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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 6 polskich miast: Poznań, Toruń, Wrocław, Gdańsk, Katowice i Łódź. 
Cykl Konwentów może pochwalić się frekwencją rzędu 
nawet 27 000 odwiedzających rocznie. 

Tegoroczny Łódź Tattoo Konwent odbędzie w przestrzeni centrum wysta-
wienniczego Atlas Arena mieszczącej się w Łodzi przy alei ks. bp. Władysła-
wa Bandurskiego 7. Będzie to ostatnia, 6. w tym roku i 40. w ogóle odsłona 
wydarzenia 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!”

W czasie Tattoo Konwentu celebrowana jest nie tylko sztuka tatuażu, ale również różnorodność i odmienność wszystkich jego uczestników. 
Już od 2009 roku każda impreza przyciąga do siebie tysiące ludzi, a wraz z nimi – zdobiące ich ciała tysiące małych i większych dzieł sztuki 
o szczególnym znaczeniu. Goszczenie tylu wyjątkowych osób, to dla organizatorów wydarzenia ogromne wyróżnienie. Dlatego właśnie te-
goroczny cykl festiwali łączy wspólne hasło – „Wyrażaj się”, zachęcające wszystkich odwiedzających konwent do dzielenia z innymi swoich 
pasji i emocji.



Nieodłącznym elementem każdego Konwentu są konkursy na najlepsze tatuaże kierowane zarówno do autorów, jak i posiadaczy 
wyjątkowych wzorów. Zgłaszane prace oceniane są pod kątem techniki, a także oryginalności i dopasowania do tematu przewodniego.

• NAJLEPSZY TATUAŻ CZARNY (zagojone),

• NAJLEPSZY TATUAŻ REALISTYCZNY (zagojone),

• NAJLEPSZY TATUAŻ NEOTRADYCYJNY (zagojone),

• NAJLEPSZY TATUAŻ KOLOROWY (zagojone),

• RĘKAW, PLECY, NOGAWKA (zagojone),

• NAJLEPSZY TATUAŻ SOBOTY (wykonany w trakcie Konwentu),

• NAJLEPSZY TATUAŻ NIEDZIELI (wykonany w trakcie Konwentu),

• KOLABORACJE/DWUDNIOWE  (wykonany w trakcie Konwentu).

JURY:
Joanna Fąferko / Katarzyna Dumka / Krzysiek Krajewski 



atrakcje łódz tattoo konwent

KONCERTY

MAPA
W skład zespołu Mapa wchodzą trzy osoby: Magda Pasierska (wokal), Piotr Adamiak (gitara elektryczna) i Paweł Rychert (elektronika).

MAGDA PASIERSKA jest muzykiem, wokalistką, producentem muzycznym, nauczycielem z dużym doświadczeniem pedagogicznym, kon-
sultantem śpiewu oraz kulturoznawcą. Zaczęła swoją karierę muzyczną w 2006 roku, kiedy założyła zespół Me, Myself And I. Jesienią 
2010 w trzyosobowym składzie, z beatboxerem Piotrem Saulem wzięła udział w III polskiej edycji programu Mam talent!, emitowanego w 
TVN. Zespół zajął czwarte miejsce w odcinku finałowym, jednocześnie będąc uznanym m.in. przez jurora Kubę Wojewódzkiego za arty-
stycznie najlepszych uczestników tej edycji show. 3 marca 2011 ukazał się debiutancki album grupy Takadum!, który znalazł się na trze-
cim miejscu na liście OLiS. W 2017 Magda Pasierska rozpoczęła solową działalność artystyczną pod nazwą MAPA i podjęła współpracę z 
Agimem – jednym z najbardziej cenionych producentów muzyki elektronicznej w Polsce – znanym m.in. z Őszibarack, z którym stworzyła i 
opublikowała zestaw utworów pod roboczą nazwą EP1.

PIOTR ADAMIAK - Instrumentalista, kompozytor, producent muzyczny, znany również pod pseudonimem Piter Adams. Artysta poruszający 
się w wielu gatunkach muzycznych z doświadczeniem studyjnym i koncertowym.
Jako muzyk sesyjny współpracował z takimi artystami jak: Mieczysław Szcześniak, Marcelina Stoszek, Krzysztof Ivaneczko, Marta Ław-
ska, Alicja Kalinowska, Wojciech Dereń.

PAWEŁ RYCHERT – wrocławski kompozytor, aranżer, multiinstrumentalista, znany m.in. z produkcji Psychoteatr.
26.11.2021 miał premierę nowy album Mapy – Wzywam Cię. Za master odpowiada ceniony polski producent Marcin Bors.



Black Stocking
Black Stocking gra od 2020 w składzie:

PAWEŁ PAKULSKI – bębny

PAWEŁ DROBNIEWSKI – bas

SZYMON WOJEWODA – gitara

SEBASTIAN „SZPAKU” SZPAKOWSKI – gitara

PATRYK „DŁUGI” GRYSZCZYK – wokal

W 2021 zespół wypuścił Ep, którą można znaleźć na praktycznie każdej platformie streamingowej. Fani znajdą  tam refreny wpadające w ucho w połączeniu z 

melodyjnymi rock’n’rollowymi riffamii szczere teksty uderzające w serducho. Aktualnie zespół pracuje nad swoją płytą, która ukaże się na początku przyszłego 

roku. Na ich koncertach można usłyszeć numery takie jak „Fuego”, „Just a life” i wiele innych.

Bulbulators
BULBULATORS powstał pod koniec 1989 roku, kiedy gitarzysta Artur Burak Latosiński w momencie zawieszenia działalności grupy Ramzes And The Hooligans 

postanowił założyć nowy punk band.

Po kilkunastu koncertach granych na terenie polskiego i czeskiego Śląska i kilku roszadach personalnych, w roku 2000 nakładem Enigmatic Records ukazał się 

ich pierwszy album Prawdziwe Życie. Debiutancka kaseta dała impuls do dalszego działania i sprawiła, że zespół zaistniał szerzej…

Od tego momentu minęło już sporo czasu, a Bulbulatorsi nagrali 7 kolejnych albumów, odwiedzili dziesiątki klubów i festiwali na terenie Polski, Czech, Słowacji, 

Węgier, Niemiec, Francji, Anglii, Norwegii oraz Białorusi.

Obecnie kapela promuje swój ostatni album Homo Polonicus, a tworzą ją… Piotr Iglak Tohak (głos), Artur Burak Latosiński (gitara), Paweł Gruby Siegel (bas), 

Krzysztof Kondi Kondratow (perkusja) oraz Krzysztof Lotos Latosiński (gitara).



DICE DEAL
Kwartet z Trójmiasta, grający ciężki, energiczny hardcore z pełnymi zaangażowania tekstami. Powstali na gruzach takich zespołów jak: Restricted, Ratrace, 

That’s All SHE Wrote. Odwołują się do najlepszych tradycji starej szkoły, dolewając do tej mikstury swoją własną krew przesyconą morską bryzą. Na swoim koncie 

mają udział w składance Schizma is a state of fucking mind oraz wydanie dwóch EPek. Druga to świeżynka z sierpnia 2022 wydana na miniCD. Zapraszamy na 

heavy baltic hardcore!

DJ

5cet
5cet to jedna z tych postaci, bez których trudno wyobrazić sobie śląską scenę muzyczną. Swoją drogę zaczynał w szkole muzycznej, potem grał na basie w 

punkowych kapelach, żeby w końcu zakotwiczyć w elektronicznym wszechświecie. Jego nazwisko stało się gwarancją świetnie rozkręconej imprezy, ale na tym 

nie poprzestał. Szymon Padoł – bo tak naprawdę nazywa się 5cet – wyprodukował płytę legendy najgłębszego śląskiego undergroundu Syntetica, wciągając przy 

okazji do współpracy Kazika Staszewskiego. Z powodzeniem zremiksował utwory z albumu „Receptura” Pokahontaz i dołączył do zespołu na trasie. 

Padoł jest też mocno związany ze sztukami wizualnymi – jest autorem wizualizacji, współpracował z Michałem Kopaniszynem na planie audiowizualnego pro-

jektu „Thx God” i rozwija się jako kompozytor filmowy. Stworzył m.in. muzykę ilustracyjną do „Jesteś Bogiem” Leszka Dawida i udźwiękowił „Porwanie Europy” 

Jadwigi Kocur. Jeden z jego najważniejszych projektów w ostatnim czasie to „ElectroKilar”, zrealizowany z okazji 85. rocznicy urodzin wybitnego kompozytora na 

zlecenie miasta Katowice. Padoł w towarzystwie m.in. orkiestry AUKSO zaprezentował wtedy elektroniczne wersje utworów Kilara.



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
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.

Piotr Denisiuk
Iluzjonista, finalista X edycji „Mam Talent!”. Jego występy są połączeniem magii i rozrywki na najwyższym poziomie. Specjalizuje się w pokazach skierowanych 

do dorosłych widzów. Najczęściej  występuje na eventach, weselach i imprezach firmowych. Współtworzy spektakl “Prestiż”, jest także twórcą portalu do nauki 

iluzji online: www.naukailuzji.pl, a także autorem książki o podstawach iluzji “Fundament”. Ma ponad 12-letnie doświadczenie sceniczne, dając około 100 wystę-

pów rocznie.



Maja Jakubowska
Tancerka pole dance z wieloletnim doświadczeniem. Swoją przygodę ze sportem rozpoczęła 7 lat temu, a od 5 lat jest trenerką exotic pole dance. Z jej ogromnej 

pasji i miłości do tańca narodziło się “dziecko” – studio Show Time w Poznaniu.

WYSTAWY

Eryka Jura
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca. Tatuuje pod pseudonimem Posoka w jednym z łódzkich studiów tatuażu 

– Czarnorożcu.

Na wystawie zaprezentuje wybrane prace z cyklu koncentrującego się wokół człowieka, jego przekonań, wierzeń oraz zachowań w zestawieniu z ich wpływem 

na społeczeństwo i środowisko naturalne. Jest to opowieść o psychice, kondycji człowieka i jego wpływie na niszczenie natury. Historia o przemijaniu i degrada-

cji. W tym cyklu problemy osobiste, społeczne i środowiskowe mieszają się w jedną historię, gdyż nie da się rozdzielić poszczególnych elementów ogólnie pojęte-

go życia. 

– Prace są inspirowane sakralnym malarstwem gotyckim i renesansowym, w szczególności flamandzkim – mówi o swojej wystawie artystka. –  Żyjąc w kraju 

wciąż mocno kierowanym przez wiarę, jest to temat codzienny również ingerujący w poruszane problemy. Jest to komentarz do abstrakcyjnego zażenowania 

nagością. Z jednej strony w dzisiejszych czasach jest ona obecna wszędzie, z drugiej jednak, karmiąca piersią kobieta oburza społeczeństwo, a współczesne 

malarstwo zawierające elementy aktu uznawane jest za pornografię, co spotkało mnie osobiście, w dużej instytucji kulturalnej. Jednak w tym samym momencie 

wizerunek matki boskiej z nagą piersią i dzieciątkiem był i często nadal jest nierozłącznym elementem obiektów religijnych i nikt nie widzi w tym nic gorszącego.

Wystawa artystki będzie dostępna dla odwiedzających przez oba dni Konwentu.



STREFY SPECJALNE

DZIARKA W CIEMNO
Atrakcja ciesząca się ogromnym powodzeniem podczas wcześniejszych edycji Tattoo Konwent. W ramach zabawy ciała 16 śmiałków pokryją się tatuażami-nie-

spodziankami. O tym, jakie motywy pojawią się na skórze najodważniejszych uczestników imprezy zadecydują ukryci za kotarą tatuatorzy - MikeNoFcuk, Jorima, 

Dziaby KZM oraz Ewowska.

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 HOTAIR CAFE
W strefie kawowej przygotowanej przez łódzką kawiarnię Hot Air Cafe będzie można zamówić kawę, herbatę czy lemoniadę i zrelaksować się na leżaku w prze-

rwie 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. 

W strefie HotBall odbędzie się również profesjonalna sesja fotograficzna, do której zapozują modelki alternatywne: Kraseczka oraz Bomba Boom.



ZLOT FOODTRUCKÓW
W strefie gastro staną foodtrucki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy. 

STREFA MODY I DESIGNU
Specjalnie z myślą o miłośnikach modnych gadżetów, podczas każdej edycji  Tattoo Konwent organizowane są  mini targi mody i designu. Odwiedzający łódzką 

Atlas Arenę zrobią będą mieli okazję nie tylko sprawić sobie nowy tatuaż, ale również zaopatrzyć się w modne gadżety, dodatki i ubrania prosto od polskich pro-

jektantów i rękodzielników takich jak: WatchThis, Winditup, LumberJack Meble czy Gliniane Knieje Ceramika.

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 spraw-

dzić swój cel w grze w darta. Strefa gier i zabaw skierowanych do dorosłych gości Konwentu będzie stopniowo rozbudowywana podczas każdej z kolejnych 

edycji imprezy.



Neba i Ink4U we współpracy z Witchery Machine i Willa_w_parku zapraszają na oficjalne AFTERPARTY Tattoo Konwent Łódź 2022 !

05.11.2022, 22:00 – ??
Willa, Park Poniatowskiego, Żeromskiego 117, Łódź

afterparty



CENY W PRZEDSPRZEDAŻY:
 Bilet 1-dniowy normalny: 50 zł

 Bilet 1-dniowy ulgowy: 39 zł

 Karnet: 60 zł

 VIP: 250 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


