FORMUŁA WYDARZENIA
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 odbyło się 25 edycji 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.

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

HASŁO PRZEWODNIE
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.

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 rozbudowanej strefie animacyjnej, a ich rodzice w tym czasie skorzystają z innych atrakcji.

KONKURS DZIECIAKI DZIARAJĄ RODZICÓW

Dla rodziców i dzieci po raz trzeci zorganizowano także specjalny konkurs. Zgodnie z jego zasadami,
rodzice wygrywali darmowe tatuaże pod warunkiem, że autorem projektu było ich dziecko do 10 roku
życia. Konkurs przeprowadzony został na Facebooku. Zadaniem rodziców było wrzucenie skanu lub
zdjęcia wykonanego przez ich dziecko (lub podopiecznego) obrazka, który chcieliby sobie wytatuować.
Jury wybrało 3 najciekawsze rysunki, po jednym w trzech grupach wiekowych. Podczas Gdańsk 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. Konkurs miał miejsce także na poprzedniej edycji konwentu, która
odbyła się w Poznaniu.

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

TATTOO KONWENT 2018

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.

W 2018 roku przewidziano 4 odsłony konwencji:

POZNAŃ
24/25.03

GDAŃSK
28/29.07

WROCŁAW
26/27.05

KATOWICE
15/16.09

STREFA WYSTAWIENNICZA I KONKURSY
GDAŃSK TATTOO KONWENT - JUBILEUSZ

Gdańsk Tattoo Konwent obchodzi w tym roku swój jubileusz. Pierwsza edycja wydarzenia odbyła się w
tym mieście 10 lat temu. Już 28 i 29 lipca będzie miała tam miejsce 26 odsłona imprezy. Od początku
działalności festiwal zmieniał się. Dzisiaj odwiedza go kilkakrotnie więcej osób niż na początku. Tym razem
na imprezie spotkać będzie można blisko 350 tatuatorów, posłuchać koncertów 4 zespołów, zobaczyć
pokaz rzucania nożami, podniebnych akrobacji i burleski. Nie zabraknie atrakcyjnych stref tematycznych i
akcji specjalnych, zorganizowanych z myślą o jubileuszu.

STREFA WYSTAWIENNICZA

W strefie wystawienniczej pracować będzie blisko 350 tatuatorów. Wśród biorących udział w wydarzeniu
salonów znajdą się zarówno reprezentanci lokalnej sceny tatuażu, jak i studia z innych rejonów kraju. Swoją
obecność potwierdzili między innymi: Zajawa Tattoo, Caffeine Tattoo, Rock'n'roll Tattoo&Piercing, Chyba Ty
Tattoo, Cykada Tattoo, Studio Tatuażu Pantera czy Zmierzloki Tattoo.

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:
Najlepsze tatuaże duże i małe czarno-szare
Najlepsze tatuaże duże i małe kolorowe
Najlepszy tatuaż realistyczny
Najlepszy tatuaż związany z morzem
Najlepszy tatuaż neo-tradycyjny
Najlepszy tatuaż tradycyjny
Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny
Najlepsze tatuaże I i II dnia Konwentu

Wzory oceni Jury w składzie:
KRZYSZTOF IWIN

Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Efekty jego twórczości
gromadzą kolekcjonerzy w kraju i za granicą. Jest autorem okładek
płyt grupy Vader. Podczas Gdańsk Tattoo Konwent będzie można
zobaczyć jego wystawę.

MARCIN PAWLUS

To tatuator i właściciel działającego od 2011 roku studia Dwa
Śledzie z Gdyni. Artysta jest laureatem licznych nagród. W
2015 roku Gdańsk Tattoo Konwent zdobył aż 6 wyróżnień,

TATUAŻE
w tym 4 pierwsze miejsca (w kategorii tatuaż związany z morzem, najlepszy tatuaż I dnia konwentu, mały
i duży czarno-szary).

BARTOSZ PANAS

Właściciel warszawskiego studia Caffeine Tattoo. W branży działa od 12 lat. Specjalizuje się w stylu
neotraditional.

TOMASZ TOFI TORFIŃSKI

Tatuażem zajął się w 2001 roku, a po ośmiu latach tatuowania otworzył w rodzinnym Rybniku własne
studio INK-OGNITO. Jest znany i ceniony dzięki swoim pracom wykonanym w stylu, który określa się jako
kolorowy surrealizm. Jako jeden z pierwszych na świecie zaczął projektować tatuaże za pomocą programu
do grafiki 3D. Był uczestnikiem i laureatem większości europejskich konwencji tatuażu, w takich miastach
jak: Paryż, Berlin, Rzym, Bruksela, Dortmund, Frankfurt. Tofi współpracuje na stale z kilkoma europejskimi
studiami tatuażu, w których poza tatuowaniem prowadzi seminaria dotyczące projektowania i tatuowania.
Do jego studia zjeżdżają klienci z całego świata.

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 23 maja nabył 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 była
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 za wykonanie wzorów odpowiedzialne będą dwie tatuatorki:

MRÓ

Prace MRÓ czyli Mai z tyskich Zmierzloków to propozycja dla miłośników nieszablonowych wzorów.
Inspiruje się motywami mitologicznymi i psychodelą. Czasem rysuje swoje sny i grzybowe stwory, a
czasem jednorożce i słodkie pieski. Swoje prace określa jako "bigos stylistyczny".

FATCAT

Ma za sobą pracę w Warszawie i w swoim studiu, w rodzinnym Sieradzu. Aktualnie
pracuje w Zajawa Tattoo Łódź. Najlepiej czuje się w motywach fauny i flory,
ale często chwyta się też za inną tematykę. Jej prace są utrzymane w
graficznym stylu z nutką sketchowku, neotradytionalu i dotworku, co
powoduje, że wyróżniają się na tle innych. Tatuuje od ponad dwóch
lat, lecz rysuje od kiedy pamięta. Jej pseudonim artystyczny powstał
pod koniec 2016 roku, od tamtego momentu jest grubym kotem jak sama mawia.

PROGRAM WYDARZENIA

SCENA GŁÓWNA
Sobota

Od 8:00 – Rejestracja wystawców
10:00 – Otwarcie bram dla modeli umówionych na sesję
11:00 – Otwarcie bram dla odwiedzających
12:30 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba Sayuri
13:30 – 14:00 – Powitanie gości i przedstawienie planu na sobotę
14:00 – 15:30 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
-Najlepszy tatuaż mały czarno-szary
-Najlepszy tatuaż duży kolorowy
16:00 – 16:30 – Pokaz akrobacji - Skinny Art-Skinny Redhead
16:30 – 16:40 – Surfburger: Konkurs jedzenia burgerów
16:40 – 18:20 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
-Najlepszy tatuaż realistyczny
-Najlepszy tatuaż związany z morzem
18:20 – 18:40 – Pokaz burleski Red Juliette – „THE GOLDEN BUTTERFLY”
18:40 – 19:00 – Pokaz rzucania nożami Ayeshah - “JUST THE TIP”
19:00 – 19:50 – Konkurs na tatuaż I dnia konwentu
20:00 – 20:30 – Koncert: Prawda
20:40 – Koncert: Booze & Glory

Niedziela

10:00 – Otwarcie bram dla modeli umówionych na sesję
11:00 – Otwarcie bram dla odwiedzających
12:30 – O oprawę muzyczną sceny głównej zadba Sayuri
13:00 – 13:30 – Powitanie gości i przedstawienie planu na niedzielę
13:30 – 15:00 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
-Najlepszy tatuaż mały kolorowy
-Najlepszy tatuaż duży czarno-szary
15:00 – 15:10 – Surfburger: Konkurs jedzenia burgerów
15:10 – 15:30 – Pokaz akrobacji - Skinny Art-Skinny Redhead
15:30 - 15:40 - Rozdanie nagród w konkursie dziecięcym
15:40 – 17:30 – Konkursy na najlepsze tatuaże:
-Najlepszy tatuaż tradycyjny
-Najlepszy tatuaż graficzny / geometryczny
-Najlepszy tatuaż neo-tradycyjny
17:30 – 17:45 – Pokaz burleski Red Juliette – „THE RED ACT”
17:45 – 18:10 – Pokaz Ayesha - Hwhip cracking show
18:10 – 19:10 – Konkurs II dnia i Best Of Show
19:20 – 20:10 – Koncert: Guzior
20:20 – Koncert: Białas x Lanek

KONCERTY I STREFA CHILL
Sobota i niedziela

12:30 – 19:00 – W strefie chill zagrają dla was PZG, Szanowny
Jack, Wojak

KONCERTY

BIAŁAS X LANEK

Złota płyta z Solarem. Złota płyta z Lankiem. Platynowa płyta solowo. Debiut na pierwszym miejscu
OLiS-u. Kontrakty w największych polskich rapowych wytwórniach, aż do założenia własnego labelu
- SB Maffija, która świętowała niedawno milion subskrypcji swojego kanału na YouTube. Utytułowany
freestylowiec, trzykrotnie biorący udział w finale Wielkiej Bitwy Warszawskiej. Białas wspomagany przez
producenta Lanka wystąpi już 29 lipca na gdańskim Tattoo Konwencie. Koncert odbędzie się w ramach
trasy promującej ich pierwszy wspólny album – wydany we wrześniu ubiegłego roku „Polon”, który do tej
pory rozszedł się w ponad 15 000 egzemplarzy. Jak sami twierdzą, jest to najbardziej dopracowany krążek
w ich dorobku. Odbiór płyty oraz jej sprzedaż z pewnością to potwierdzają. Białas to jednen z najbardziej
charakterystycznych polskich MC, który w połączeniu z hitowymi bitami Lanka jest gwarancją świetnego
widowiska.

GUZIOR

To reprezentant Młodych Wilków 2015. Jest jednym z przedstawicieli młodego pokolenia polskich raperów,
a już ma na swoim koncie osiągnięcia, których wielu może pozazdrościć. Pierwsza album Guziora - „Evil
Twin”, wspiął się na sam szczyt OLiS-u oraz rozszedł się w nakładzie ponad 15 000 egzemplarzy, uzyskując
status złotej płyty. Materiał ten został wydany przez wytwórnię QueQuality, założoną przez goszczącego
dwa lata temu na konwencji Quebonafide. Koncert Guziora na Gdańsk Tattoo Konwent będzie jedną z
pierwszych okazji, aby na żywo usłyszeć najnowszy materiał wywodzącego się z Wrocławia rapera –
„Evil Things”. Płyta, na której gościnnie pojawili się między innymi przedstawiciel NewBadLabel – ReTo
oraz wydający w BOR Records Szpaku, zabiera słuchaczy w podróż po nieznanych wcześniej meandrach
umysłu artysty. Przygotujcie się na energiczny koncert, pełen kąśliwych wersów zaserwowanych na
zróżnicowanych beatach.

BOOZE&GLORY

Booze&Glory to zespół streetpunkowy prosto z Londynu. Grupę w 2009 roku założyli Mark, Liam, Bart i
Mario. Dziś znani są wszystkim fanom gatunku! Niekwestionowane sławy mają na koncie trzy długogrające
albumy, kilka EP-ek i wiele popularnych klipów! Koncertowali po całym świecie – w Europie, USA,
Południowej Ameryce i Azji. Gościli na wielu festiwalach, między innymi na Punk Rock Bowling w Las
Vegas, Black’n’Blue Bowl w Nowym Yorku, Rebellion Festival w Wielkiej Brytanii czy With Full Force
w Niemczech. Wśród ciekawych eventów, na których mieli okazję zagrać znalazł się również
Wrocław Tattoo Konwent 2014. Muzycy powracają na konwentową scenę z przytupem!
Publiczność usłyszy nie tylko ich szlagiery, ale również nowy materiał z 2017 roku.
Album “Chapter IV” promowany był na trasie koncertowej obejmującej 100
występów!

PRAWDA

PRAWDA udowodniła, że punk rock wciąż jest żywy, reaktywując
się w 2016 roku! Wrocławska formacja założona została latem 1994
roku przez Skutera i Melona. Swój debiutancki materiał, „Biologia
z drugiej strony” Prawda zarejestrowała w grudniu 1994 roku.
Przez kilkanaście lat funkcjonowania zespół nagrał pięć
regularnych albumów, kilka EP-ek, album kompilacyjny i wiele
składanek. Prawda zagrała kilkaset koncertów, objechali wiele
polskich, czeskich i niemieckich festiwali. Dwukrotnie gościli
na dużej scenie na Woodstocku i trzykrotnie też na scenie

SKŁAD DJSKI
Pokojowej Wioski Kriszny. Na przełomie czerwca i lipca 2016 w zupełnie nowym, odświeżonym składzie
zespół rozpoczął próby i już w październiku wyjechał w trasę koncertową! To ewenement na skalę tego
kraju, zespół w pierwszym roku po reaktywacji zagrał niemal 50 koncertów i nagrał nową płytę. Na dzień
dzisiejszy to zupełnie inny niż kiedyś zespół, całkiem nowa energia. Prawda to obecnie jeden z najprężniej
działających punk rockowych formacji w kraju!

SAYURI

O oprawę muzyczną sceny głównej zadba SAYURI. To DJ-ka, organizatorka imprez i diggerka z zajawką
na selekcję mocnych basowych brzmień, rapu i najszybszej elektroniki, jaką umiecie sobie wyobrazić. Od
zawsze inspiracji dostarcza jej hip-hop z rodzimego podwórka, a ostatnio szczególnie fascynuje ją footwork,
nie tylko z chicagowskich ulic. Dziś, w wyniku rozszczepienia osobowości, można ją usłyszeć zarówno w
mrocznej wersji breakcore / technoid / dnb, jak i future bass / juke / trap / wave / hip hop / deep dubstep.
https://www.facebook.com/sayuri.music/
https://soundcloud.com/sayuri_music

SZANOWNY JACK

W strefie chill zagra dla Was między innymi Szanowny Jack - tajemnicza postać z wąsem. DJ od 2010 roku.
Lata młodości spędził w piwnicach jako manager artystyczny klubów Pauza oraz Prozak 2.0. Kiedyś członek
kolektywów: CZELUŚĆ, Niestrudzeni Pielgrzymi Miłości oraz Cracow Beat Club. Ma na swoim koncie setki
zorganizowanych oraz zagranych imprez, a także współtworzenie Krakowskiego Czeluście Festiwalu.
https://www.facebook.com/djshjack/

WOJAK

Czas w strefie chill uczestnikom umilać będzie również WOJAK. To trójmiejski DJ i producent muzyczny,
działający na scenie od 1998 roku. Jak głosi notka na stronie artysty "potrafi mówić skreczem". Współpracował
z zespołem Pink Freud, czego efektem jest płyta "Sorry Music Polska" gdzie Wojak odpowiada za elementy
elektroniczne. Wspólnie z raperami Rakiem i Tomasiną WLK tworzy trójmiejską grupę hip-hopową Dwa
Zera. Jest członkiem kolektywu Ziomboikilka. Na koncie ma kilka mix tape'ów. Prowadzi własne imprezy,
na których rozbrzmiewa hip-hop i funk. Tworzył duet z DJ'em Romero supportujac gigantów muzycznych
typu: Herbaliser, Vadim, Josh Wink, Dub Pistols, First Rate.Twórczość DJ'a Wojaka to także solowe
produkcje. "Miks tura pierwsza","Miks tura druga" i "Preparatura" to pierwsze efekty działalności
tego DJ'a (albumy do pobrania za darmo za pośrednictwem oficjalnej strony Wojaka).
Ostatnie, oficjalne wydawnictwo "Elektroduch" ukazało się w wakacje br. nakładem
wytwórni DJ'a Feel-X'a (Kaliber 44), Siły-Z-Pokoju. Płyta wpisuje się w szeroko
pojęty nurt muzyki elektronicznej oscylując wokół down-tempo, nu-jazzu
i trip-hopu.
na: www.youtube.com/watch?v=GdQzoU7QokA

PZG aka DEPIZGATOR

Jako DJ niejednokrotnie grał dla publiczności Tattoo Konwent.
Współpracuje z reprezentantami polskiej sceny hip-hopowej.
https://www.facebook.com/pzgtopzg
https://soundcloud.com/pzg

POKAZY I INNE ATRAKCJE

RED JULIETTE

Na scenie Gdańsk Tattoo Konwent 2018 pojawi się Red Juliette - czołowa performerka burleski na arenie Polski
i Europy! Zdobywczyni pierwszego miejsca w międzynarodowym konkursie "World Burlesque Games" oraz
dwukrotna headlinerka największego festiwalu burleski na świecie "London Burlesque Festival", uznawana
za najlepszą tancerkę polskiej burleski oraz nazywana prawdziwym wulkanem energii na scenie. Cechuje
ją niezwykła wszechstronność stylistyczna - równie dobrze odnajduje się w gorących, egzotycznych
numerach, jak i poetyckich wizjach w klimacie art noveau. Przed miłośnikami tatuażu zaprezentuje dwa
ze swoich ekscytujących występów. Pierwszym z nich jest „THE GOLDEN BUTTERFLY” – pokaz o pełnej
przepychu oprawie, zainspirowany plakatem stworzonym przez malarza Alfonsa Muchę do iluzji słynnego
magika Henriego Kellera. To połączenie XIX-to wiecznej estetyki secesji z nowoczesnością. Drugi numer
to „THE RED ACT” – seksowny, energetyczny pokaz w klasycznym burleskowym stylu bump'n'grind,
wzbogacony o widowiskową choreografię floorwork routine, a także kilka innych niespodzianek, które
przygotuje dla Was Red Juliette!

SKINNYREDHEAD

SkinnyRedhead to tak naprawdę Kasia Zawadzka - jedna z pionierek w sztuce performansu z użyciem
lin. Od niedawna jedna z członkiń The Fuel Girls. W swoich pokazach łączy sztukę Shibari z pokazem
akrobatyki powietrznej. Miała okazję współpracować z wiodącymi na świecie praktykami w dziedzinie
performansu z linami, takimi jak Kinoko Hajime, Saki Kamijoo i Esinem. Jako SkinnyRedhead regularnie
występuje w słynnym Torture Garden, w Wielkiej Brytanii oraz innych międzynarodowych imprezach.
Posiada doświadczenie jako trener warsztatów naciągania i lin, często również zajmuje się modelingiem.
Jej pokazy charakteryzują się prowokacyjnym i inspirującym stylem, zazwyczaj oparte są na jasnej i
dynamicznej historii. SkinnyRedhead obecnie żyje i pracuje w Edynburgu.

AYESHAH

Dopracowany image, energetyczna osobowość urodziwej performerki i nietypowe umiejętności zapierają
dech w piersiach! Ayesha specjalizuje się w pokazach rzucania nożami czy strzelaniu z bata, które zwykliśmy
oglądać tylko na prawdziwym rodeo. Ayesha pojawi się po raz pierwszy w Polsce i to przed publicznością
Gdańsk Tattoo Konwent! Towarzyszyć jej będzie Betty Machete. Dziewczyny dzięki swoim niebezpiecznym
akrobacjom udowadniają, że są większymi twardzielkami niż niejeden mężczyzna!

WYSTAWY

KRZYSZTOF IWIN

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Malarstwem
olejnym i akrylowym, a także rysunkiem zajmuje się ponad 25 lat. W
jego twórczości dominuje tematyka surrealistyczna, psychologiczna
i groteska. O swoim malarstwie mówi: „Obraz jest dla mnie nagrodą
– niespodzianką, powstałą przez improwizacje z kształtem, kolorem,
światłem i fakturą. Moje malarstwo nie jest niczym innym jak tylko
wyrażoną środkami plastycznymi poezją, którą próbuję przedstawiać
czytelnie i jasno. Poezja ta dotyka przede wszystkim człowieka,
jego emocji i uczuć, ale także wytworów cywilizacji i problemów
uniwersalnych."
Na wystawie, która odbędzie się na Gdańsk Tattoo Konwent,
zobaczyć będzie można jego oryginalne prace olejne i
akrylowe oraz kilka reprodukcji.

INNE ATRAKCJE

SZTUKA I TATUAŻ

W Gdańsku zobaczycie też 10. odsłonę wystawy "Sztuka i tatuaż". Tym razem w jej skład wejdą prace dwóch
artystów - Łukasza BAM’a Kaczmarka z warszawskiego studia Caffeine i Alex Ivanch z łódzkiego Sigil.
ŁUKASZ BAM KACZMAREK to rezydent warszawskiej Caffeine, gdzie tworzy swoje zwariowane, autorskie
projekty. Jego niepowtarzalny tatuatorski styl zobaczyć możemy także w jego obrazach. Malując, łączy
wiele technik i klimatów.
ALEX IVANCH to artysta tworzący od wielu lat na łódzkiej scenie tatuażu. Związany jest ze studiem Sigil
Tattoo. Prace artysty oscylują wokół kolorowej fantastyki i realizmu oraz neotraditionalu. Jego pasją obok
tatuażu jest malarstwo – olej i akryl to jego ulubione techniki. Tworzy duże i małe malowidła, których
przekrój pokaże podczas GTK.

SEMINARIA

Tym razem w czasie Tattoo Konwent odbędzie się seminarium na temat sztuki tatuażu kolorowego! Tym
razem poprowdzi je dwójka tatuatorów - Darek Doktór i Joanna Zielińska.. Seminarium odbędzie się w
czasie Gdańsk Tattoo Konwent, w niedzielę 29 lipca. Składać się będzie części teoretycznej i praktycznej.
W programie znajdą się między innymi informacje na temat sprzętu i spraw technicznych, przebiegu i
technik pracy, a także obserwacja i dyskusja podczas wykonywania tatuażu przez prowadzących.

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 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.

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.

TATTOO KONWENT X MEDICINE STORE

Na konwencie zakupić będzie można odzież, którą Tattoo Konwent tworzy wspólnie z Medicine. Autorami
wzorów są cenieni reprezentanci polskiej sceny tatuatorskiej.

PROFESJONALNE PORTRETY

Na wrocławskiej odsłonie Tattoo Konwent uczestnicy mieli okazję zrobić sobie profesjonalny portret u
specjalisty w tej dziedzinie - Marcina Watemborskiego! Kolejna szansa już w Gdańsku.

STOISKO SOCIALDRUK

Uczestnicy wydarzenia otrzymają możliwość darmowego wydrukowania swoich zdjęć wrzuconych na
Instagram. Wystarczy oznaczyć wpis odpowiednim hashtagiem.

ZLOT FOODTUCKÓW

W strefie gastro staną foodtracki, które swoim menu zadowolą nawet najbardziej wybrednych smakoszy.

AFTERPARTY

W sobotę o godzinie 22:00, w 100czni rozpocznie się oficjalne afterparty. Zagrają: PZG, SAYURI, Szanowny
Jack i KikyOutsider.

STREFA MODY

Od 3 lat moda na stałe wpisuje się w cykl imprez Tattoo Konwent. Strefa Mody i Designu to
idealne miejsce do oglądania, dotykania, przymierzenia i w końcu – kupienia – ubrań
oraz akcesoriów u najlepszych i najciekawszych marek niezależnych. W strefie
zobaczyć można ubrania w przeróżnych stylach, krojach i kolorach. Na
stoiskach z akcesoriami kupić można oryginalne torby, plecaki, okulary,
zegarki, niebanalną biżuterię, a nawet odważną bieliznę. Dodatkowo
jest to świetna okazja, aby poznać właścicieli wystawiających się
marek. Oto lista tegorocznych wystawców:

BILETY
BILETY NA WYDARZENIE

Odwiedzający mają do wyboru tradycyjne i zupełnie nowe, korzystne opcje biletowe. Standardowo w
przedsprzedaży zakupić można wejściówkę jednodniową (38 zł), dwudniową (48 zł), trzyosobową (129zł) i
VIP (255zł). Nowością są bilety rodzinne (2+1 lub 2+2) w cenach od 99 do 162 zł. Każde dziecko do 10. roku
życia, pozostające pod opieką dorosłego uczestnika konwencji oraz osoby po 60 roku życia, wezmą udział
w imprezie za darmo. Przed wejściem na teren festiwalu sprzedawane będą tylko standardowe wejściówki
jednoosobowe. Wtedy też za bilety trzeba będzie zapłacić więcej (bilet jednodniowy - 45 zł, dwudniowy
- 60 zł, VIP - 255zł). Bilety i dodatkowe informacje o wydarzeniu znaleźć można na stronie: www.gdansk.
tattookonwent.pl.
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Marcin Jellinek
HIGHLITE
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