


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 Toruń Tattoo Konwent odbędzie w przestrzeni Areny Toruń 
mieszczącej się przy ulicy Generała Józefa Bema 73/89 w Toruniu. 



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!”

W tym roku organizatorzy TATTOO KONWENT postawili sobie za cel zbliżenie się do jeszcze większej ilości osób. Pragną, aby tatuaż jako 
zjawisko społeczne trafiał pod strzechy, nie wykluczał nikogo i zataczał coraz szersze kręgi. Dlatego też postanowili zorganizować aż 7 
konwentów, dołączając swojego kalendarza przystanki w Toruniu, Lublinie i Łodzi.



• TATUAŻ CZARNY (zagojony),

• TATUAŻ ZWIĄZANY Z KOMIKSEM, FANTASY, BAJKOWY  (zagojony),

• TATUAŻ GEOMETRYCZNY/GRAFICZNY (wykonany w trakcie Konwentu),

• TATUAŻ KOLOROWY (zagojony),

• NAJLEPSZY TATUAŻ REALISTYCZNY (zagojony),

• NAJLEPSZY TATUAŻ ZWIĄZANY Z NATURĄ  (wykonany w trakcie Konwentu),

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

JURY:
Tomasz Torfiński / Max Pniewski / Nikita Katrakov / Tyna Majczuk



KONCERTY

THE ANALOGS
Sobotnią gwiazdą muzyczną toruńskiego Konwentu będzie jeden z najprężniej działających zespołów polskiej sceny punkrockowej, grupa 
THE ANALOGS. Na swoim koncie posiadają kilka płyt, zagrali setki koncertów, a takie utwory jak „Era Techno”, „Pieśń Aniołów” czy „Co War-
te Jest Życie” zna każdy fan mocniejszych dźwięków. Publiczność będzie mogła usłyszeć te i inne najbardziej znane kawałki ze wszystkich 
wydanych do tej pory albumów.

INHALATORS
W sobotę 14 maja na scenie Tattoo Konwentu wystąpią Inhalators. To polska kapela punkrockowa z dziesięcioletnim stażem. W składzie:
Merry Mateusz Przyspieszalski (P.D.S./Satellites) – perkusja
Michael Smoła vel Stefan Bators  (Nowy Świat/Firenze) – gitara basowa, głos
Wojtek vel Wojciech Seweryn Krajewski (P.D.S./Satellites) – gitara prowadząca
Dan Ptaszyn Thundeters Wróblewski vel Wróbel (Damrockers/Satellites) – głos

THE DOG
Do grona wykonawców muzycznych, którzy wystąpią podczas Toruń Tattoo Konwent dołącza zespół The Dog. Chłopaki przejmą scenę w 
niedzielę 15 maja.
The Dog powstał we Wrocławiu w 2016 roku z założeniem grania szybkiego hardcore, mocno inspirowanego metalem i grindcore. Z cza-
sem w ich muzyce środek ciężkości przesuwał się coraz bardziej w strone nowoczesnego hardcore’owego grania, a bezwzględna szyb-
kość musiała ustąpić przebojowości i melodyjności.



KONCERTY

SKOV
Zespół SKOV pojawi się na scenie drugiego dnia imprezy i zaprezentuje muzykę z pogranicza hardcore, punk’n’roll, death/black. W ich 
muzyce słychać wpływy amerykańskie i skandynawskie. Mają na koncie dwie płyty - wydany w 2019 album zatytułowany “Skov” i “Family 
Feast”, który ukazał się dwa lata później.

MISGUIDED
Misguided to debiutanci z Torunia grający intensywny miks muzyki w stylu Nails, Caustic Wound, Code Orange czy też Napalm Raid. Człon-
kowie zespołu wcześniej udzielali się w takich kapelach jak SUICIDEBYCOP, Slug Abuse, czy obecnie w Back To Skull.

SETY DJSKIE

O odpowiedni oprawę muzyczną między konkursami na najlepsze tatuaże zadbają DJ: Przybysz oraz PZG.



POKAZ POLE DANCE I AERIAL

NATALIA IWANOWICZ
Tańczy od dziecka, osiem lat temu zaczęła swoją przygodę z pole dance, a następnie z kołem oraz hamakiem. Obecnie jest zawodową tancerką oraz instruktor-

ką. Już po raz kolejny wystąpi na scenie Tattoo Konwent – tym razem zobaczymy jej pokazy na rurze oraz kole akrobatycznym.

WYSTAWA

PHOENIX RISING TATTOO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis 

nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat 

nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

OLO KOSTKO
Olo Kostko aka Organic Technoloji pasjonuje się portretami i życiem na ulicach miasta. Specjalizuje się w fotografii portretowej. Olo posługuje się grą światła i cie-

nia, czerni i bieli. Lubi podkreślać niedoskonałości portretowanej osoby portretowanej – jego zdaniem dzięki temu pokazuje jej piękno i wyjątkowość. Serią zdjęć 

utrzymaną w tej konwencji jest projekt „Raw”. Fotgraf stale współpracuje z Ricoh Pentax Poland. Od 2019 roku pracuje nad projektem „Dolny Wrzeszcz Diaries”, 

w którym dokumentuje codzienne życie dzielnicy, w której mieszka. Jego fotografie zostały również opublikowane w książce „Razem 2020”, przedstawiającej 

życie w Polsce podczas pierwszego roku pandemii.



STREFY SPECJALNE

STREFA GIER I ZABAW
Odwiedzający strefę gier i zabaw będą mieli okazję na chwilę przenieść się w czasie – będą mogli zagrać w zośkę, wziąć udział w turnieju w piłkarzyki oraz spró-

bować swoich sił w mini golfie. Strefa gier i zabaw skierowanych do dorosłych gości Konwentu będzie stopniowo rozbudowywana podczas każdej z kolejnych 

edycji imprezy.

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.

STREFY KAWOWE
Na Toruń Tattoo Konwent pojawią się aż dwie strefy kawowe: Strefa kawowa by KOFIMATIK oraz Tattoo Konwent X Coffee. W każdej z nich 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 ceramikę oraz kawowe akcesoria.



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: Luna Nocturna oraz Dolly Ann. Dziewczyny wręczać będą nagrody za najlepsze tatuaże oraz we-

zmą 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: 50 zł

 Bilet 2-dniowy: 60 zł

CENY W DNIU WYDARZENIA:
 Bilet 1-dniowy: 60 zł

 Bilet 2-dniowy: 75 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


