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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. 

3



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. 34. 
edycja Tattoo Konwent odbędzie 
się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym, przy placu Sławika 
i Antalla 1 w Katowicach. Będzie to 8. 
odsłona imprezy w tym mieście 
i ostatnia w tym roku. 
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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 2021 
roku zdecydowaliśmy na proste hasło 
„Back in town!”, które obwieszczać 
ma powrót imprezy do kalendarza 
kulturalnego! 
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ATRAKCJE KATOWICE 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 

IZZY AND THE BLACK TREES/ KONSTELACJE
AURICOM / PZG / RICHARD MURDER

MUZYKA

FIRESHOW / POLE DANCE / AKROBATYKA

POKAZY

JOANNA FĄFERKO /KALINA SZYMKIEWICZ/ 
LAURA „CANDY INK”

JURY

ATRAKCJE DODATKOWE

KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE

WYSTAWY ZDJĘĆ I OBRAZÓW/ ZLOT FOODTRUCKÓW 
SESJE FOTOGRAFICZNE DLA ODWIEDZAJĄCYCH / STREFA 
MODY I DESIGNU / STREFA RELAKSU 
STREFA KAWOWA/STERFA MOTORYZACYJNA / 
SESJE Z MODELKAMI ALTERNATYWNYMI /
STREFY SPONSORÓW / STOISKO WWF I OTWARTE KLATKI
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KONCERTY

IZZY AND THE BLACK TREES
Izzy and the Black Trees to połączenie zadziornej psych americany, brudnych punkowych gitar i charyzmatycznego 
głosu wokalistki. Żywioł na scenie, spokój i cytrynówka w garderobie. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa 
elektryzująca energia na miarę the Pixies, The Kills czy Patti Smith. W 2020 ukazał się ich debiutancki album Trust No 
One (wyd. Antena Krzyku), który spodobał się fanom oraz recenzentom w Polsce i za granicą. Utwór tytułowy albumu był 
prezentowany przez legendarnego Steve’a Lamacq w programie BBC 6 Music Recommends. Zagrali m.in. na ENEA Spring 
Break 2019 i 2020 on-line, WestwayLAB (PT), Fląder FEST, TakBrzmiMiasto Showcase w klubie Alchemia, w klubie RE oraz 
w berlińskich klubach Schokoladen i Dunckerclub. W 2019 wygrali cykl Gramy u Siebie, zorganizowany przez CK Zamek 
w Poznaniu, byli też finalistami Jarocińskich Rytmów Młodych 2019. W 2020 roku ich występ na Liverpool SoundCity 
oraz towarzysząca mini trasa po UK została odwołana, za to bardzo gorąco zostali przyjęci na festiwalu Inne Brzmienia 
w Lublinie. W tym roku wystąpili na festiwalu Jarocin, festiwalu Malta w Poznaniu i Malta na Bis w Koninie, Mountain Jam 
Generator Party Vol 4, Wianki w Krakowie, Parzybroda Festiwal.

KONSTELACJE
Konstelacje to czteroosobowy skład, który łączy ta sama fascynacja muzyką. Zespół daje ujście dla emocji, spełnienie 
marzeń o tworzeniu melodii i ciężarów żyjących w równowadze. Tu późne lata 90-te łączą się z estetyką Deftones i post-
hardcore’owym żywiołem. Teksty w języku polskim pomogą poczuć w pełni ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą 
muzyka Konstelacji. Singiel powstał latem 2019 roku i miał być jednorazową przygodą. Okazało się jednak, że całkiem 
spora rzesza osób naciskała, żeby zrobić z tego regularnie działający zespół. Pod koniec 2020 roku w końcu faktycznie tak 
się stało i ze spontanicznego, muzycznego wyskoku wokalisty metalcore’owego Sky Collapse, stworzył się zespół. Dziś 
Konstelacje to: Marek – wokal i gitara | Grzesiek – gitara | Dominik – bas | Michał – perkusja
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DJ’S

AURICOM
Auricom lubi dobrą muzykę i skrecze. W grze od 2003. Solo i z ekipami. Od piwnicznych 
klubów, po wielotysięczne areny, wszystko z miłości. Produkuje muzykę w klimacie hip hop, 
jungle, grime, memphis, house, blues, rock, pop, glamcore ballads & other beats.

RICHARD MURDER
[Sknit i Dubsknit] znany Wam z Dobre Bity i Polish Juke producent, na którego utworach 
udzielali się m. in. Wuzet czy Pezet. Przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 13 lat, kiedy 
to dostęp do internetu był luksusem. Na przestrzeni 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 ww. 
gatunkach, ale jest otwarty na nową muzykę i nie boi sprawdzać się przy np. techno czy 
housie. Wszechstronność muzyczna w jego przypadku jest hołdem dla muzyki jako całości. 
Richard Murder jest niezwykle skromny, choć nie ulega wątpliwości, iż śmiało mógłby 
skonstruować dobrą płytę, posługując się jedynie dźwiękami wydobywanymi przez rzeczy 
codziennego użytku.

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

LUQO
LUQO, który występuje na scenie od lat i od lat eksperymentuje ze swoim ciałem jest jedynym w swoim rodzaju performerem. 
Niektóre z figur, które prezentuje, wykonuje jako jedna z nielicznych osób na świecie. Performer specjalizujący się 
w ekwilibrystyce i kontorsjonistyce.  EKWILIBRYSTYKA to dziedzina, która obejmuje balansowanie, zachowanie równowagi 
ciała w warunkach i pozycjach celowo utrudnionych. KONTORSJONISTYKA natomiast jest dziedziną, w której prezentuje się 
możliwości ciała z zakresu rozciągnięcia, gibkosci, mobilności stawów oraz wytrzymałości. Na Tattoo Konwent zaprezentuje 
swoje choreografie i możliwości, starając się zaskoczyć widzów i przesunąć granice ich wiedzy na temat możliwości 
ludzkiego ciała.

BERENIKA NIENADOWSKA-KRAJEWSKA
To utytułowana tancerka, instruktorka, akrobatka. Na scenie pole dance można oglądać ją od 2009 roku. W tym czasie 
zdobywała liczne tytuły (od zawodów regionalnych po międzynarodowe). W 2015 roku otworzyła własne studio pole dance 
i exotic. Taniec jest dla niej możliwością wyrażania siebie i dzielenia się emocjami, których na scenie nigdy nie brakuje. 
Z wykształcenia pani pedagog oraz od niedawna kryminolog. Znana jako finalistka Mam Talent, w którym uplasowała się na II 
miejscu.

FUEL GIRLS
FUEL GIRLS to grupa atrakcyjnych specjalistek w dziedzinie fireshow. Występowały już w m.in. posiadłości Playboy w Los 
Angeles, Hard Rock Hotel Las Vegas, na stadionach w Londynie i Liverpoolu, a także na takich imprezach, jak Motobike Show 
czy Extreme Sport Event. Ich pokazy zawsze rozgrzewają publiczność do czerwoności, gdyż dziewczyny z FUEL GIRLS to 
połączenie namiętności, pewności siebie i absolutnie niezwykłych zdolności panowania nad ogniem. Trudno zdecydować, czy 
większy zachwyt budzą ich piękne, wytatuowane ciała, czy też to, jak władają płonącymi mieczami czy biczami. 
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WYSTAWY

WLK
Pasją Mateusza Wolskiego są litery. Jego zwyczajny styl pisma, czyli pisanie jak kura pazurem, wprawiał go za małolata 
w zakłopotanie. Mimo to ciągnęło go do nich. Od dziecka starał się rysować litery, w formie graffiti lub podrabiając piękny podpis ojca, 
który za młodu zajmował się sztuką ładnego pisania. Z kaligrafią miał pierwszy raz styczność na studiach, podczas zajęć z liternictwa 
i typografii, od których zaczęła się jego wielka pasja… Było to około 10 lat temu. Zaczął rysować litery wszędzie, na kartce, 
na szybach, ścianach, przerabiać na wektory, drukować na koszulkach, wycinać z folii, pleksi, styroduru. To kolejna pasja po deskorolce 
i koszykówce, która skradła jego serce. W międzyczasie gdzieś się zawsze przewijał tatuaż, zdarzało się, że ktoś zamawiał od niego 
wzór, który miał być docelowo wytatuowany na skórze. W końcu sam wpadł pod igłę Przemka Okońskiego, który wytatuował mu tekst 
z utworu Woodkida - Run boy, run na przedramionach. Kupił ze znajomym  maszynki i tak to się zaczęło. Podczas konwencji tatuażu 
w Katowicach brał tam udział w graffiti jamie, dla niego to było idealne miejsce na pokazanie się ze swoimi umiejętnościami . Parę dni 
po konwencji dostał propozycję dziarania w profesjonalnym miejscu, w studiu Rock n ink w Krakowie i z dnia na dzień zrezygnował
z ówczesnej pracy i wyjechał do Krakowa, w którym spędził następne 5 lat życia. Następnie pracował w Pajęczynie, a obecnie wykonuje 
swój zawód w Katowicach w studio Księżyc. Tatuuje litery, swoje projekty, wykonuje je w większości z freehandu, od razu na skórze.
Poza tatuowaniem spełnia się w malarstwie gestu. Maluje na dachach i na płótnie.

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

OLO KOSTKO
Olo Kostko aka Organic Technoloji pasjonuje się portretami i życiem na ulicach miasta. Specjalizuje się w fotografii portretowej. 
Zafascynowany ludzką indywidualnością, Olo posługuje się grą światła i cienia, czerni i bieli, podkreślając ‘niedoskonałości’ osoby 
portretowanej, ukazuje jej piękno i wyjątkowość. Taką serią zdjęć jest projekt ‘Raw’ - przykład, w jaki sposób artysta portretuje, 
studiując rysy twarzy i przedstawiac ukryte, zagadkowe emocje. Olo współpracuje z Ricoh Pentax Poland. Od 2019 roku pracuje nad 
projektem ‘Dolny Wrzeszcz Diaries’, który dokumentuje codzienne życie dzielnicy, w której mieszka. Jego fotografie zostały również 
opublikowane w książce ‘Razem 2020’, która przedstawia życie podczas pierwszego roku pandemii w Polsce. 
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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 stylowych 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. 

STREFA KAWOWA
W czasie konwencji Dobre Ziarno zaserwują aromatyczny, czarny napar w  prowadzonej przez siebie strefie kawowej.

STREFA DLA DZIECI
Tattoo Konwent to impreza przyjazna rodzinom. Profesjonalni, młodzi, pełni energii i pasji animatorzy umilą czas maluszkom, 
w czasie gdy ich rodzice będą mogli podziwiać ze spokojem wystawy i tatuaże. Tym razem małymi miłośnikami tatuażu 
zajmie się Studio Tańca IFLY.  Na maluchy czekają autorskie zabawy, gry ruchowe i planszowe.
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POZOSTAŁE ATRAKCJE

WSZYSTKIE OBLICZA TATTOO KONWENT
Uczestnicy konwencji mają szansę na darmowe zdjęcie wykonane przez fotografa, specjalizującego się w portretach.

MODELKI
Gośćmi specjalnymi będą profesjonalne modelki alternatywne: Suicide Girl Sinni aka Jeany Kicz oraz Dolly Ann. Dziewczyny 
wręczać będą nagrody za najlepsze tatuaże oraz zapozują w trakcie 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.
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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
Marta Trzyna
+48 797 609 998
marta.trzyna@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:


