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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 Katowice Tattoo Konwent odbędzie w przestrzeni centrum kon-
gresowego MCK mieszczącym się w Katowicach przy placu Sławika i Antalla 
1. Impreza odwiedzi Katowice po raz 9. Będzie to 5. w tym roku i 39. w ogóle 
wydarzenie z cyklu 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, 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 jest realizowany poprzez wsparcie lokalnych stowarzyszeń walczących z dyskryminacją osób LGBT+.



• NAJLEPSZY TATUAŻ CZARNY (zagojony),

• NAJLEPSZY TATUAŻ ZWIĄZANY ZE ŚLĄSKIEM (wykonany w trakcie Konwentu),

• NAJLEPSZY TATUAŻ REALISTYCZNY (wykonany w trakcie Konwentu),

• NAJLEPSZY TATUAŻ OLDSCHOOLOWY (zagojony),

• NAJLEPSZY AKWARELOWY / WATERCOLOR (zagojony),

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

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

JURY:
Andy Bonzai / Tomasz Skoczypiec / Marcin Pawlus



KONCERTY

Komety
Warszawska grupa Komety to jednen z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych zespołów krajowej alternatywy XXI w. Grupa zo-
stała uformowana w 2002 r. przez Lesława (gitara, wokal, muzyka, słowa). Od tego czasu Komety nagrały siedem płyt studyjnych i dwie 
koncertowe. Ich twórczość zjednała im fanów nie tylko w kraju, ale i za granicą. Zespół koncertował m.in. w Anglii, Szwecji, Niemczech i 
Meksyku, gdzie ukazał się anglojęzyczny album zawierający ich największe przeboje.
Pomimo kilkukrotnych zmian w składzie, nieodmiennie centralnym punktem, a zarazem znakiem rozpoznawczym Komet, pozostają głos 
i teksty Lesława, poetycko niejednoznaczne, często rozgrywające się w pejzażach Warszawy, stawiające go w gronie najwybitniejszych 
autorów swojego pokolenia.

Vermona Kids
Vermona Kids rozpoczęła działalność w 2018 roku, w Wołowie (Polska) i ostatecznie łączy czterech muzyków z trzech różnych miast i z 
różnych środowisk lub byłych zespołów (m.in. Turnip Farm, Blue Raincoat, Lutownica, Fueling The Fire): Bartek Tajak – wokal, gitara; Kry-
stian Pilarczyk – perkusja; Marcin Lokś – gitara; Monika Bronowicka – bas. W 2018/2019 roku zespół napisał swój debiutancki album “Very 
Sorry”, nagrany i zmiksowany przez Przemysława Wejmanna (Woody Alien, Holden Avenue, CF98), z masteringiem Dave’a Downhama (Into 
It. Over It., Beach Slang, The Jazz June). 
Po otrzymaniu dobrych recenzji z wielu portali muzycznych, Vermona Kids prezentuje nowy materiał. Po tym, jak w 2020 roku wszystkie 
przewidywalne podróże zostały wstrzymane, było to praktyczne i uspokajające posunięcie, by nagrać kolejny album. Członkowie zespo-
łu połączyli się ponownie z producentem pierwszej płyty, ale proces ten był zupełnie inny, pozwalający grupie sięgnąć po nowe dźwięki. 
Vermona Kids rozpoczęła od połączenia dynamicznego emo post-punka i indie breezy, czasem ciężkiego, głośnego i poważnego, ale także 
melodyjnego, nostalgicznego i intymnego.



SETY DJSKIE

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

FAKIR TESTA
Testa to hiszpański przedstawiciel odradzającej się w ostatnim czasie sztuki fakirów. Od 2003 roku odkrywa i przekracza coraz dalsze granice ludzkiego ciała, 

zachwycając przy tym swoją widownię w różnych zakątkach świata. Fakir Testa z dumą nosi tytuł pierwszego połykacza mieczy w Hiszpanii, a także zdobywcy 

rekordu Guinnessa w najszybszym przejściu przez 10-metrowy odcinek wyłożony ostrymi mieczami. 

Swoje show prezentuje w teatrach, w czasie festiwali a także podczas konwencji tatuażu w wielu krajach. Fakir Testa brał udział w najbardziej rozpoznawalnych 

produkcjach telewizyjnych, takich jak America’s Got Talent, Got Talent Spain czy Got Talent Romania. Jego sztuka to połączenie talentu, precyzji i ciekawości, 

która prowadzi go przez całe artystyczne życie.

W czasie swoich występów Testa wykorzystuje techniki takie jak połykanie mieczy, leżenie na łóżku z gwoździ, połykanie ognia czy nawet zatrzymanie bicia ser-

ca! W czasie performance’u często angażuje swoją widownię do aktywnego uczestnictwa – każdy ma więc szansę pomóc Fakirowi w przeprowadzeniu jedynego 

w swoim rodzaju widowiska!



MARIUSZ BOCHNIARZ
Mariusz Bochniarz – akrobata, trener, artysta, aktor – finalista Mam Talent oraz półfinalista Ninja Warrior Polska. Wychowanek Fundacji Wspierania Kultury Ruchu 

Ocelot założonej przez trzykrotnego mistrza świata Bogdana Zająca. Zbierał doświadczenie sceniczne zarówno w Polsce jak i za granicą w takich miejscach jak 

Francja, Ukraina, Gruzja, Bangladesz, Norwegia, Hiszpania czy Niemcy.

STREFY SPECJALNE

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 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.



AKCJA REANIMACJA by FORGE OF COLOURS
Studio tatuażu Forge of Colours wraz z WOPR DĄBROWA GÓRNICZA oraz ARBOR BHP zapraszają na kurs Pierwszej Pomocy podczas Katowice Tattoo Konwent skie-

rowany specjalnie do artystów tatuażu! Omdlenia podczas tatuowania to jedna z najczęstszych problemów, z którymi mamy do czynienia – mimo tego nie każdy 

wie jak prawidłowo udzielić klientowi pomocy w takim momencie. Podczas trwania katowickiego Konwentu ratownicy WOPR będą przeprowadzać szkolenia na 

manekinach. Zapraszamy do nauki każdego, tak by w autentycznej sytuacji zagrożenia życia nie bać się i wziąć sprawy w swoje ręce! W szkoleniu może wziąć 

udział każdy niezależnie od wieku.

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

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.



STREFA NGO
W trakcie imprezy spotkać będzie można przedstawicieli stowarzyszeń walczących o dobro zwierząt: Otwarte Klatki i WWF Polska oraz fundację DKMS ratującej 

życia osób zmagających się z nowotworami krwi.

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.

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.



Wszystkich uczestników KATOWICE TATTOO KONWENT zapraszamy na afterparty! 
WSTĘP BEZPŁATNY.

20.08.2022, 22:00 – ??
Centrum Kato, Tarasy Spodka 40-166 Katowice

CENTRUM to miejsce stworzone dla ludzi, łączące działalność barów, nocnego marketu gastronomicznego 

z restauracjami i food truckami oraz domu kultury z bogatym programem artystycznym.

afterparty



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

Marcin Jellinek | AGENCJA HIGHLITE
519 189 081
marcin.jellinek@highlite.pl


