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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. 
23 i 24 września w Katowicach odbędzie się już XXIII 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. 
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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 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 Poznaniu 
z marcu, kolejna we wrocławskich Zaklętych Rewirach, pod koniec maja. Poprzednio 
impreza gościła w Gdańsku, a tegoroczny sezon zamyka wrześniowa impreza w 
Katowicach.

Katowice Tattoo Konwent – 23-24.09.2017 
Śląska odsłona konwentu odbędzie się ponownie w  postindustrialnych przestrzeni 
Galerii Szyb Wilson, powstałej na miejscu byłego szybu kopalnianego KWK 
„Wieczorek”. Historia budynku sięga 1826 roku. Na obiekt składają się na nią trzy sale 
tzw. Mała Galeria, Średnia Galeria i Duża Galeria. Na co dzień, w liczącej sobie ponad 
2500 m2 galerii, można zobaczyć prace młodych, odważnych artystów malarzy, 
grafików, fotografików i performerów. Twórcy galerii kontynuując propagowanie 
sztuki społecznej, powołali do życia Fundację Eko-Art Silesia, której podstawowym 
zadaniem jest promocja utalentowanych dzieci i młodzieży.



www.tattookonwent.pl

KATOWICE TATTOO 
KONWENT 2017
Katowice Tattoo Konwent odbędzie się w stolicy Górnego Śląska po raz piąty. Będzie to 
23. edycja ogólnopolskiej imprezy. W wydarzeniu weźmie udział ponad 150 artystów 
tatuażu, których prace oceniane będą w przez Jury, w skład którego wejdą między 
innymi: artysta Tomasz Strzałkowski i Zappa z Cykada Tattoo. Wśród standardowych 
kategorii znajdzie się również unikalna dla Katowic kategoria: najlepszy tatuaż związany 
ze Śląskiem.

KONKURSY NA NAJLEPSZE 
TATUAŻE
-Najlepszy tatuaż duży czarno-szary
-Najlepszy tatuaż mały kolorowy 
-Najlepszy tatuaż autorski
-Najlepszy tatuaż florystyczny Kwiaty Nocy W.KRUK”
-Najlepszy tatuaż portret / tatuaż realistyczny
-Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu 
-Najlepszy tatuaż duży kolorowy 
-Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 
-Najlepszy tatuaż neotradycyjny
-Najlepszy tatuaż graficzny
-Najlepszy tatuaż związany ze Śląskiem
-Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu 

Dokładna lista wystawców znajduje się  na stronie: www.katowice.tattookonwent.pl
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JURY
Tym razem prace konkursowe oceniać będzie Jury w składzie:

Tomasz Strzałkowski – to artysta-grafik, którego  prace można będzie obejrzeć 
podczas tej edycji Tattoo Konwent. Strzałkowski do tworzenia swoich obrazów 
wykorzystuje takie techniki jak rzeźba, malarstwo i fotografia, ale specjalizuje się 
głównie w tworzeniu grafiki 3D. Jego dzieła utrzymane w surrealistycznym, mrocznym 
klimacie. Zajmuje się również tworzeniem grafiki do gier komputerowych. W jego 
portfolio znajdują się między innymi Painkiller, Painkiller: Battle out of Hell, Painkiller: 
Hell Wars, Gears of War czy Bulletstorm.

Zappa – Wojciech “Zappa” Janiszewski to jeden z najbardziej znanych tatuatorów w 
polskiej branży. Artysta jest założycielem studio Cykada Tattoo w Sopocie. Tatuuje od 
1991 roku, a od tego czasu miał okazję pracować również poza granicami Polski, przede 
wszystkim na terenie Niemiec. Pierwsze studio otworzył w 1994 roku. Doskonale radzi 
sobie w kompozycjach kolorowych I czarno-białych, a jego prace charakteryzują się 
wysokim poziomem artystycznym.

Maurycy Szymczak - właściciel studia Kamea Tattoo w Łodzi. Wielokrotnie nagradzany 
za swoje prace artysta, specjalizuje się w tatuażach portretowych i nietradycyjnych.
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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 i Gdańsku 
organizatorzy postanowili kontynuować inicjatywę opartą na konwencji „Randki 
w ciemno”. W drodze konkursu ponownie wyłonili 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. Podczas gdańskiej edycji do roli tatuującego w ciemno powrócił 
Patryk Hilton, a towarzyszyła mu Inez Janiak. 

Tym razem uczestnicy zabawy oddadzą swoją skórę pod maszynki Karoliny 
Dobrzańskiej z Zajawa Tattoo Kraków i Laury Koniecznej (Candy Ink) z Candy 
Shop z Wrocławia. Karolina „Tapczi” specjalizuje się w czarno-białych kompozycjach i 
tatuażach graficznych. Jej prace przywołują skojarzenie z ilustracjami ze starych książek. 
Często w pracach wykorzystuje motywy związane z naturą. Laura ”Candy Ink” wykonuje 
tatuaże typu newschool. W jej kompozycjach dominują ostre kolory i liczne ozdobniki, 
wśród których pojawiają się barwne poświaty, kwiaty czy fragmenty biżuterii. Tworzy 
przede wszystkim portrety i podobizny zwierząt. 
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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 cztery kreacje (poznańską – 
przedstawiającą robiącą na drutach leciwą fankę tatuażu, wrocławską – której głównym bohaterem jest wytatuowany, naznaczony siwizną rybak, 
łowiący w Odrze, gdańską – prezentującą parę wypoczywających nad morzem staruszków i katowicką, która przedstawia ona wytatuowanego 
górnika). 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.
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ATRAKCJE MUZYCZNE
Dwa Sławy to duet z Łodzi, powstały w 2006 roku. Tworzą go Jarosław „Astek” 
Steciuk oraz Radosław „Rado Radosny” Średziński. Nazwa „Dwa Sławy” pochodzi od 
imion artystów. Raperzy zadebiutowali wraz z wydanym nieoficjalnie w 2007 roku 
albumem o nazwie „Dwa sławy”. Wtedy za produkcję odpowiedzialny był wyłącznie 
Astek. Na płycie pojawili się tacy goście jak: Finker, Turi, Walles czy Ras. 3 lata później 
ukazał się drugi „nielegalny” krążek „Nieśmiertelna nawijka Dwusławowa”, gdzie 
wykorzystano bity francuskiego producenta 20Syl. W kwietniu 2011 roku wydali trzecią 
płytę o tytule „Muzyka kozacka”. Gościli na niej: Cira, Turi oraz Skorup. Duet pod koniec 
2011 roku gościł na płycie PHFNG – „Nie wiem co mnie tak porobiło chłopaku”. 

Dwa Sławy mają na koncie występ na festiwalu Hip Hop Arena 2011. W listopadzie 
2012 roku ukazał się pierwszy dostępny w powszechnej sprzedaży, a zarazem czwarty 
album duetu „Nie wiem, nie orientuję się”. Materiał został w całości wyprodukowany, 
zmiksowany i zmasterowany przez Marka Dulewicza. Gościnnie na płycie wystąpili 
skrzypek Maciej Strzelczyk i Jan Wyga. Duet zagościł także na albumie Jana Wygi – Wyga.
co w utworze „Malkontent, choleryk i łgarz”. Rok 2014 owocował w liczne koncerty: 
m.in. na festiwalach Balony nad Krosnem 2014, Południowy Rytm 2014 oraz Hip Hop 
Na Żywca 2014. 9 stycznia 2015 roku ukazał się piąty album duetu zatytułowany „Ludzie 
Sztosy”. Tym razem za produkcję odpowiedzialni byli Marek Dulewicz oraz Astek. Na 
płycie gościnnie wystąpili m.in. raper Quebonafide oraz wokalistka Kasia Grzesiek. 
Album dotarł do 7. miejsca listy najpopularniejszych płyt w Polsce. Formacja została 
nagrodzona nagrodą Sztosy 2014 za singiel „Ciężki zawód” pochodzący z tej płyty.
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Otsochodzi to reprezentant młodego pokolenia na polskiej scenie hip-
hopowej. Jego rap jest bardzo stonowany, opanowany i autentyczny. Otsochodzi 
trafnie puentuje rzeczywistość swoim wyluzowanym flow. Raper posiada w dorobku 
podziemny debiut zatytułowany “7” wydany w kwietniu 2015 roku. Również w tym roku 
został wybrany Młodym Wilkiem portalu Popkiller. Występował na uznanych festiwalach 
muzycznych oraz udzielił gościnnie na płytach innych artystów (VNM, Rasmentalism, 
The Returners, Sonar, Flirtini, Soulpete, Mielzki/Patr00, Taco Hemingway). Docenienie 
przez rodzimą scenę przełożyło się na zainteresowanie ze strony wytwórni Asfalt 
Records, gdzie w 2016 roku Otso wydał swój pierwszy długogrający album pt. “Slam”. 

Schizma to weterani polskiej sceny hardcore. To jeden z najdłużej istniejących 
polskich zespołów tworzących w tym gatunku. Schizma powstała w 1990 roku, w 
Bydgoszczy, na gruncie punk rockowej KOMPANII KARNEJ. Przez dwie dekady istnienia 
grupa przeszła wiele zmian personalnych. Aktualnie skład tworzą: Pestka (wokal), Wania 
(gitara), Młody (perkusja), Kwaśny (gitara), Lechu (bass). Skład od początku istnienia do 
dziś pozostaje wierna bezkompromisowemu brzmieniu hard core i etyce niezależności. 
W dorobku Bydgoszczan znajduje się 7 dużych płyt oraz wiele mniejszych wydawnictw. 
Głównym elementem działalności SCHIZMY są niezwykle żywiołowe, gromadzące 
wielu zagorzałych zwolenników koncerty. Oprócz częstych odwiedzin we wszystkich 
zakątkach naszego kraju, zespół wielokrotnie odwiedzał Niemcy i Francje, zanotował 
też wizyty w Czechach, na Łotwie, Litwie i w krajach byłej Jugosławii. Najbardziej 
egzotyczną przygodą SCHIZMY była wizyta na International Rock Festival w Busan, 
w Korei, w 2002 roku, gdzie zespół wystąpił przed wielotysięczną publicznością u 
boku takich sław jak Cannibal Corpse czy Kreator. SCHIZMA regularnie supportuje 
największe gwiazdy sceny hardcore, wśród których dotychczas można wymienić takie 
znakomitości jak Madball, DRI, Integrity, Sick of It All, Terror i wiele innych. 
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CF98 – to polski zespół poruszający się w klimacie pop punk, rock, skatepunk. 
Został założony w Krakowie w 2003 roku. Nazwa grupy pochodzi kalifornu, 
pierwiastka z numerem 98 na tablicy Mendelejewa. Twórczość kapeli na 
wczesnym etapie działalności inspirowana była graniem takich zespołów jak: 
New Found Glory, Saves the Day i Millencolin. Koncertowali w Polsce, ale również 
w Niemczech, Czechach czy Słowacji. Na koncie mają trasy z takimi polskimi 
zespołami jak: Coma Happysad, Hey, OSTR, Acid Drinkiers czy Vavamuffin. Grali 
również z muzykami z zagranicy: Good Riddance, Ignite, Billy Talent , Rise Against, 
Bad Religion, Funeral for a Friend, Cancer Bats. CF98 wystąpił trzy razy na Festiwalu 
w Jarocinie, a także na Coke Live Music Festival w Krakowie, Odjazdach, Rock 
in Arena, Rock in Summer. 1 czerwca 2017 wydali  piąty album studyjny „Story 
Makers”. CF98 tworzą: Karolina (wokal), Alek (gitara), Delma (gitara), Michał (bas), 
Adrian (perkusja). 

DJ’E
PZG  aka  DEPIZGATOR ( Blotklaatrave, Polish Juke ) jako 
DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent. Współpracuje z 
reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej.

Sayuri, nazywana również Svietlaną to dj-ka  i współorganizatorka imprez 
kolektywu nu:gen. Jej styl to mieszanka rytmicznego technoid’a i soczystego 
hardcore’u. Inspiruje się polskim hip-hopem. W jej setach można usłuszeć dnb / 
breakcore / hc, jak i deep dubstep / future bass / trap / juke. 
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BC to dj i promotor preferujący stylistykę rodem z wysp. Jako  Gangsteppaz oraz 
Flip Da Floor działa od 14 lat. Ma na swoim końce pokaźną listę suportów, grał u boku 
takich artystów jak: Ms Dynamite, Foreign Beggars, Dope D.O.D, Zeds Dead, Borgore, 
Major Lazer, Modestep, Lunice, Flosstradamus,UZ, Salva, Mt Eden i wielu wielu innych. 

Fatcut miksuje od przeszło 10 lat. Na imprezach prezentuje energiczny styl gry, 
tworząc w klimatach Breakbeat, Dubstep, Ragga Jungle, Glich, Juke/Footwork. Obecnie 
porusza sie w granicach 160 BPM na minutę. Dotychczas miał okazje supportować 
osobistości takie jak: Krafty Kuts, Stanton Warriors, Aquasky vs Masterblaster, Last 
Japan, UZ, Lenkemz, A.Skillz, Dub FX, Atomic Hooligans, Jinx In Dub, Ragga Twins, The 
Jillionaire, Ctrl-Z, Drumattic Twins, The Squire Of Gothos,Borgore, Son of Kick, Black Sun 
Empire, Spor ft Mc Linguistics, Soul Of Man, Girl Unit, Freq Nasty, Slyde, Janette Slack, 
Dark Sky. 
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POKAZY
Michał Strzelczyk to specjalista od sztuki flair, który barmaństwem 
zajmuje się 15 lat. Barman udowadnia, że robienie drinków nie musi być rutynową, 
nudną czynnością. Wciąż doskonali swoje umiejętności. Tworzy niepowtarzalne 
show, prezentując niebanalne układy i tricki. W rytm muzyki łamie prawa grawitacji, 
wprawiając w ruch butelki, shakery i kubki. Efektem końcowym pokazu są gotowe do 
konsumpcji drinki. 

Aleksandra Bednarz  to specjalistka od tańca na rurze czyli poledance. 
Występy performerki to pełne gracji, ale i wymagające choreografie dopasowane do 
muzycznego tła. Aleksandra jest finalistką ubiegłorocznej edycji Mam Talent. Może 
pochwalić się tytułem Mistrzyni Polski i brązowej medalistki Mistrzostw Świata w Pole 
Sport. Sztuką tą zajmuje się od ponad 4 lat. Prowadzi 2 studia Pole Dance - w Gliwicach 
i Bytomiu. Uczy dzieci, młodzież oraz dorosłych. Aleksandra spełnia się również w roli 
trenera. 

Pokaz bodypaintingu - Uczestnicy konwencji będą mieli okazję 
zobaczyć efekty pracy Mariana Folgi – plastyka, charakteryzatora, fotografa, reżysera 
teatru tańca i specjalisty od bodypaintingu. Dzięki niemu obejrzeć będzie można 
prawdziwe dzieła sztuki na ludzkim ciele, które w odróżnieniu od tatuażu, są całkowicie 
zmywalne. Kompozycje obejmują cały korpus pomalowanego, który stanowi płótno 
dla Folgi. Jako charakteryzator udziela się w różnych produkcjach filmowych. Od 7 lat 
zajmuje się bodypaintingiem, razem z żoną Moniką tworzą wspólne projekty na ludzkiej 
skórze. Artysta ma na koncie wiele ogólnopolskich i międzynarodowych sukcesów w 
mistrzostwach Serbii, Francji, Niemczech, Słowacji. Jako reżyser i opiekun teatru tańca 
Dyemotion jest autorem barwnych, pomysłowych i zaskakujących realizacji. Podczas 
występów grupy widzowie mogą zobaczyć świat baśni, feerie barw i przede wszystkim 
piękny klimat wystawianych widowisk połączonych z charakteryzacją i bodypaintingiem.
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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 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 TOMASZA STRZAŁKOWSKIEGO
Tomasz Strzałkowski jest właścicielem firmy Telepaths’ Tree produkującej gry 
komputerowe. To artysta, który zamiast farb olejnych do Tworzenia swoich dzieł używa 
komputera i grafiki trójwymiarowej, jego przedstawienia to surrealistyczne mroczne 
wizje świata i postaci, przepełnione tajemnicą i mistycyzmem. 

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 Łódź Katowice 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.

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 i Designu Tattoo Konwent, gdzie zakupić będzie można  
produkty ciekawych marek niezależnych z kraju i zagranicy. Odwiedzający będą mieli 
do wyboru ubrania w przeróżnych stylach, krojach i kolorach. 
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Lista wystawców strefy mody:
-INK4U TATTOO:  www.ink4u.pl
-Rock2weaR :  www.rock2wear.com
-Martyna Młynarczyk: www.instagram.com/martyna_mlynarczyk_
-Dodo Dead: www.facebook.com/dead.dodo.dead
-Misfit :www.facebook.com/misfitpieces
-Mat shop: www.matshop.pl
-Back to Black: www.backtoblack.clothing
-Pan Da: www.pandaclth.pl
-Anies Brand: www.aniesbrand.pl
-Watchthis: www.watchthis.pl
-Keep It Up: www.keepituplingerie.bigcartel.com
-Departament Twórczości: www.departamenttworczosci.com
-Majtki z Sosnowca After Panty: www.afterpanty.pl
-Jurij: www.jurij.pl 
-Łaszki: www.shoppy.pl
-Fanny&Franz: www.fannyandfranz.pl

Zlot Foodtrucków
W trakcie Katowice Tattoo Konwent odbędzie się mini zlot foodtrucków. W strefie 
gastro staną foodtracki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej wybrednych 
smakoszy. Na Gdańsk Katowice Tattoo Konwent zjeść będzie można burgery, sałatki, 
wafle, słodycze i dania wegetariańskie. 

-Burger Station
-Kraina Kurtosza
-Kawavan
-BikeCafe
-Papu Vege
-GoFreak
-Villa Polanica
-Curry Point
-Frytki Belgijskie
-John Lemon on Air
-Zapieksownia
-BaroWóz
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BILETY
Bilety na wydarzenie dostępne są w internetowej przedsprzedaży, w cenach:
35 zł - bilet jednodniowy
45 zł - karnet dwudniowy
200 zł - wejściówka VIP*

W kasach, przed wejściem na teren festiwalu bilety można zakupić w cenach:
45 zł - bilet jednodniowy
60 zł - karnet dwudniowy
200 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://katowice.tattookonwent.pl



KONTAKT:
Marcin Jellinek

marcin.jellinek@highlite.pl
gsm.519 189 081


