podczas Tattoo Konwent rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy w specjalnej 
strefie animacji dla dzieci, gdzie najmłodsi spędzą czas pod opieką profesjonalnych 
animatorów.

BANANA-INK 
To projekt doskonale znany stałym bywalcom Tattoo Konwent. Wśród pracujących 
w swoich boksach tatuatorów znaleźć można stanowisko, gdzie stacjonuje Sasky – 
specjalista od tatuażu na bananie. Właściwości skórki banana są zbliżone do tych, 
które posiada ludzka skóra. Dzięki temu wielu początkujących tatuatorów może 
ćwiczyć na niej konturowanie, cieniowanie i wypełnianie. Każdy kto odwiedzi 
Sasky’ego dostanie do ręki profesjonalną maszynkę, dowie się na czym polega sztuka 
tatuowania i jakie należy zachować zasady higieny, by wykonać swój własny tatuaż 
podczas Tattoo Konwent. Jest to atrakcja przeznaczona zarówno dla dorosłych, jak i 
najmłodszych, którzy chętnie biorą udział w zabawie.
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WYSTAWA
Kolejną atrakcją konwencji będzie wystawa prac autorstwa jednego z 
członków festiwalowego Jury – Krzysztofa Iwina. W 2016 roku artysta 
pojawił się na Gdańsk Tattoo Konwent z serią swoich prac nosząca nazwę 
Obscuritas. Tym razem odwiedzający zobaczą Wielkie Arkana czyli zbiór 
22 czarno-białych obrazów-kart, będących interpretacją ikonografii 
Tarota i prototypem do autorskiej talii malarza. Dzieła przedstawiają 
archetypowe sytuacje, postaci i role, jakich doświadczają ludzie w swojej 
życiowej wędrówce, której celem, jak twierdzą ezoterycy i mistycy, jest 
oświecenie duszy. Na początku tej drogi znajduje się Głupiec, a na końcu 
Świat. Prace Krzysztofa Iwina będą również wystawiane na sprzedaż. 
Krzysztof Iwin jest absolwentem gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Efekty jego twórczości 
gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą. Jest autorem okładek 
płyt grupy Vader. Artysta wystawia  swoje prace sporadycznie. Strona 
internetowa artysty: http://iwin.art.pl.

BARBER EXPO 
Na fali powracającej mody na oldschoolowe fryzury męskie, otwiera 
się coraz więcej tzw. „barbershopów”, czyli salonów golibrody, gdzie  
panowie zadbać mogą o uczesanie i brodę. Jednym z wydarzeń 
towarzyszących Gdańsk Tattoo Konwent będzie Barber Expo, które 
zostanie zorganizowane po raz kolejny, dzięki wsparciu popularnej sieci 
barber shopów Butter Cut. Na expo będzie można skorzystać z usług i 
porad wyszkolonych barberów, a także zakupić specjalne kosmetyki i 
akcesoria do pielęgnacji włosów i brody.
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STREFA MODY
Podczas każdej edycji konwentu zakupić można oryginalne akcesoria, biżuterię, 
ubrania i bieliznę w przeróżnych stylach, krojach i kolorach. I tym razem na 
zwolenników dobrego stylu będzie czekać strefa Mody by Tattoo Konwent, gdzie 
zakupić będzie można odzież i akcesoria ciekawych marek niezależnych z kraju 
i zagranicy. Odwiedzający będą mieli do wyboru ubrania w przeróżnych stylach, 
krojach i kolorach. Opiekę nad strefą będzie sprawować ekipa YUCKY.pl – magazynu 
internetowego poświęconego modzie niezależnej i kulturze. Lista wystawców:
• Mr. Gugu & Miss Go - http://www.mrgugu.com/
• KABAK - http://kabak.com.pl/
• Mar.ska - http://www.mar-ska.com/
• Polski Konkret - www.facebook.com/polskikonkret
• Madox - http://madoxdesign.com/
• Project MESS - http://www.projectmess.pl/
• Departament Twórczości - http://www.departamenttworczosci.com/
• Keep It Up - http://www.keepituplingerie.bigcartel.com/
• Ronka - http://www.ronka.pl/ 
• LUCKYU - http://www.luckyu.eu/
• DUCKDUCK - http://www.duckduck.pl/
• SAVVY - http://www.savvyjewellery.com/
• BananaMama - http://www.bananamama.pl/
• PANATO - http://www.panato.org/
• Dwukroopek - http://www.dwukroopek.pl/
• To MOJE www.facebook.com/tomojebyrogozinska
• Crisis Of Faith - www.facebook.com/crisisoffaithclth
• Monopolka - http://monopolka.eu/
• inkingz - http://www.inkingz.com/
• Almost Done - www.facebook.com/almostdoneshop

ZLOT FOODTUCKÓW
W strefie gastro staną foodtracki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej 
wybrednych smakoszy. 
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SEMINARIA NA TEMAT TATUAŻU
Seminarium o tatuażu kolorowym dla początkujących poprowadzi 
niesamowita polska artystka Joanna Fąferko. Termin warsztatów to 
29 lipca 2017. Seminarium składać będzie się z części teoretycznej i 
praktycznej polegających na obserwacji i dyskusji podczas wykonywania 
tatuażu przez prowadzącą. Rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa 
do 19:00. W warsztatach weźmie udział 20 osób, które wcześniej 
potwierdziło swoje uczestnictwo i uiściło opłatę. Zajęcia obejmą takie 
zagadnienia jak:  przygotowanie stanowiska, przygotowanie wzoru, 
igły, tusze, maszynki, higiena, przebieg i techniki pracy, przygotowanie i 
tatuowanie podczas konwentów.

Seminarium na temat tatuażu czarno-szarego poprowadzi wielokrotnie 
nagradzany, polski artysta Jarek GORAJ Gorajek. Seminarium odbędzie 
się w niedzielę, 30 lipca 2017, w godzinach 10:00-19:00. Seminarium składa 
się będzie z prowadzonej przez Jarka części teoretycznej i praktycznej. 
Zajęcia obejmą takie zagadnienia jak: przygotowanie stanowiska, 
przygotowanie wzoru, igły, tusze, maszynki, higiena, przebieg i techniki 
pracy, przygotowanie i tatuowanie podczas konwentów.

STREFA INKINGZ
Strefa Inkingz to specjalna przestrzeń, gdzie spotkać będzie można 
takich artystów tatuaż jak: Max Pniewski, Piotr Olejnik, Jacek Gorajek,     
Aleksandra Kozubska, Maurycy Szymczak, Robert Żyła. W strefie kupicić 
można ubrania kultowej marki Sullen, a także obejrzeć wystawę 
niesamowitych obrazów. 
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AFTERPARTY
Po pierwszym dniu Gdańsk Tattoo Konwent 2017 odbędzie się oficjalne afterparty 
w sopockim klubie Libation. Do północy uczestnicy z opaskami GTK17 (dla osób z 
wejściówkami jednodniowymi na sobotę i karnetami dwudniowymi). Po północy 
wstęp będzie płatny 10 zł. W klubie znajduącym się na ul. Bohaterów Monte Cassino 
60 zagrają Auricom, SAYURI i DJ NDZ.

BILETY
Bilety na wydarzenie dostępne są w internetowej przedsprzedaży, w cenach:
35 zł - bilet jednodniowy
45 zł - karnet dwudniowy
115 zł - karnet trzyosobowy
250 zł - wejściówka VIP*

W kasach, przed wejściem na teren festiwalu bilety można zakupić w cenach:
45 zł - bilet jednodniowy
60 zł - karnet dwudniowy
250 zł - wejściówka VIP*
*W cenę biletu VIP wliczone są: wejście do strefy chill dla artystów (w godzinach od 
15 do 21), catering, napoje, alkohol oraz t-shirt z limitowanej kolekcji Tattoo Konwent

Dzieci do 12. roku życia i seniorzy 60+ mają darmowy wstęp na festiwal.

Bilety i dodatkowe informacje na temat wydarzenia znaleźć można na stronie:
http://gdansk.tattookonwent.pl



KONTAKT:

Matylda Jellinek
matylda.jellinek@highlite.pl

gsm.604 234 799


