
50 de tatuatori de marca la Transilvania Tattoo Expo 2010
Koffin Kats (USA), Truda (Romania), Cowboy and Corpse (UK) si Trooper (Romania) sunt cele patru
trupe care vor condimenta atmosfera evenimentului care ia startul la acest sfarsit de saptamana. in
perioada 28 - 30 mai, tatuatori de renume din tara si din strainatate se vor afla la Sala Sporturilor
"Transilvania " din Sibiu, pentru a participa la cea de-a doua editie a Transilvania Tattoo Expo, singura
conventie internationala de tatuaje din Romania. 
  
  Din Japonia pana in Statele Unite
  
  Evenimentul aduna la Sibiu 50 de artisti tatuatori, reprezentativi pentru toate continentele. Printre acestia
se remarca James, din Ungaria, tara din care provin unii dintre cei mai cunoscuti tatuatori din lume,
alaturi de el aflandu-se si Takami, din Japonia. Takami, aduce la Sibiu cultura samurailor prin imbinarea
armonioasa a elementelor si tehnicilor traditionale vechi de mii de ani cu temele moderne. El a fost
premiat la unele dintre cele mai prestigioase festivaluri, precum cele de la Londra si Milano, unde
participa doar artisti de elita. Pasionatii de tatuaj, il vor putea intalni in cadrul festivalului si pe Fat - Iker
Ruiz Amiano, care lucreaza " on the road ", din festival in festival si din studio in studio. El a fost
premiat la multe dintre festivalurile din lume, iar lucrarile sale sunt prezente pe prima pagina a
publicatiilor de gen. Transilvania Tattoo Expo 2010 aduce la Sibiu si legendele, pentru ca in cele trei zile
aici se va afla si Mike Skiver, care a fost prezent la primele conventii de acest gen din SUA si, mai apoi,
din Europa. Mike, care a deschis in SUA un muzeu de aparate de tatuat, este o adevarata enciclopedie a
acestei arte.
  
  Premiere si surprize
  
  Sibiul este si el reprezentat la eveniment, prin tatuatori cu experienta, cum este Ovidiu, unul dintre cei
mai valorosi artisti sibieni. Tatuatorul sibian a castigat sapte premii internationale, urmatorul sau proiect
fiind lansarea primei reviste de gen din Romania. 
  
  Transilvania Tattoo Expo 2010 vine si cu doua premiere, pentru ca acum va fi lansat primul numar al
revistei Tattoo Age, prima publicatie din Romania destinata tatuajelor, in paginile careia isi vor gasi locul
cei mai buni artisti din tara. Cel de-al doilea moment inedit este prezenta la festival a unui grup de elevi
ai Liceului de Arta din Sibiu, care vor participa la un proiect de art fusion. Ei vor realiza impreuna cu
body-paint-eri o lucrare, considerata o premiera pentru Romania, un proiect surpriza pentru vizitatorii
sibieni.
  
  Accesul la eveniment se face pe baza de bilet. Acesta costa 15 lei pentru o zi, pretul unui abonament pe
trei zile fiind de 30 de lei.
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