


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 umie-
jętności, 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 WROCŁAW TATTOO KONWENT odbędzie w przestrzeni stadionu 
Tarczyński Arena mieszczącym się przy alei Śląskiej 1 we Wrocławiu. 
Będzie to 10 z kolei Konwent odbywający się w tym mieście.



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 przyświeca 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 wykluczeniach i 
nienawiści. Cel ten będzie realizowany poprzez wsparcie lokalnych stowarzyszeń walczących z dyskryminacją osób LGBT+.
Przy okazji wrocławskiej edycji imprezy Tattoo Konwent nawiązał współpracę z Kulturą Równości. Wolontariusze działający w organizacji 
przez dwa dni trwania wydarzenia będą w gotowości, by porozmawiać, wesprzeć i udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ich 
działalnością wszystkim chętnych uczestnikom wydarzenia.



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

• NAJLEPSZY TATUAŻ ZWIĄZANY Z TEMATAMI SPOŁECZNYMI (zagojony),

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

• NAJLEPSZY TATUAŻ TRADYCYJNY (zagojony),

• NAJLEPSZY TATUAŻ NEOTRADYCYJNY (zagojony),

• KOLABORACJE/DWUDNIOWE (wykonany w trakcie Konwentu).

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

JURY:
Inez Inee Janiak / Kamila Burzymowska / Michał Wurszt / Paweł Bilewski



KONCERTY

HAŃBA!
Hańba! to muzyczny projekt nawiązujący do estetyki podwórkowych muzykantów rodem z lat 30. To oryginalne połączenie folku i punka, 
które czerpie z poezji Tuwima i Broniewskiego, a dodatkowo wyjątkowo trafnie opisuje dzisiejsze polskie konflikty i zagrożenia. Grupa jest 
również laureatem nagrody im. Grzegorza Ciechowskiego (2017) oraz nagrody im. Czesława Niemena (Nowa Tradycja 2014). Zbuntowana 
Orkiestra Podwórkowa ma na swoim koncie występy między innymi na MONA FOMA (Lauceston, Australia), Primavera Festival (Barcelo-
na), Opener Festival (Gdynia). Off Festival (Katowice).

THE BRESLAUERS
The Breslauers to Wrocławski zespół rockabilly powstały we Wrocławiu w 2020. Ze wzlędu na pandemię, pierwszy oficjalny koncert odbył 
się dopiero w 2021. Pomimo niewielkiego stażu na scenie, przyciagają pełne sale do wrocławskich klubów, wzbudzając zainteresowanie 
wszystkich, od słuchaczy punk-rocka do wielbicieli popu. Oprócz rockabilly, w inspiracjach usłyszeć można zarówno surf-rocka jak i jazz. 
Dodatkowo, ze względu na czteronarodowy charakter zespołu, mieszają się w nim różne wplywy kulturowe. Zespół przygotowuje się 
obecnie do nagrania i wydania swojego pierwszego EP.

SUCK MY GLOV
Suck My Glove to pełne energii trio tworzące muzykę z pogranicza metalu, rocka, popu i reggae. Na wrocławskiej scenie zaprezentują 
publiczności kawałki takie jak “Smile”, “Hollywood” czy “Made My Day”.



SETY DJSKIE

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 wszech-

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

PZG
DJ stale współpracujący z festiwalem Tattoo Konwent. Znany z kooperacji z polską sceną rapową. Od 20 lat produkuje muzykę, miał własną wytwórnię, grywa 

na festiwalach brakecore’owych w całej Europie. Działa pod wieloma pseudonimami, znany jest jako: pzg/ depizgator/ Bradley Fahrtz/ student złodziej. Współ-

tworzył kolektywy: WE ROB RAVE, POLISH JUKE, BLOTKLAAT RAVE.



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.

KAROLINA FARYŃSKA
Wieloletnia instruktorka exotic pole dance. Swoją przygodę z tańcem rozpoczęła w wieku 7 lat trenując gimnastykę artystyczną. Ma na swoim koncie liczne 

sukcesy na zawodach w Polsce oraz za granicą. Z czasem zaczęła trenować exotic pole dance – to właśnie on stał się jej największą pasją. Wygrała tegoroczne 

zawody Pole Dance Show w kategorii exotic profesjonaliści. Karolina specjalizuje się w układach do polskich kawałków rapowych. Część z Was na pewno dosko-

nale zna ją z TikToka i Instagrama!



POKAZY

RED JULIETTE
Red Juliette to czołowa performerka burleski na arenie Polski i Europy. Półfinalistka programu „Mam Talent” 2018. Zdobywczyni pierwszego miejsca na między-

narodowym konkursie “World Burlesque Games” oraz dwukrotna headlinerka największego festiwalu burleski na świecie “London Burlesque Festival”. 

Uznawana za jedną z najlepszych tancerek polskiej burleski oraz nazywana prawdziwym wulkanem energii na scenie. Cechuje ją niezwykła wszechstronność 

stylistyczna – równie dobrze odnajduje się w gorących egzotycznych  pokazach, jak i poetyckich wizjach w klimacie art noveau. Na burleskowej scenie gości od 

prawie 10-ciu lat, regularnie występując w kraju i zagranicą.

ARYMAN
Od ponad dekady opowiada historie za pomocą iluzji. Jest znany i ceniony w różnych środowiskach artystycznych. Jego poczynania dostrzegł Kamil Zalewski, 

który zaprosił go do udziału w największym przedstawieniu iluzjonistyczny w Europie „Iluzjoniści – Pierwsze Starcie” w reżyserii Janusza Józefowicza.

Jego występy można było zobaczyć w wielu telewizyjnych programach takich jak „Magicy z Ulicy” lub „Mam Talent”, gdzie doszedł do półfinału. Dawid prężnie 

działa również w social-mediach m.in na Tik-toku, gdzie zebrał ponad 100 tysięcy aktywnych obserwatorów, a filmy z jego magicznymi efektami osiągają milio-

nowe wyświetlenia! Obecnie pracuje nad swoim solowym programem teatralnym, który już w 2023 będzie mieć oficjalna premierę!

JAKUB POCZĘTY
Jakub Poczęty to komik, który od lat przygląda się światu i w zabawny sposób komentuje co robimy źle jako ludzkość. Jest pewny siebie, energiczny, dba o kon-

takt z publicznością. Ma na swoim koncie występy u Kuby Wojewódzkiego i w Comedy Central.

SZCZUDLARZE
Na Wrocław Tatto Konwent pojawią się szczudlarze. Będą przechadzać się po terenie imprezy i dzielić się z jego uczestnikami masą pozytywnej energii. To dosko-

nała rozrywka nie tylko dla dzieci. Niezależnie od wieku, każdy chętny festiwalowicz będzie mógł zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie.



STREFY SPECJALNE

ZRÓB PORTRET U WATEMBORSKIEGO
Uczestnicy Wrocław Tattoo Konwent 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 magisterskie 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 wrocławskiej 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.

STREFA BEZ WYKRĘTU
BezWykrętu to studia zdrowia znajdujące się we Wrocławiu i w Chorzowie specjalizujące się w fizjoterapii, rehabilitacji oraz treningach zdrowotnych. Na co dzień 

pomagają w walce z bólem spowodowanymi m. in. nadmiernymi napięciami mięśniowymi oraz w powrocie do aktywności fizycznej po kontuzjach.

Uczestnicy Wrocław Tattoo Konwent będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji fizjoterapeutycznych, porozmawiać o zdrowiu, rozluźnić się po pracy oraz 

wziąć udział w warsztatach „Autoterapia w zawodzie tatuatora – Jak sobie samemu pomóc, kiedy boli szyja, plecy, ramiona lub nadgarstki”.

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 

spróbować swoich sił w mini golfie. We Wrocławiu na uczestników imprezy czeka również kąpiel w basenie. 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.

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: Berenika Nienadowska i Sinni Suicide. 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: 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


