




POLSKA SCENA TATUAŻU

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 wyeksponowane 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. 
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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 którego tatuatorzy z całego 
kraju prezentują na żywo swoje umiejętności, tworząc prace 
na umówionych wcześniej klientach. W żargonie konwencji 
tatuażu nazywa się ich „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 (właściciel 
sieci salonów tatuażu ZAJAWA 
TATTOO/fotograf/pasjonat wspinaczki 
i alpinizmu). 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 nawet 
27 000 odwiedzających rocznie. 33. 
edycja Tattoo Konwent odbędzie się w 
hali 6C, w Międzynarodowych Targach 
Poznańskich, przy ulicy Głogowskiej 
14 w Poznaniu. Będzie to 5 odsłona 
imprezy w tym mieście. 
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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. 
Początkowo 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 - „Inne wymiary sztuki”. 
Po przerwie spowodowanej pandemią, 
wracamy z naszymi eventami. W 2020 
roku zdecydowaliśmy na proste hasło 
„Back in town!”, które obwieszczać 
ma powrót imprezy do kalendarza 
kulturalnego! 
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ATRAKCJE POZNAŃ TATTOO KONWENT

Tatuaż Duży / Rękaw / Nogawka / Cały przód / Całe plecy / 
Tatuaż Graficzny / Geometryczny / Tatuaż Tradycyjny & 
Neotradycyjny / Tatuaż Mały / Tatuaż Realistyczny /
Tatuaż dla Debiutantów /Tatuaż dwudniowy & kolaboracje / 
Tatuaże I i II  dnia Konwentu 

PEJA/SLUMS ATTACK / C O L O R S.
LUX FAMILIAR / PRZYBYSZ / PZG / ASTROWILK

MUZYKA

POLE DANCE / AERIAL HOOP / FREAKSHOW / 
FIRESHOW

POKAZY

JAREK GORAJ GORAJEK / SERGEY BUTENKO / 
ŁUKASZ SMYKU

JURY

ATRAKCJE DODATKOWE

KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE

WYSTAWY PLAKATÓW I ZDJĘĆ/ ZLOT FOODTRUCKÓW 
SESJE FOTOGRAFICZNE DLA ODWIEDZAJĄCYCH / STREFA 
MODY I DESIGNU / STREFA RELAKSU
SEMINARIUM TATUATORSKIE / SESJE Z MODELKAMI 
ALTERNATYWNYMI / STREFY SPONSORÓW
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KONCERTY

PEJA 
Jak pisano w opiniotwórczym magazynie muzycznym Klan: ”Peja jest jedną z najważniejszych postaci polskiej sceny hip 
hopowej. Ma uznanie słuchaczy o czym świadczy ilość ludzi pojawiająca się na jego koncertach oraz liczba sprzedanych 
płyt. Ma szacunek twórców sceny czego dowodzą liczne przyjazne mu wypowiedzi i współpraca z najlepszymi rapperami. 
Dziś wydaje się to jasne i tylko szaleniec albo ignorant mógłby to podważyć”.

Zagrał na jednej scenie razem z Ice T, Body Count i Public Enemy. Nagrywał z ikonami ze Stanów takimi jak: AZ, Jeru 
the Damaja, Masta Ace , Kool G Rap, ONYX , Chi Ali Edo G, Big Shug czy Smoothe da Hustler. Gościnnie występował na 
ponad 150 płytach innych wykonawców. Jest laureatem nagrody Fryderyka, nominowanym do European MTV Awards 
w kategorii Najlepszy Polski Wykonawca, zdobywcą 7 platynowych i 6 złotych płyt. Sprzedał łącznie ponad pół miliona 
egzemplarzy albumów i posiada blisko 20 różnych wyróżnień. Artysta zagrał również blisko 200 koncertów za granicą w 
takich krajach jak: Litwa, Czechy, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Grecja, Holandia, Belgia, Anglia, Irlandia, Szkocja, 
Walia, Norwegia, Szwecja, Dania, Islandia, Stany Zjednoczone i Kanada.  28/03/20 Peja wydał fantastyczną EP-kę pod 
tytułem 2050 w całości wyprodukowaną przez legendarnego producenta z Wrocławia - Magierę. Mini album został 
świetnie przyjęty zarówno przez słuchaczy jak i dziennikarzy muzycznych. Duet Peja - Magiera właśnie finalizują kolejny 
projekt pt: BLACK ALBUM, którego premiera odbyła się 17/09/20 czyli w 44 urodziny Rycha. 

PEJA/SLUMS ATTACK to HIP HOP na najwyższym poziomie. Każdy koncert z ich udziałem jest gwarancją profesjonalnego 
wykonania i niesamowitej energii, która słuchaczom zapewnia prawdziwe emocje. Charyzma wykonawców, szczerość 
ich przekazu oraz szacunek dla tego co robią, procentują zapełnionymi salami w całej Polsce i wielu krajach za granicą. 
Mimo niezliczonej ilości zagranych koncertów, w przez 25 lat scenicznej bytności, zainteresowanie występami nie 
słabnie,  wręcz przeciwnie, stale rośnie. Przez niezliczoną rzeszę fanów Peja jest uznawany za najbardziej szczerego, 
bezkompromisowego i zaangażowanego rapera, przez innych długo uważany był za obrazoburcę i scenicznego chuligana. 
Jednakże nawet Ci drudzy nie mogą zaprzeczyć, że jest w Polsce niekwestionowaną ikoną. Jego dyskografia liczy aż 29 
pozycji. 
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KONCERTY

COLORS. - to małomiasteczkowa kolaboracja (Puławy/Otwock), tęskniąca za muzyką z przełomu wieków. 
Na wydanej dosłownie chwilę temu przez Antenę Krzyku, debiutanckiej płycie słychać wszystko to, co 
przełom wieków w światowej alternatywie miał najlepszego. Jest tu zarówno post-punk, shoegaze, jak i echa 
sceny hardcore/punk.
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DJ’S

LUX FAMILIAR
Dj/Producent - Oficjalnie szerszemu gronu dał się poznać podczas Mistrzostw Polski 
Beatmakerów - Beat Battle w 2012 roku, na którym zdobył tytuł Wicemistrza Polski w 
kategorii Beat Show. Od tamtej pory regularnie pojawia się ze swoją selekcją w klubach 
oraz na festiwalach w całej Polsce (Opener, Up2Date) jak i poza jej granicami występując w 
takich krajach jak Rosja, Węgry, Niemcy czy Estonia. W swoich setach stara się prowadzić 
publikę na parkiecie eklektyczną mieszanką łączącą takie gatunki jak juke/footwork, jungle, 
2step, UK Garage, przeplatając je rapowymi klasykami ze złotej ery, od których zaczął swoją 
muzyczną przygodę. Lux Familiar był jednym z producentów, którzy znaleźli się na pierwszej 
kompilacji “Ghosts Traxx” kolektywu Polish Juke, która zgromadziła polskich entuzjastów 
zainspirowanych pochodzącym z Chicago gatunkiem muzycznym inspirowanym tańcem 
juke/footwork. W 2014 roku nakładem Polish Juke ukazała się również jego EPka 
„Visionary”, która z miejsca została świetnie przyjęta przez miłośników tej muzyki na 
całym świecie. Kolejne materiały to epka “The Right Way”(Polish Juke) oraz zeszłoroczny 
debiutancki album “Microdosing” wydany przez Sequel One Records. W ostatnim czasie jego 
produkcje oraz remixy pojawiały się między innymi na albumach takich artystów jak Kroki, 
Rosalie, Pjus czy Adi Nowak. Poza solową działalnością współtworzy wraz z Benncartem 
duet producencki Bennelux wydając do tej pory własnym sumptem cztery dobrze przyjęte 
EPki oraz blendtape “Roland Atkinson”.
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DJ’S

PRZYBYSZ
DJ i Producent aktywny na scenie od 2011 roku. Jako producent inspiruje się wieloma 
gatunkami i łączy je w swój bardzo indywidualny sposób. Na koncie ma dwie epki „Dogs” 
i „Think of us”, udział w licznych kompilacjach, m.in. CZELUŚĆ, Sequel One Records czy 
Synesthesia. Jako DJ - jego selekcja jest bardzo wszechstronna, od grime i bassline po 
techno i footwork, a sety zawsze starają opowiedzieć ciekawe historie lub rozkręcić jak 
najlepszą imprezę.

PZG
Zwiazany z labelami Polish Juke, Suck Puck Records i Cock Rock Disco. 

ASTROWILK 
Dj oraz producent z Poznania. HEXAGON | SOHO PALACE | CZELUŚĆ
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POKAZY

KRYSYTIAN MINDA
To polski artysta od lat sukcesywnie podbijający sceny konwentów całego świata. Czterokrotny rekordzista świata w 
połykaniu mieczy, dwukrotny półfinalista programu „Mam Talent”, światowej klasy ekstremalny artysta specjalizujący 
się w pokazach w stylu FREAK SHOW. Jego umiejętności można było podziwiać już wielokrotnie podczas największych 
wydarzeń branżowych, w programach telewizyjnych oraz w teledyskach czołowych gwiazd branży muzycznej. W swoich 
pokazach łączy ekstremalne side show, klasyczne fakir show oraz brutalne freak show. 

NATALIA IWANOWICZ
Tańczy od dziecka, a osiem lat temu zaczęła swoją przygodę z pole dance, a następnie z kołem oraz hamakiem. Obecnie 
jest zawodową tancerką oraz instruktorką. Na Poznań Tattoo Konwent zaprezentuje dwa pokazy na rurze w dwóch 
zupełnie odmiennych stylach oraz pokaz na kole i hamaku. 

PSYCHODOLLS
To grupa, która w swoim spektakularnym show łączy taniec, kobiecość z pirotechniką i aerial. W 2013 r. Kinga “Naffti” 
Damaziak, zainspirowana żywiołem ognia, postanowiła założyć grupę performerek znanych dzisiaj jako “PSYCHO 
DOLLS”. Dzięki ciężkiej pracy, i nowatorskiemu podejściu, udało się nam swoją sztukę doprowadzić do perfekcji oraz 
wytworzyć własny unikatowy styl, cieszący widzów ich spektakli na całym świecie. W swoich choreografiach z ogniem 
w roli głównej wykorzystują: miecze, baty, hula hop, kije, wachlarze, poi, iskrowniki, fakirki, vul-cane i wiele innych.  
Współpracowały między innymi z takimi gwiazdami i markami jak: Machine Gun Kelly, Ekipa Friza, Wac to Ja, Żabson, 
TEDE, Netflix, Verva Street Racing, Doritos,Mercedes Benz, Lexus, Sunrise Festival, Yamaha, Harley Davidson, Super 
Enduro, Mumm, Granda Pro, Monster, Adidas, Pandora i wieloma innymi. 
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WYSTAWY

W przestrzeniach MTP zobaczyć będzie można wystawy prac takich artystów jak: 

DAWID RYSKI
Urodzony w 1982 roku. Z wykształcenia architekt krajobrazu. Obecnie mieszkający i pracujący w Puławach. Autor licznych 
ilustracji prasowych (Computer World, The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Observer,  L’Optimum, 
American Lawyer Magazine, Esquire)  oraz wielu plakatów koncertowych (Franz Ferdinand, Turnstile, Idles, Editors, 
Nomeansno, Twin Shadow, Enter Shikari). Ponadto zajmuje się projektowaniem murali, okładek do płyt i książek oraz  grafik 
dla firm odzieżowych. Współpracował m.in. z: Apple, VISA, Saucony, Eurovision Music Contest, HBO, Skanska, Gestalten, 
British Council, Ikea, Converse, Lagom Design, Sony Music. i TATTOO KONWENT, dla którego wykonał kilka plakatów 
promujących wydarzenie.

WITOLD ZIOMEK
Fotograf fascynujący się pięknem natury.  Na jego zdjęciach zobaczyć można zjawiskowe kadry z różnych zakątków świata

RAFAŁ WECHTEROWICZ 
Od ponad 10 lat zajmuje się projektowaniem grafik (głównie wzorów na koszulki) dla zespołów (choć nie tylko).  Początkowo 
rysował dla znajomych ze środowiska hard core punk (co zresztą cały czas praktykuje), dziś ma na koncie współpracę z 
zespołami metalowymi takimi jak Slayer, Mastodon, Machine Head czy Kreator, ale także z gwiazdami pop i rocka, m.in. 
Michael Jackson, The Rolling Stones czy Lady Gaga. Jego plakat na trasę zespołu Behemoth spodobał się nawet polskiemu 
wymiarowi sprawiedliwości.  Prace Rafała można znaleźć, wpisując w wyszukiwarkę hasło Too Many Skulls. Weganin, 
straight edge’owiec, rowerzysta, koneser najgorszych brzmień w hard core punku, ale i miłośnik muzyki wszelakiej, byleby 
wydanej na winylu, do tego audiofil.
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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 klimaciarskich ubrań. 

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

STREFA MODY I DESIGNU
Miłośnicy modnych gadżetów i ubrań będą mogli uzupełnić swoje szafy i półki podczas zakupów w strefie mody i designu.

STREFA CHILL
Uczestnicy wydarzenia mogą odpocząć w specjalnej strefie relaksu, gdzie posłuchać będzie można setów DJskich. 

STREFA RELAKSU
To nowa strefa, w której fani tatuażu będą mieli możliwość odpoczynku, złapania oddechu i zregenerowania się. Zespół 
młodych fizjoterapeutów i masażystów wykonywać będzie 15 minutowe masaże ramion, pleców, szyi i głowy. 

14



POZOSTAŁE ATRAKCJE

WSZYSTKIE OBLICZA TATTOO KONWENT
Uczestnicy konwencji mają szansę na darmowy portret wykonany przez Olę Sobczyńską, specjalizującą się w portretach.

MODELKI
Gośćmi specjalnymi będą profesjonalne modelki alternatywne: Klaudia Kraska i Inked Sephora. Dziewczyny wręczać będą 
nagrody za najlepsze tatuaże oraz wezmą udzia w zaaranżowanej sesji zdjęciowej, w której wziąć udział mogą chętni 
fotografowie obecni na konwencji. 

OTWARTE KLATKI i WWF
W trakcie imprezy spotkać będzie można przedstawicieli stowarzyszeń walczących o dobro zwierząt: Otwarte Klatki i WWF 
Polska.

ANGIE - PLAYPIERCING
Playpiercing to tworzenie powierzchniowych kompozycji na ciele (na przykład na kształt gorsetu), z wykorzystaniem 
piercingu. Dzięki Angie, uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak na żywo powstają efektowne ozdoby na ciele.  Piercerka zajmuje 
się przekłuwaniem ciała od  2012 i od tamtej pory zawód przerodził się w pasję, którą zaczęła także zarażać wielu ludzi.  
Playpiercing w zasadzie od samego początku zafascynował ją jako piękny i ekspresyjny sposób pokazania piercingu innaczej. 
Przez lata uczestnictwa w Tattoo Konwencie mogła wykonać wiele wspaniałych, satysfakcjonujących prac!
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BILETY

Ceny w przedsprzedaży:
Bilet 1-dniowy: 45 zł
Bilet 2-dniowy: 55zł
Bilet VIP: 300zł (uprawnia do wejścia do strefy VIP)

Ceny w dniu wydarzenia:
bilet 1-dniowy – 55 zł
bilet 2-dniowy – 70 zł

Więcej informacji i program na:
www.tattookonwent.pl
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Zapraszamy do kontaktu i współpracy
AGENCJA HIGHLITE
Matylda Jellinek
604 234 779 
matylda.jellinek@highlite.pl

BIURO PRASOWE:

Wszystkie najświeższe newsy, bazę zdjęć do wykorzystania, 
wyniki konkursów i wiele innych przydatnych informacji 
zamieszczamy regularnie w naszym biurze prasowym, które 
działa pod adresem;

media.tattookonwent.pl
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KONTAKT:


