


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 skórze umówionych wcześniej klientów. 
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 wyko-
nane 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 wyróż-
nia się na tle innych wydarzeń tego typu. Obok stricte tatuażowych atrakcji, 
w programie pojawiają się koncerty muzyczne, sety dj’skie i pokazy 
artystyczne. Przestrzeń obiektów goszczących festiwale dzielona jest 
na liczne strefy tematyczne i specjalne, dedykowane różnego rodzaju 
zainteresowaniom uczestników konwentu. 



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 kolejne lata działalności konwencja znacznie 
poszerzyła swój zasięg. W 2022 roku Tattoo Konwent rekordowo odwiedzi 
aż 7 polskich miast: Poznań, Toruń, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Lublin i Łódź. 
Cykl Konwentów może pochwalić się frekwencją rzędu nawet 27 000 
odwiedzających rocznie. 

Tegoroczny Poznań Tattoo Konwent odbędzie w przestrzeni Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich (hala 6, pawilon 5), mieszczących się przy ulicy 
Głogowskiej 14 w Poznaniu. 



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, zorientowa-
nymi na osoby starsze), w 2018 – „Dołącz do rodziny!” (mające na celu podkreślenie otwartego i ponadpokoleniowego charakteru imprezy), 
w 2019 - „Inne wymiary sztuki”, a po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, w 2021 - „Back in town!”

Całej tegorocznej serii Konwentów będzie przyświecać hasło „Wyrażaj się”, zachęcające do bezkompromisowego i odważnego mówienia 
o sobie, swoich poglądach i emocjach. Twórcy Konwentu chcą, by był on bezpiecznym miejscem spotkań, w którym nie ma mowy o wyklu-
czeniach i nienawiści. W ramach akcji „Dziarka dla równości” chętni uczestnicy Konwentu będą mogli wytatuować sobie proste symbole 
równościowe jako znak swojej otwartości. Środki zebrane podczas akcji zostaną w całości przekazane Grupie Stonewall na pomoc psycho-
logiczną i prawną osobom LGBT+ oraz ich rodzinom. Organizację będzie można również wesprzeć, korzystając z oferty sklepu Out&Proud 
dostępnego w strefie mody i designu.

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie ekipa Tattoo Konwent poczuła się zobowiązana do stanięcia po stronie ofiar i wsparcia ich 
w ramach akcji #RazemdlaUkrainy organizowanej przez Fundację To się uda. 10% dochodu ze sprzedaży biletów na Poznań Tattoo Konwent 
zostanie przekazana w ramach tej zrzutki na pomoc poszkodowanym. Marcin Pacześny zakłada jednak, że pomoc płynąć będzie z każdego 
konwentu, zmieniać się będą jednak cele i organizacje - w zależności od sytuacji.

Konwent udostępni także swoją przestrzeń wszystkim tym, którzy mają coś ważnego do powiedzenia i działają w słusznym celu. 
Uczestnicy Poznań Tattoo Konwent będą mieli możliwość wesprzeć finansowo Otwarte Klatki, WWF Polska oraz wziąć udział 
w charytatywnej akcji organizowanej przez studio Buszi INK.  



• TATUAŻ CZARNY (zagojony),

• TATUAŻ CRAZY (zagojony),

• TATUAŻ O TEMATYCE: FILM, SZTUKA, MUZYKA, KULTURA (wykonany w trakcie Konwentu),

• TATUAŻ KOLOROWY (zagojony),

• RĘKAW, PLECY, TORS, NOGAWKA (zagojony),

• KOLABORACJE/DWUDNIOWE (wykonany w trakcie Konwentu),

• NAJLEPSZE TATUAŻE SOBOTY I NIEDZIELI (wykonany w trakcie Konwentu)

JURY:
Jagoda Jęcikowska / Ola Kozubska / Jarek Goraj Gorajek / Sergey Butenko



KONCERTY

DEZERTER
Dezerter to zespół punkrockowy, który powstał w Warszawie w maju 1981 r. Grupa przyjęła prowokacyjną wówczas nazwę SS-20 (pocho-
dzącą od radzieckich rakiet z głowicami nuklearnymi), którą była zmuszona zmienić w okresie stanu wojennego. Zespół swój debiutancki 
singiel “Ku przyszłości” nagrał już jako Dezerter w 1983 roku. Rok 1987 przyniósł wydanie w USA przez Maximum Rock’n’Roll pierwszej 
długogrającej płyty Dezertera „Underground Out Of Poland” oraz pierwszej (ocenzurowanej) płyty w kraju – „Kolaboracja”. Zespół ma na 
koncie wiele albumów ważnych dla polskiej sceny niezależnej. Wśród nich warto wymienić m.in. „Blasfemię”, „Ile procent duszy?”, „Mam 
kły mam pazury”, „Ziemia jest płaska”. W XXI w. ukazały się trzy studyjne albumy grupy: „Nielegalny zabójca czasu”, „Prawo do bycia 
idiotą”, (płyta została doceniona nie tylko przez słuchaczy, ale wyjątkowo również przez branżę muzyczną, czego wyrazem była nagroda 
Fryderyk 2010) oraz „Większy zjada mniejszego”. Ostatni album muzycy nagrali na początku 2021 roku. Płyta „Kłamstwo to nowa prawda” 
odbiła się szerokim echem w mediach i została bardzo dobrze przyjęta przez publiczność. Nowy album promowany jest utworem tytuło-
wym i piosenką „Dzień dobry, dzień zły”. Piosenki Dezertera znalazły się na wielu składankach oraz trafiły na ścieżki dźwiękowe kilku fil-
mów (m.in. „Wałęsa. Człowiek z nadziei” w reż. A. Wajdy oraz „Dom zły” w reż. W. Smarzowskiego). Dziś zespół wciąż aktywnie koncertuje 
nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach Europy (Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania) oraz w Stanach 
Zjednoczonych.

BUHHAJ vs DEMOLKA
BUHHAJ vs DEMOLKA to autorski projekt Łukasz Brzozowskiego oraz Tomasza Molki, który od samego początku realizowany jest jako nie-
zwykłe połączenie metalu ze światem muzyki Drum & Bass. Za dobór utworów, ich miks i tempo DJ-seta odpowiedzialny będzie BUHHAJ, 
natomiast Demolka wzmocni numery grą na perkusji, rozszerzając ich brzmienie i wzbogacając zimną, elektroniczną muzykę o bardziej 
organiczny wymiar. Każdy z ich występów jest konsekwencją wielu godzin prób, dzięki czemu ich show to nie spontaniczna improwizacja 
DJ-a z perkusistą, ale spektakularne widowisko dopieszczone w najdrobniejszym detalu.



SETY DJSKIE

LUX FAMILIAR 
Dj/Producent - oficjalnie szerszemu gronu dał się poznać podczas Mistrzostw Polski Beatmakerów - Beat Battle w 2012 roku, na którym zdobył tytuł Wicemi-

strza 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 muzycz-

ną 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 pojawia-

ły się między innymi na albumach takich artystów jak Kroki, Rosalie, Pjus czy Adi Nowak. Poza solową działalnością współtworzy wraz z Benncartem duet produ-

cencki Bennelux wydając do tej pory własnym sumptem cztery dobrze przyjęte EPki oraz blendtape “Roland Atkinson”.

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 wszechstron-

na, od grime i bassline po techno i footwork, a sety zawsze starają opowiedzieć ciekawe historie lub rozkręcić jak najlepszą imprezę.

SAYURI
DJ-ka, organizatorka imprez i diggerka zafascynowana mocnymi basowymi brzmieniami, rapem i dynamiczną elektroniką. Od zawsze inspiracji dostarcza jej hip-

-hop z rodzimego podwórka, a ostatnio szczególnie fascynuje ją footwork. Dziś, można usłyszeć ją zarówno w mrocznej wersji technoid / dnb, jak i  future bass / 

juke / trap / wave / hip hop / deep dubstep.



POKAZY

AGNIESZKA MARCZAK
Agnieszka Marczak jest artystką z wieloletnim doświadczeniem estradowym w kraju i za granicą. To profesjonalna akrobatka-kontorsjonistka, mistrzyni Hula 

Hoop oraz ceniona na świecie tancerka brzucha. Wszystkie jej występy są pełne pasji i szacunku do publiczności, której całkowicie oddaje się z chwilą wejścia 

na scenę.  

Swój debiut przed wielką publicznością miała już jako czterolatka. Będąc córką artystów cyrkowych, wzrastała w atmosferze wielkiego szacunku do sceny 

i sztuki. Wartościowym zwieńczeniem wielu lat treningów i szkoleń był udział w ścisłym Finale programu ‘Mam Talent!’ w 2013 roku. Od tamtej pory Agnieszka 

wystąpiła w 14 krajach m.in.: Japonii, Chinach, USA, Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Izraelu. Jest także laureatką wielu międzynarodowych 

konkursów. Regularnie współpracując z firmami w Polsce, łącznie oddała już ponad 700 występów, traktując każdy z nich jako ten wyjątkowy. Po zaprezentowaniu 

swojej pasji m.in. w ‘Dzień Dobry TVN’ oraz ‘TVN Turbo’ otrzymała wiele zaproszeń do poprowadzenia szkoleń akrobatycznych i tanecznych, podczas których chętnie 

dzieli się swoją pasją z innymi. Jako certyfikowany instruktor szkoli także z zakresu rozciągania, systemu samoobrony Krav Maga oraz strzelania bojowego.

ALÉNEE AISHA
Artystka cyrkowa z Londynu, Alénee Aisha, od 12 lat oszałamia publiczność swoimi pokazami. Podczas prestiżowych UK Fetish Awards 2020 zdobyła tytuł “Best 

Stage Performer”. Alénee regularnie pojawia się na konwencjach tatuażu na całym świecie. Jej występy, zawierające elementy akrobatyki, fire show i flame pier-

cingu, dedykowane są osobom o naprawdę mocnych nerwach!

MYSTICAL TRIBES
Mystical Tribes to francuski zespół wszechstronnych wykonawców fireshow, pirotechniki i aerial performance’u stworzony przez Nikitę Klosewood. Grupa ma na 

swoim koncie występy na wielu imprezach w całej Europie m.in. na Hellfest Festival (Francja), Wasteland Party (Amsterdam, Berlin), Ink Mania Tattoo Convention 

(Belgia), Unleashed Party (Amsterdam) oraz licznych konwentach tatuażu w Polsce. Pokazy Mystical Tribes są wykonane z ogromnym rozmachem, z dbałością o 

oprawę wizualną i kostiumy, przez co pozwalają w całości zanurzyć się publiczności w swoim magicznym, oszałamiającym klimacie.



WYSTAWA

KUBA KUJAWA
Urodzony w 1985r w Poznaniu, gdzie ukończył Państwowe Liceum sztuk plastycznych i Akademię Sztuk Pięknych. Już w czasie studiów pracował rysując komik-

sy i concept arty do gier komputerowych. Zajmuje się także tatuażem, jednak malarstwo to jego główna pasja.

STREFY SPECJALNE

STREFA STONEWALL
Grupa Stonewall to jedno z najbardziej znanych stowarzyszeń walczących o prawa osób LGBT+ w Polsce. Ich flagowym projektem jest festiwal Poznań Pride 

Week - drugie największe po warszawskiej Paradzie Równości wydarzenie LGBT+ nad Wisłą. Kolejne edycje poznańskiego Marszu Równości przyciągają rekordo-

wą liczbę osób, a dzięki zasięgom kanałów społecznościowych codziennie udaje im się docierać do dziesiątek tysięcy osób LGBT+ oraz ich sojuszników i sojuszni-

czek.

Oprócz Marszu Grupa Stonewall prowadzi liczne działania na rzecz społeczności LGBT+. Organizują bezpłatną pomoc psychologiczną i prawną dla osób LGBT+ i 

ich rodzin, z której co miesiąc korzysta ponad 100 osób. Z pomocą miasta Poznań prowadzą mieszkanie wspomagane dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności. 

Organizują szkolenia i warsztaty antydyskryminacyjne dla szkół i firm. Uczą, jak tworzyć przestrzenie przyjazne osobom LGBT+. Tylko w 2020 r. przeszkolili 100 

nauczycieli i nauczycielek z Poznania.  Prowadzą kanał na YouTube, na którym regularnie publikują materiały o edukacji seksualnej oraz historii ruchu LGBT+. 

Dbają o reprezentację LGBT+ w kulturze. Produkują spektakle teatralne, tworzą przestrzeń dla drag queens i innych osób performerskich, prowadzą podcast o 

literaturze. Organizują akcje bezpłatnego testowania na choroby przenoszone drogą płciową i edukują o bezpieczniejszym seksie. Prowadzą działalność go-

spodarczą - sklep z tęczowymi gadżetami Out&Proud (z którego oferty będą mogli skorzystać uczestnicy Poznań Tattoo Konwent), klub Lokum Stonewall oraz 

Hostel Stonewall, co pozwala im na finansowanie realizowanych projektów. Grupa Stonewall zaprasza do Poznania na najbliższy Marsz Równości już 2 lipca.



ZRÓB PORTRET U WATEMBORSKIEGO
Uczestnicy Poznań Tattoo Konwent już po raz kolejny będą mogli wziąć udział w sesji fotograficznej z serii “Zrób portret u Watemborskiego”. Marcin Watemborski 

(ur. 1990) – wrocławski fotograf portretowy oraz dziennikarz fotograficzny, redaktor prowadzący portal WP Fotoblogia. Obrazowaniem świata zajmuje się od 

2006 roku, gdy za sprawą ojca w jego ręce trafił aparat fotograficzny. Zakupił go na potrzeby ówczesnej pracy. Marcin Watemborski ukończył studia magister-

skie na kierunku „Fotografia w Multimediach” na Dolnośląskiej Szkole Wyższej. W dorobku artystycznym Watemborskiego znajduje się wiele sesji kreacyjnych 

oraz kilka projektów dokumentalnych. Pierwszy duży cykl “epitafium /nad grobem/” spotkał się z ogromnym uznaniem w Polsce oraz doczekał się kontynuacji 

w cyklu “LONELINESS”. W 2017 roku Watemborski wykonał swój pierwszy znaczący dokument fotograficzny, zatytułowany “local heroes”. Opowiadał on o wro-

cławskiej scenie techno i pozwolił autorowi poszerzyć horyzonty. W pracy kreacyjnej współpracował m.in. z amerykańskim raperem Zebra Katzem oraz wieloma 

polskimi artystami. Watemborski ma na swoim koncie liczne publikacje lokalne oraz międzynarodowe m.in. w: Vogue.it, K-Mag, HIRO Magazine. This! Magazine, 

Ellements Magazine, Inspire Magazine, Scorpio.

JUBILEUSZ STUDIA TATTOO.PL
Uczestnicy Poznań Tattoo Konwent 2022 będą mieli szansę wziąć udział w obchodach 30-lecia jednego z najstarszych studiów tatuażu w Polsce, prowadzonego 

przez Sławka Frączka – tattoo.pl oraz 25-lecia pracy, związanego z ekipą, Sebastiana Jaryszka (studio JuniorInk), znanego w branży pod pseudonimem Junior. 

Na odwiedzających czekać będą liczne atrakcje takie jak: specjalnie przygotowaną przez ekipę tattoo.pl strefa, gra Cassino Tattoo prowadzona przez Patryka 

Hiltona, metalowe wykonanie “Sto lat” Demolki czy customowe pamiątki.

CASSINO TATTOO BY PATRYK HILTON
Cassino Tattoo to atrakcja przygotowana przez tatuatora Patryka Hiltona ze studia tattoo.pl, podczas której wybrani spośród zgłoszeń internetowych śmiałko-

wie będą mogli wytatuować sobie w ciemno wzór, wylosowany przez koło fortuny. 



BANANA INK
Banana-Ink to projekt doskonale znany stałym bywalcom Tattoo Konwent. Wśród pracujących w swoich boksach tatuatorów znaleźć można stanowisko, gdzie 

stacjonuje Przemek Sasky Sasor – 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.

STREFA KAWOWA BY KOFIMATIK
W strefie kawowej Kofimatik będzie można zamówić kawę, herbatę czy lemoniadę i zrelaksować się na leżaku w przerwie od zwiedzania stoisk na Konwencie.  

Dodatkowo, chętni będą mieli możliwość zaopatrzyć się w dobrej jakości ziarno, ręcznie robioną na Podlasiu ceramikę oraz firmowe gadżety.

HOTBALL
Strefa Hotball jest nieodłącznym elementem każdej imprezy z cyklu Tattoo Konwent. To gratka dla miłośników motoryzacji, sztuki i stylowych ubrań. W prze-

strzeniach zarezerwowanych dla ekipy Hotball staną jak zwykle oldschoolowe hot rody, klasyczne amcary, customowe rowery i inne niebanalne pojazdy. Uczest-

nicy Konwentu będą mieli okazję obejrzeć też wystawę imponujących, steampunk’owych rzeźb. Nie zabraknie również standów z ręcznie robionymi, unikatowy-

mi przedmiotami. 

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.

MODELKI
Gośćmi specjalnymi będą profesjonalne modelki alternatywne: Klaudia Kraska i Malina Stećko. Dziewczyny wręczać będą nagrody za najlepsze tatuaże oraz 

wezmą udział w zaaranżowanej sesji zdjęciowej z fotografami obecnymi na konwencji.

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

STREFA DLA DZIECI
Tattoo Konwent to impreza przyjazna rodzinom. W strefie dla dzieci profesjonalni animatorzy umilą czas najmłodszym, w czasie gdy ich rodzice będą mogli podzi-

wiać ze spokojem wystawy i tatuaże. Na maluchy czekają autorskie zabawy, gry ruchowe i planszowe.



CENY W PRZEDSPRZEDAŻY:
 Bilet 1-dniowy: 45 zł

 Bilet 2-dniowy: 55zł

CENY W DNIU WYDARZENIA:
 Bilet 1-dniowy: 55 zł

 Bilet 2-dniowy: 70 zł

Dzieci do 10 roku życia, seniorzy powyżej 65 roku życia oraz osoby 
posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność 
mogą uczestniczyć w wydarzeniu za darmo. 

Więcej informacji i program na:

WWW.TATTOOKONWENT.PL



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



Matylda Jellinek | AGENCJA HIGHLITE
604 234 779 
matylda.jellinek@highlite.pl


