


TATUAŻ
Tatuaż jest obecnie niezwykle modną formą ozdabiania ciała, 
kreowania stylu i wyrażania siebie. Przestał być domeną ludzi 
młodych. W ręce tatuatorów oddają się ludzie w każdym wieku, różnej 
płci, statusie społecznym, stylu życia, roli społecznej, wykształceniu 
czy sytuacji zawodowej. Powszechność tatuażu pozwala również 
wymazać negatywny wizerunek, który od dziesięcioleci ciążył na tej 
sztuce ozdabiania ciała. Coraz mniej osób kojarzy obrazy na skórze 
z “więzienną dziarą”. Docenia się kunszt wykonania, a także fantazję 
i pomysłowość artystów. Dzięki temu tatuaż zaczyna postrzegać się 
w kategoriach dziedziny sztuki. Rosnący popyt na tatuaż artystyczny 
sprawia, że w całej Polsce otwierają się kolejne salony tatuażu, 
w których klienci mogą zamówić customowe wzory i poddać się 
zabiegowi bez obawy o standardy higieny czy profesjonalizm 
wykonania. Tatuatorzy najczęściej do utrwalenia wzoru używają 
elektrycznie napędzanej maszynki, która wprowadza pod skórę 
tusz. Rzadko wykorzystywaną alternatywą jest metoda handpoke. 
Specjalizujący się w niej tatuażyści ręcznie nakłuwają ciało igłą 
zamoczoną w tuszu. W ten sposób powstają głównie niewielkie 
kompozycje.

HISTORIA TATTOO KONWENT
Tattoo Konwent powstał w 2009 roku, z myślą o osobach związanych 
z polską sceną tatuażu – zarówno o właścicielach salonów, 
tatuatorach, jak i miłośnikach ozdabiania ciała. Pierwsza edycja 
miała miejsce w Gdańsku, w Centrum Stocznia Gdańska. Od tego 
czasu odbyły się 23 edycje imprezy, a do grona miast goszczących 
wydarzenie dołączyły kolejno Wrocław, Katowice, Poznań i Łódź. 
Tattoo Konwent to największy w kraju cykl imprez związanych 
z tatuażem. W ubiegłym roku odwiedziło go około 26 000 osób. 
Zainteresowanie wydarzeniem nieustannie rośnie, także za sprawą 
rozszerzonej formuły festiwalu.

FORMUŁA WYDARZENIA



STREFA WYSTAWIENNICZA
Z biegiem lat festiwal zmieniał się. Jego trzon od zawsze stanowiły 
atrakcje związane z tatuażem. Dla uczestników Tattoo Konwent 
był i jest niepowtarzalną okazją do wytatuowania się u artysty 
pracującego na co dzień na drugim końcu kraju lub poza jego 
granicami. Tatuażystom festiwal daje możliwość zdobycia 
prestiżowych wyróżnień. Każdy wytatuowany, którego wzór 
został wykonany przez wystawcę (tatuatora z uczestniczącego 
w konwencie studio) może zgłosić swój tatuaż w konkursie. 
Prace oceni Jury złożone z wybitnych tatuażystów z wieloletnim 
doświadczeniem. Strefa wystawiennicza to miejsce, gdzie na żywo 
można obserwować postępy prac tatuatorów. Ta część wydarzenia 
przybiera formę targów branżowych, na których można zorientować 
się, co do zaoferowania mają salony z różnych zakątków Polski, a 
także ze studio zagranicznych.

ATRAKCJE DODATKOWE
Całe wydarzenie składa się także z szeregu innych atrakcji 
związanych z szeroko pojętą  sztuką. Tattoo Konwent, nazywany 
festiwalem tatuażu i muzyki, wzbogacany jest o koncerty zespołów 
reprezentujących różne style: od elektroniki, przez hip-hop po 
punk rock czy hardcore. Na scenie pojawiają się znane i mniej 
znane składy z kraju i zagranicy. Na festiwalu grały między innymi 
takie sławy jak: Everlast, The Casualties Booze & Glory, Mad Sin, 
Creepshow. W programie konwencji znajdują się także pokazy 
sztuk performatywnych i alternatywnych, zaczynając od tańca i 
akrobatyki, a kończąc na suspension czy freakshow. Nieodłącznym 
elementem imprezy są strefy specjalne – animacyjna dla dzieci, 
motoryzacyjna, modowa, barberska, chill czy VIP. 
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W 2018 roku przewidziano 4 odsłony konwencji:

TATTOO KONWENT 2018

POZNAŃ
24/25.03

WROCŁAW 
26/27.05 

GDAŃSK
28/29.07

KATOWICE
15/16.09



DOŁĄCZ DO RODZINY!
Misją Tattoo Konwent jest promowanie tatuażu jako sztuki, walka 
z negatywnymi stereotypami dotyczącymi osób wytatuowanych 
oraz wsparcie prężnie rozwijającej i rozrastającej się, polskiej branży 
tatuatorskiej. Wszystkie ubiegłoroczne edycje odbywały się pod 
hasłem „OLD’s cool”. Organizatorom festiwalu zależało wówczas na 
przybliżeniu tatuażu osobom starszym. Hasło nawiązywało również 
do odbywającej się w Poznaniu, jubileuszowej, dwudziestej już edycji 
wydarzenia. Tym razem Tattoo Konwent chce skupić się na całych 
rodzinach, które coraz liczniej odwiedzają wydarzenie. Specjalnie 
dla nich przygotowano korzystne cenowo pakiety biletów (2+1 lub 
2+2). Dodatkowo dzieci do 10. roku życia, pozostające pod opieką 
pełnoletniego uczestnika wydarzenia oraz seniorzy 60+ wezmą 
udział w wydarzeniu za darmo. Przygotowane zostaną także nowe 
atrakcje dla najmłodszych. Maluchy aktywnie i kreatywnie spędzą 
czas w bardziej niż dotychczas rozbudowanej strefie animacyjnej, a 
ich rodzice w tym czasie skorzystają z innych atrakcji. 

KONKURS DZIECIAKI DZIARAJĄ 
RODZICÓW
Dla rodziców i dzieci przygotowano także specjalny konkurs. 
Zgodnie z jego zasadami, rodzic może wygrać darmowy tatuaż pod 
warunkiem, że autorem projektu będzie jego dziecko do 10 roku 
życia. Konkurs przeprowadzony zostanie na Facebooku. Zadaniem 
rodziców będzie wrzucenie skanu lub zdjęcia wykonanego przez 
ich dziecko (lub podopiecznego), który chcieliby sobie wytatuować. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na kilka dni przed konwencją. 
Jury wybierze 3 najciekawsze rysunki, po jednym w trzech grupach 
wiekowych: do 3 lat, od 4 do 6 lat i od 7 do 10 lat. Podczas Poznań 
Tattoo Konwent dwójka tatuatorów z Zajawa Tattoo utrwali wzór na 
skórze. Finał akcji będzie miał miejsce na konwentowej scenie, gdzie 
odbędzie się prezentacja prac oraz rozdanie nagród rzeczowych dla 
dzieci, których prace zwyciężyły w konkursie.

HASŁO PRZEWODNIE



TATTOO KONWENT WSPIERA 
MŁODYCH
Tegorocznym edycjom Tattoo Konwent i jego akcjom specjalnym 
będzie przyświecać hasło „Dołącz do rodziny”. Myśl przewodnia 
tegorocznych konwencji ma nie tylko służyć jako zaproszenie dla 
rodziców z dziećmi. Podkreśla także charakter wydarzenia, które z 
eventu skierowanego do hermetycznej grupy odbiorców, zmieniło 
się w otwarty festiwal lifestyle’owy. Tattoo Konwent łączy wszystkich, 
których zachwyca sztuka tatuażu – niezależnie od tego czy posiadają 
dużą ilość wzorów na ciele czy dopiero szukają odpowiedniego 
artysty, który wykona pierwszy wzór.

-Dopełnieniem hasła „Dołącz do rodziny” będzie także akcja 
charytatywna, która ma na celu finansowe wsparcie SOS Wioski 
Dziecięce. – opowiada Marcin Pacześny, główny organizator Tattoo 
Konwent i właściciel sieci salonów tatuażu Zajawa Tattoo. – Na rzecz 
stowarzyszenia zostanie przekazany 1 zł z każdego sprzedanego biletu. 
Chcielibyśmy, żeby także inni włączyli się do akcji. Każdy kto zdecyduje 
się zgłosić do konkursu na najlepszy tatuaż, będzie poproszony o 
przekazanie co najmniej 1 zł na rzecz SOS Wioski Dziecięce. – dodaje 
Pacześny.

SOS WIOSKI DZIECIĘCE
To stowarzyszenie wspierające dzieci opuszczone, osierocone 
i zagrożone utratą opieki rodziców. Poprzez różnorodne formy 
pomocy, przygotowuje je do dorosłego życia. Główną z nich jest 
zapewnienie dzieciom środowiska, w którym będą mogły normalnie 
dorastać. SOS Wioski Dziecięce to osiedla, tworzone przez 12-14 
domów, w których mieszkają Rodziny SOS, w skład których wchodzą 
Rodzice SOS (małżeństwo lub osoba samotna) i powierzone im 
dzieci. 
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POZNAŃ TATTOO KONWENT
Poznań Tattoo Konwent 2018 to trzecia edycja festiwalu w stolicy 
Wielkopolski. Odkąd miasto dołączyło do grona miejscowości, w 
których odbywa się cykl konwencji, może pochwalić się najwyższą 
frekwencją, która w zeszłym roku sięgnęła 9 tysięcy osób. Jak zwykle 
wydarzenie będzie miało miejsce w Międzynarodowych Targach 
Poznańskich - kompleksie wystawienniczym przy ul. Głogowskiej 14. 
Na miejscu spotkać będzie można ponad 300 tatuatorów, których 
prace oceniane będą w 11 kategoriach konkursowych. W czasie 
wydarzenia zagrają: Hidden World, Torn Shore, Queenz of Steel, 
Lua Preta, PZG, Lux Familiar, Przybysz. Odbędą się także pokazy 
aerial, akrobatyki i fireshow. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji 
motoryzacyjną strefę Hotball, zakupią modne ubrania i dodatki na 
targach mody, zobaczą wystawy, a także napiją się rzemieślniczego 
piwa i skosztują różnych smaków w strefie gastro.



PROGRAM WYDARZENIA
SOBOTA - 24 MARCA 2018
Od 8:00 – Rejestracja wystawców
11:30 – Otwarcie bram dla odwiedzających
12:30 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba AURICOM
12:30 – 13:00 – Powitanie gości i przedstawienie planu na sobotę
13:30 – 14:00 –  Koncert TORN SHORE
14:00-16:00- Konkursy na najlepsze tatuaże:
• duży czarno-szary i mały kolorowy
16:00 – 16:15 – Pokaz LUQO 
16:15 – 16:30 – Odpalenie aplikacji INK THAT
16:40 – 17:00 – Pokaz PYROHEX
17:00 – 18:30 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
• graficzny / geometryczny i realistyczny / portret
18:30 – 19:30 – Pokaz QUEENZ OF STEEL
19:30 – 19:50 – Pokaz MYSTICAL TRIBES
19:50 – 20:40 – Konkurs na tatuaż I dnia konwentu
20:50 – 21:30 – Koncert HIDDEN WORLD

NIEDZIELA - 25 MARCA 2018
11:00 – Otwarcie bram dla modeli umówionych na sesje
11:30 – Otwarcie bram dla odwiedzających
12:00-12:30 Powitanie gości i przedstawienie planu na niedzielę
12:30 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba AURICOM
13:30 – 15:00 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
• duży kolorowy / mały czarno-szary
15:00 – 15:10 – Pokaz LUQO
15:10 – 15:30 – Rozdanie nagród w konkursie dziecięcym
15:30 – 16:15 –  Koncert LUA PRETA
16:15 – 16:50 - Konkursy na najlepsze tatuaże:
• tradycyjny-klasyczny
16:50 – 17:10 – Pokaz MYSTICAL TRIBES
17:10 – 17:50 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
• tatuaż neotradycyjny
17:50 – 18:10 – Pokaz PYROHEX
18:10 – 19:10 – Konkurs II dnia i BEST OF SHOW

STREFA CHILL 
SOBOTA - 24 MARCA 2018 / NIEDZIELA - 25 MARCA 2018
12:30 – 19:00 – W strefie chill zagrają dla was PZG, Lux Familiar, 
Przybysz
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STREFA WYSTAWIENNICZA
W strefie wystawienniczej pracować będzie ponad 300 tatuatorów. 
Wśród biorących udział w wydarzeniu salonów znajdą się między 
innymi takie popularne studia jak: Zajawa Tattoo (Gdańsk, Gdynia, 
Kraków, Wrocław, Łódź) – organizator Tattoo Konwent, Dwa 
Śledzie (Gdynia), Caffeine Tattoo (Warszawa), Azazel (Warszawa), 
JuniorInk NajgorszeStudioWMieście (Warszawa), Tattoo.pl (Poznań), 
Zmierzloki (Tychy), Voice of Ink (Wrocław), Nasza Przestrzeń 
Kosmiczna (Wrocław), Od Świtu do Zmierzchu (Łódź), Studio Tatuażu 
Pantera (Bydgoszcz).

KONKURSY NA NAJLEPSZE TATUAŻE
Obecni na imprezie artyści tworzyć będą w wielu stylach, a na 
wydarzeniu powstanie co najmniej kilkaset wzorów. Tym razem 
będzie można wystawiać je w 11 kategoriach. Możliwość wzięcia 
udziału w konkursie ma każdy, kto kiedykolwiek wytatuował się u 
jednego z wystawców. Dany tatuaż można zgłaszać tylko w jednej 
kategorii, wśród których znalazły się: 

• Najlepszy tatuaż duży czarno-szary
• Najlepszy tatuaż mały czarno-szary 
• Najlepszy tatuaż duży kolorowy 
• Najlepszy tatuaż mały kolorowy 
• Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny 
• Najlepszy tatuaż realistyczny
• Najlepszy tatuaż neotradycyjny
• Najlepszy tatuaż tradycyjny-klasyczny
• Najlepszy tatuaż I dnia Konwentu 
• Najlepszy tatuaż II dnia Konwentu 
• Best of Show – zupełnie nowa kategoria

ATRAKCJE ZWIĄZANE Z TATUAŻEM



Wzory oceni Jury w składzie:
Smyku czyli Łukasz Siemieniewicz 
pracuje w studiu Dead Body Tattoo we Włocławku. Regularnie bierze 
udział w ogólnopolskich i europejskich konwencjach, na których 
został wielokrotnie nagrodzony. 
Jarek „Goraj” Gorajek 
to właściciel łódzkiego studia Goraj Tattoo. W ubiegłym roku na 
Tattoo Konwent prowadził warsztaty dla początkujących tatuatorów. 
Był wielokrotnie nagradzany za swoje prace.
Aleksandra Kozubska 
to łódzka tatuatorka, od 6 lat tworząca z powodzeniem w różnych 
stylach. 
Sławomir Nitschke 
dołączy do oceniających w trakcie konkursów na tatuaże tradycyjne. 
Wielokrotnie zasiadał w Jury konwentów tatuażu. To poznański 
artysta znany i ceniony na polskiej scenie tatuażu. Przez lata 
prowadził studio Czaszka i sztylet. Aktualnie tworzy w Paranoink.

W przestrzeniach MTP staną też dwie duże strefy skupiające 
cenionych artystów. 

INKINGZ ZONE
Inkingz Zone to strefa, w której pojawią się zagraniczni artyści 
specjalizujący się w stylu realistycznym. Spotkać będzie w niej 
można takich tatuatorów jak:

Max Pniewski
wielokrotnie nagradzany na konwencjach w całej Europie. Działa 
zarówno w Phoenix Rising Tattoo w Toruniu, jak i Southmead Tattoo 
Studio w Anglii. 
Julien Thiebers 
jest właścicielem studia Clockwork Needle we Francji.
Tomasz Błaszczak
prowadzi własne studio Hydraulix Tattoo w Irlandii.
Dumitru Todirica 
właściciel studia Mirel Tattoo Art Gallery z Niemiec.

ATRAKCJE ZWIĄZANE Z TATUAŻEM



STREFA PRZYJACIÓŁ TATTOO.PL
Tradycyjnie już na konwencie zagości Strefa Przyjaciół Tattoo.pl. 
Tattoo.pl to poznańskie studio załozone w 1992, na czele którego 
stoi Sławomir Frączek, jeden z najdłuższej działających tatuatorów 
w Polsce (27 lat praktyki). W strefie tej znajdą się dobrze znane 
studia tatuażu. Poza wspomnianym Tattoo.pl zaprezentuje się 
także ekipa z Juniorink Najgorsze Studio w Mieście z Warszawy oraz 
Demolka Tattoo z Bydgoszczy. Wybór partnerów do Strefy Przyjaciół 
Tattoo.pl nie jest przypadkowy - wymienione studia łączy nie 
tylko długi i efektowny staż na polskiej scenie tatuażu, ale także 
prawdziwa, wieloletnia przyjaźń. W ekipie Tattoo.pl zaprezentują się 
tatuatorzy: Sławomir Frączek, Kuba Kujawa, Tomasz Saint Kardasz, 
Monika Dolata i Marcin Żuri Żurek. Juniorink Najgorsze Studio w 
Mieście pokaże się w składzie: Sebastian Junior, Marcin Łukasiewicz, 
Julia Szewczykowska, Szejn, Novick, Borislav i Mikołaj Cybe. Szeregi 
Demolka Tattoo zasili Tomek Demolka wraz z Martą Lisowską.

DZIARKA W CIEMNO
Tak jak w ubiegłym roku, na konwencie odbędzie się „Dziarka w 
ciemno”. Zmienia się jednak formuła akcji. Tym razem tatuowane 
będą osoby, które do 15 marca nabyły specjalny Tattoo Bilet, który 
uprawnia do wejścia na teren festiwalu i wzięcia udziału w „Dziarce w 
ciemno”. Koszt takiej wejściówki to 399 zł. Ich liczba jest limitowana. 
Uczestnicy zabawy, tak jak poprzednio, zostaną wytatuowani nie 
wiedząc jaki wzór zostanie utrwalony na ich skórze. To tatuator, 
którego wybiorą decyduje o tematyce i stylu wykonania motywu. 
Artyści pracują ukryci za specjalną kotarą, dlatego uczestnicy mogą 
zostać wytatuowani jedynie na ręce lub nodze. Tym razem w akcji 
weźmie udział trzech tatuatorów:

Marcelina Urbańska
Marcelina Urbańska tatuatorka z siedmioletnim doświadczeniem, 
związana ze studem Pajęczyna, Wykonuje wzory tradycyjno-
graficzne, utrzymane w klimacie lat 20. Jej prace charakteryzuje 
między innymi inspiracja plakatem, przez połączenie czerni, szarości 
i pojedynczego koloru. 
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Crystal Heart Tattoo
Przygoda Borysa z tatuowaniem zaczęła się od wykonywania 
rysunków i grafik dla zespołów. Po skończeniu architektury w 2015 
roku, zamiast do biura, trafił do swojego pierwszego profesjonalnego 
studia tatuażu, gdzie mógł się w spokoju zająć szukaniem swojego 
stylu. Zajmuje się głównie metodą blackwork i dotwork. W swoich 
pracach stara się mieszać jeden styl z drugim, aby za każdym razem 
powstawało coś innego. 

Damian „Dymas”
Damian „Dymas” Bąk tatuuje od 18. roku życia czyli około 9 lat. 
Obecnie doktorant krakowskiej ASP, wydziału malarstwa. Typowa 
artystyczna dusza, z dużym dystansem do siebie i świata. Twierdzi, 
że sztuka wcale nie musi być piękna i że nie ma nic ciekawego w 
prostym odwzorowywaniu rzeczywistości. Należy więc perwersyjnie 
wykorzystywać możliwości nieskrępowanego bezczeszczenia i 
profanowania jej. Lubi działać warsztatowo, dlatego wykonuje 
ciągiem wiele prac o tej samej tematyce, wyczerpując temat do cna.

DEDYKOWANA APLIKACJA
W czasie Poznań Tattoo Konwent swoją premierę będzie miała 
innowacyjna aplikacja. INK That - identyfikująca się domeną 
INKthat.tattoo łączy tatuatorów i zainteresowanych tematem 
tatuażu. Umożliwia w prosty sposób śledzenie poszczególnych 
artystów, studiów, stylów, nowych wzorów, tego co dzieje się w 
świecie tatuażu w danym rejonie. Przy pomocy tagów oraz łatwej 
i rozbudowanej wyszukiwarki można uzyskać dostęp do tatuaży 
(zrecenzowanych przez samego tatuowanego) oraz informacji o 
tatuatorach i salonach. Aplikacja posiada możliwość wygodnego 
przeglądania meta mapy GPS, która pokazuje najbliższe salony w 
aktualnej lub wybranej lokalizacji oraz pomoże określić jak daleko 
jest się od swoich ulubionych miejsc i artystów.
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MUZYKA
HIDDEN WORLD
Hidden World kolejny raz zagości na muzycznej scenie Tattoo 
Konwent. Zespół w swojej muzyce łączy elementy takich gatunków 
jak hardcore czy alternatywa, dlatego ich występ to propozycja dla 
miłośników mocniejszego grania. W trakcie koncertu Hidden World 
usłyszycie mocne, gitarowe kompozycje z nutą melancholii. Chociaż 
to właśnie hardcore i punk stanowią fundament ich twórczości, to 
muzyka jaką grają jest wypadkową wielu muzycznych fascynacji 
zespołu. Z tego powodu trudno jednoznacznie zakwalifikować ich 
do konkretnej stylistyki. Hidden World powstał na przełomie 2013 
i 2014 roku w Puławach. To miasto ważne dla muzyków, bo jak 
sami przyznają, jest miejscem, które ma szczególny wpływ na ich 
twórczość. Zanim uformowało się Hidden World, członkowie zespołu 
współtworzyli między innymi takie projekty muzyczne jak: Panacea, 
Kaldera, Black Tapes, Obsessions, Capital, Thirty Three Rotations. W 
trakcie koncertów za perkusją zobaczyć można Dawida Ryskiego, 
który był autorem plakatów dla wszystkich edycji Tattoo Konwent 
w 2017 roku. Pod koniec zeszłego roku zespół wydał trzecią EP pod 
tytułem ‚Boy’. 

TORN SHORE
Wrocławski zespół Torn Shore po raz pierwszy zagra dla publiczności 
Tattoo Konwent, chociaż część składu gościła już na scenie 
konwencji wraz z formacją Nightclub Fire. Kwartet zaserwuje 
fanom tatuażu solidną porcję muzycznego hałasu. W ich potężnym 
brzmieniu znajdziecie elementy metalu, punka i hardcore’u. Torn 
Shore zadebiutował w 2015 minialbumem „Savage”, rok później 
skład nagrał LP pod tytułem „Lifeburner”. Drugi krążek promowali 
nie tylko koncertami w Polsce, ale i poza granicami kraju. Obie płyty 
wydane zostały nakładem Instant Classic. W styczniu tego roku 
światło dzienne ujrzał trzeci LP zespołu. Wrocławianie aktualnie 
promują świeży materiał, dlatego podczas występu na Poznań 
Tattoo Konwent nie zabraknie numerów z „Reduced”. Zapowiada 
się więc energetyczny występ pełen zmiennych, szybkich riffów i 
rozdzierającego wokalu. 

LUA PRETA
W egzotyczną podróż po afrykańskich brzmieniach zabierze 
publiczność poznański duet Lua Preta. To jedyny w swoim 
rodzaju projekt polskiej sceny elektronicznej, tworzony przez 
doświadczonego DJa i producenta Mentalcuta oraz pochodząca 
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z Luandy wokalistkę znaną jako Ms. Gia. Dźwięki rodem z Angoli i 
RPA to główne tematy muzyczne duetu. Można je usłyszeć między 
innymi na przebojowym pierwszym singlu pary, który ukazał się 
pod tytułem “Melhor Vai Embora”.  Lua Preta – czyli po portugalsku 
Czarny Księżyc - ma na koncie również EPkę w greckim labelu Shango 
Records, występ na festiwalu Unsound i współpracę z urodzonym 
w Lesotho wokalistą Morena Leraba. Klubowe występy duetu 
wzbogaca obecność Manueli Marsal Cabitango, profesjonalnej 
tancerki specjalizującej się w afrohouse i kuduro. 

QUEENZ OF STEEL
Queenz of Steel to jedyne w swoim rodzaju, damskie, gramofonowe 
kolabo, za którym stoją:

DJ LAZY ONE soul/funk/rap/swag 
equipment: serato/vinyls, pioneer s9, technics1210

Reprezentuje ekipę TST Karass, wytwórnię Alkopoligamia.com oraz 
Warszawski Funk. Tanecznie spaliła niejeden parkiet, muzycznie 
natomiast niejeden parkiet rozbujała, odwiedzając Czechy, Słowenię, 
Łódź, Szczecin, Białystok, Sopot, Zieloną Górę i wiele innych miast. 
Organizatorka Tłustych Skrecz Sesji oraz licznych wydarzeń w 
Warszawie. Jej skrecze można usłyszeć na płytach: Ryfa Ri, Kuba 
Knap, Zetenwupe, Mondry i Gupi, OLL, Molza. Ponadto serwuje 
break’i dla b-girls i b-boys oraz dzieli się swoimi wyszukanymi 
vibe’ami w kategoriach street dance.

DJ PRAKTYCZNA PANI
equipment: serato, pioneer s9, technics1210, maschine mk2

Producentka muzyczna, promotorka imprez The Oldschool Elite, 
działająca w branży od 2006 roku. Była jedyną finalistką płci żeńskiej 
na Mistrzostwach Świata Redbull Thre3style. Ostatnio para się 
także rymowaniem. Jest miłośniczką dźwięków rodem z lat 80’ i 90’, 
szczególnie rnb, rapu, soulu i disco. Zwinnie łączy ulubiony klimat z 
nowoczesną sceną elektroniczną, nie stroniąc od niesztampowych 
party bangerów każdego niemal gatunku. Prócz setek imprez w 
kraju odwiedziła z konsolą Japonię, Danię, Niemcy, Francję oraz 
Hiszpanię. Na koncie ma support legendarnej amerykańskiej grupy 
Slum Village (jako WHATTAGIRLZ), Masta Ace, występ na Orange 
Warsaw Festiwal.
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PZG aka DEPIZGATOR (Blotklaatrave, Polish Juke)
Jako DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent. 
Współpracuje z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej. 

PRZYBYSZ 
Przybysz to producent i DJ w jednej osobie. Swoją aktywność 
rozpoczął w 2011 roku, przez wiele lat działał jako promotor muzyki 
bassowej w Szczecinie - swoim rodzinnym mieście. Właśnie tam 
organizował wiele imprez i wydarzeń muzycznych. Jest związany 
głównie z klimatami footwork i juke, jednak tworząc sety czerpie 
także z innych gatunków. Nienawidzi muzycznych zwyczajów, 
zawsze walczy z przeciętnością i bylejakością. Właśnie to pozwoliło 
mu wykształcić unikatowy styl. 

LUX FAMILIAR
Lux Familiar to poznański DJ i producent. Jego muzykę można 
było usłyszeć na wydawnictwach takich wytworni jak: Polish Juke, 
Alkopoligamia, Asfalt, Sequel One czy Kayax. Rzadko spotykana 
sprawność w odnajdywaniu się w różnych gatunkach muzycznych 
sprawia, że producent zwinnie porusza się między innymi w klimacie 
juke, footwork czy jungle. Pełen wachlarz swoich możliwości 
prezentował na albumach wielu raperów, a także tworząc 
podkłady RnB dla wokalistek czy własne remixy. Doświadczenie 
w produkowaniu muzyki, które Lux Familliar nabył przez lata 
działalności, procentuje świeżością, niebanalnym wyczuciem 
kompozycyjnym oraz nieprzewidywalnym brzmieniem. Udowadnia 
to także swoim długogrającym debiutem „Microdosing”. Jego sety 
djskie usłyszeć można w klubach w całej Polsce i za granicą. 

AURICOM
To DJ, który swojej profesji poświęcił już pół życia. Współorganizował 
Up To Date Festival, występował na Opener Festival, Audioriver, 
Reggaeland czy na afterze po koncercie De La Soul. Gra  głównie 
jungle i rap.

MUZYKA



POKAZY
PYROHEX
Temperatura na Poznań Tattoo Konwent będzie utrzymywać się na 
wysokim poziomie. Za sprawą grupy Pyrohex i ich szlifierek po scenie 
posypią się prawdziwe iskry. Pochodzący z Londynu skład podczas 
swojego ekstremalnego show zaprezentuje również zapierający 
dech w piersiach pokaz aerial czyli powietrznych akrobacji.

MYSTICAL TRIBES
Mystical Tribes sprawią, że na scenie Poznań Tattoo Konwent zrobi 
się gorąco. Obdarzone urodą i wdziękiem performerki na oczach 
publiczności będą igrać z żywym ogniem. Zobaczymy nie tylko 
fireshow z udziałem rekwizytów, ale i efektowny pokaz pirotechniki 
w atrakcyjnej oprawie. 

LUQO 
Na scenę konwentową powraca LUQO. Artysta-performer 
zaprezentuje publiczności niezwykły pokaz akrobatyki, w trakcie 
którego niejednokrotnie wprawi widzów w osłupienie. W swoich 
występach łączy głównie kontorsjonistykę i ekwilibrystykę. Co to 
oznacza? Dzięki niemal absolutnej kontroli nad każdym mięśniem 
swojego ciała Luqo z niezwykłą gracją wykonuje skomplikowane 
choreografie, wymagające zachowania absolutnej równowagi i 
elastyczności ciała. Takimi umiejętnościami i wyćwiczeniem jest w 
stanie pochwalić się jako jedyny w Polsce i jako jeden z nielicznych 
na świecie. Na co dzień jego jedyne w swoim rodzaju, autorskie 
pokazy obejrzeć można w Parku Rozrywki ENERGYLANDIA.

WARSZTATY
W czasie konwencji odbędzie się seminarium tatuatorskie z Kubą 
Kujawą, cenionym i doświadczony artystą, na co dzień pracującym 
w poznańskim studio Tattoo.pl. Rozpoznawalny na pierwszy rzut 
oka styl artysty możemy podziwiać zarówno na tworzonych przez 
niego tatuażach jak i niezwykłych olejnych obrazach, których jest 
autorem. Prowadzone przez niego seminarium składać się będzie 
z części teoretycznej (przygotowanie wzoru, rodzaje igieł, tuszy, 
maszynek, przebieg i techniki pracy, kompozycja) i praktycznej 
(obserwacja i dyskusja podczas wykonywania tatuażu przez Jakuba). 
Całość potrwa od 10:00 do 19:00. Koszt zajęć to 400 zł. Może w nich 
wziąć udział 20 osób, które dokonają wcześniejszego zapisu.
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WYSTAWA SZTUKA I TATUAŻ
BEYGER
Jedną z konwentowych atrakcji będzie wystawa obrazów autorstwa 
BEYGER, tatuatorki krakowskiego oddziału studia Zajawa Tattoo. 
Ta utalentowana, młoda artystka (z wykształcenia grafik) na co 
dzień porusza się na wielu płaszczyznach artystycznych. Jedną z 
nich jest malarstwo, które dla odgrywa dla niej bardzo ważną rolę 
w życiu. Głównym obiektem prac malarskich jest portret, który 
z zamiłowaniem studiuje od wczesnych lat. Obecnie w swoich 
pracach autorka przedstawia zderzenie dwóch światów malarskich 
- realizmu i formy abstrakcyjnej. Poprzez ogromne zróżnicowanie 
i kontrast stara się opowiedzieć o uczuciach jakie dominują w jej 
życiu.

DAMIAN DYMAS
Wśród autorów obrazów, które zawisną na terenie festiwalu znajdzie 
się także tatuator Damian Dymas z Zajawa Tattoo Kraków. Damian 
„Dymas” Bąk o serii swoich obrazów tworzących wystawę „Spotkania 
z rzeczywistością”:  „Obrazy, które malowałem na początku studiów, 
były ucieczką od rzeczywistości. Starałem się wtedy znaleźć dla siebie 
pewien rodzaj bezpiecznego miejsca w idyllicznej scenerii. Dziś czuję 
potrzebę starcia się z realiami świata. Moje przeżycia powodują, że 
muszę zderzyć się z rzeczywistością taką, jaką ona jest. To powinien 
być wysiłek każdego, by umiał stanąć w prawdzie wobec siebie i 
otaczającej go rzeczywistości. Nie szukam już więcej pomysłów, nie 
muszę zajmować się wymyślaniem atrakcyjnych obrazów, nie muszę 
wymyślać inspiracji. Wystarczy, że pozostaję w nieprzerwanym stanie 
czujności a obrazy same jawią się w mojej wyobraźni. Dlatego wierzę, 
że szczerość i upór artysty dadzą możliwość namalowania takich 
obrazów, które będą wyrazem trudnych do opisania uczuć. Wierzę, że 
zatrzymają one na zawsze te dziwne emocje, prowokujące do zadania 
sobie podstawowych pytań egzystencjalnych.”

Damian Bąk urodził się w 199 roku w Kielcach. W latach 2011–2016 
studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. 
Jana Matejki w Krakowie (kierunek: Malarstwo). Obecnie rozpoczął 
tam studia doktoranckie. Na koncie ma liczne wystawy, nagrody i 
wyróżnienia. 
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BESTIARIUM D.
Autorką kolejnej wystawy, która będzie miała miejsce na Poznań 
Tattoo Konwent jest Dorota Iwaniuk, tatuująca w Zajawa Tattoo 
Wrocław. Bestiarium D. tworzy dzieła utrzymane w mrocznym 
klimacie, za który odpowiedzialna jest nie tylko tematyka obrazów, 
ale również styl i technika wykonania. 

TOMASZ STRZAŁKOWSKI
Kolejny raz na Tattoo Konwent będzie można obejrzeć dzieła 
Tomasza Strzałkowskiego. Artysta do tworzenia swoich prac 
wykorzystuje takie techniki jak rzeźba, malarstwo i fotografia, 
ale specjalizuje się głównie w tworzeniu grafiki 3D. Jego dzieła 
utrzymane w surrealistycznym, mrocznym klimacie. Zajmuje 
się również tworzeniem grafiki do gier komputerowych. W jego 
portfolio znajdują się między innymi: Painkiller, Painkiller: Battle out 
of Hell, Painkiller: Hell Wars, Gears of War czy Bulletstorm.

STREFY SPECJALNE
BANANA-INK 
To projekt doskonale znany stałym bywalcom Tattoo Konwent. 
Wśród pracujących w swoich boksach tatuatorów znaleźć można 
stanowisko, gdzie stacjonuje Sasky – 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 MODY
Już od prawie 3 lat moda uzupełnia cykl imprez odbywających 
się pod szyldem Tattoo Konwent. Także tym razem, w specjalnie 
przygotowanej Strefie Mody i Designu spotkać będzie można 
reprezentantów ponad 20 marek polskich projektantów. To gratka 
przede wszystkim dla miłośników klimatu street fashion. Oprócz 
ubrań o mniej i bardziej typowych krojach, w strefie mody znajdziesz 
oryginalne akcesoria: biżuterię, torby, plecaki, a nawet bieliznę. 
Również fani designu znajdą tu coś dla siebie. Wszystko za sprawą 
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wystawców, którzy oferują stylowe gadżety do mieszkań, betonowe 
doniczki czy piękne rośliny. Wśród wystawców znajdą się:

• Animals Wave www.animalswave.com 
• Barlogg’s Workshop www.blgworkshop.pl 
• Chimery www.facebook.com/cHiMeryHM 
• Dodo.dead www.facebook.com/dead.dodo.dead   
• Dwukroopek www.facebook.com/dwukroopek 
• nk4u Tattoo www.facebook.com/ink4u.tattoo.clothing 
• Joccos www.facebook.com/joccosdesign 
• Łaszki www.facebook.com/laszkidesign 
• Martyna Młynarczyk 
 www.facebook.com/ mlynarczykmartyna 
• Mr Gugu & Miss Go www.mrgugu.com 
• Polski Konkret www.facebook.com/polskikonkret 
• Polski Wąs www.polskiwas.pl 
• Rock2Wear www.rock2wear.com 
• Sack It www.sackit.pl 
• Savvy www.savvyjewellery.com 
• Senveniu www.facebook.com/senweniu 
• Shelest www.facebook.com/hi.shelest 
• Sthorm www.sthorm.pl 
• The Pin www.thepin.pl 
• To Moje Agnieszka Rogozinska 
 www.facebook.com/tomojebyrogozinska 
• Watch This! www.watchthis.pl 
• W Hand Works www.whandworks.pl 

STREFA HOTBALL
Od lat na Tattoo Konwent nie może zabraknąć strefy Hotball, 
stworzonej z myślą o miłośnikach motoryzacji. W tym roku na oczach 
uczestników wydarzenia Hotball przebuduje prawdziwy motocykl! 
Będą pracować tak długo, aż powstanie unikatowy Frontier Racer. Na 
każdej tegorocznej edycji Tattoo Konwent stanie specjalny garaż, w 
którym zobaczyć będzie można jak na żywo customuje się motocykl. 
Postępy prac opublikowane zostaną na specjalnym kanale YT. 
Standardowo w Strefie Hot Ball nie zabraknie pięknych, klasycznych 
samochodów oraz klimatycznych motocykli czy rowerów. Będzie 
można zobaczyć co nowego stworzyli artyści, którzy wystawiali już 
swoje dzieła na poprzednich edycjach wydarzenia. Pojawią się też 
zupełnie nowi twórcy.
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BARBER EXPO 
Na fali powracającej mody na oldschoolowe fryzury męskie, otwiera 
się coraz więcej tzw. „barbershopów” czyli salonów golibrody, gdzie 
panowie zadbać mogą o uczesanie i brodę. Jednym z wydarzeń 
towarzyszących Tattoo Konwent będzie Barber Expo, gdzie będzie 
można skorzystać z usług i porad wyszkolonych barberów, a także 
zakupić specjalne kosmetyki i akcesoria do pielęgnacji włosów i 
brody.

STREFA ANIMACJI DLA DZIECI
Podczas Tattoo Konwent rodzice będą mogli zostawić swoje pociechy 
w rozbudowanej strefie animacji dla dzieci, gdzie najmłodsi spędzą 
czas pod opieką profesjonalnych animatorów. 

ZLOT FOODTUCKÓW
W strefie gastro staną foodtracki, które swoim menu zadowolą 
nawet najbardziej wybrednych smakoszy. 
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BILETY PRZEDSPRZEDAŻ
Bilet jednodniowy – 38 zł – uprawnia do uczestnictwa w festiwalu i 
do korzystania ze wszystkich jego atrakcji (z wyłączeniem udziału w 
dodatkowo płatnych warsztatach). Wejściówka na sobotę obejmuje 
dodatkowo darmowy wstęp na afterparty.

Bilet dwudniowy – 48 zł – uprawnia do uczestnictwa w festiwalu i 
do korzystania ze wszystkich atrakcji zarówno w sobotę i niedzielę 
(z wyłączeniem udziału w dodatkowo płatnych warsztatach), a także 
gwarantuje darmowe wejście na afterparty.

Bilet dwudniowy dla trzech osób – 129 zł – bilet trzyosobowy to opcja 
najlepsza, gdy na Tattoo Konwent wybierasz się z ekipą. Wejściówka 
działa jak karnet dwudniowy. Wszyscy uczestnicy muszą wejść na 
teren imprezy jednocześnie.

Bilet VIP – 255 zł – w pakiecie z biletem kupujący otrzymuje koszulkę 
z limitowanej serii i dostęp do strefy VIP z cateringiem i open barem.

Tattoo Bilet – 399 zł – w pakiecie dwudniowa wejściówka i tatuaż-
niespodzianka. Bilety dostępne wyłącznie do 15 marca.

Bilet rodzinny – to opcja dla rodziców, którzy zdecydują się przyjść 
na imprezę z dziećmi między 11, a 18 rokiem życia. Maluchy do 10 
lat, pozostające pod opieką pełnoletniego uczestnika festiwalu, 
mają zagwarantowane darmowe uczestnictwo w imprezie. Osoby 
powyżej 60 roku życia także mogą wejść na festiwal za darmo. 
Rodziny mają do wyboru bilety w cenach:

Bilety 2+1: jednodniowy – 99 zł / dwudniowy – 126 zł

Bilet 2+2: jednodniowy – 132 zł / dwudniowy – 162 zł

SPRZEDAŻ REGULARNA
Przed wejściem na teren wydarzenia dostępne będą tylko dwie 
opcje biletowe, a ich cena wzrośnie do 45 zł za jednodniową i 60 zł 
za dwudniową wejściówkę.
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KONTAKT:
Marcin Jellinek 
HIGHLITE
marcin.jellinek@highlite.pl / 519 189 081

Marta Trzyna 
HIGHLITE
marta.trzyna@highlite.pl / 797 609 998


