
Cerneala in piele prima conventie de tatuaje din Romania - interviu cu Ovidiu Popartan -
Ovidiu Popartan a fost primul tatuator care si-a deschis un studio in Sibiu, in 1999. De atunci, pictorul pe
piele nu a stat locului, nu s-a multumit cu ograda noastra mica, ci a umblat prin lume, a participat la tot ce
inseamna conventie de tatuaje. A lucrat sub indrumarea unor artisti recunoscuti pe plan international, dar
a preferat sa puna in aplicare, tot ce a invatat, in orasul natal. Acum, dupa cativa ani de cand musteste
aceasta idee, a reusit sa puna la punct primul festival de tatuaje din Romania. Acesta va avea loc la
inceputul lunii iunie, la Sibiu.

 Cum de te-ai hotarat sa organizezi un astfel de eveniment la Sibiu si de ce tocmai acum?
 A fost o idee care s-a concretizat greu, e un eveniment in premiera pentru Romania, in acest domeniu. in
urma cu cativa ani, ma gandeam ce frumos ar fi sa se intample si la noi, dar citeam despre astfel de
conventii numai prin reviste si pe internet. Atunci am inceput sa particip la multe festivaluri de gen, prin
toata Europa, dar mai ales prin Germania. Cam in toate tarile exista un festival doua pe tara, pe cand in
Germania este unul in fiecare oras mare. Dupa ce am participat la mai multe, am vorbit cu organizatorii, 
am inteles cum trebuie organizat un astfel de eveniment, ce presupune din toate punctele de vedere, nu
numai mijloace fixe, ci cum trebuie atrasi si expozantii, si publicul, cum trebuie promovat.

 Cum sunt primite aceste coventii de publicul din afara?
 Vara aceasta am participat la cel mai mare festival din Germania, care a ajuns la a 17 editie. Totul a
inceput sub forma unor intalniri intre tatuatori, un schimb de experienta, iar cu timpul au inceput sa atraga
si public. Acum, de cand cu internetul, cu serialele americane gen Miami Ink s-au mai schimbat
mentalitatile si au atras un public de curiosi, nu neaparat de profesionisti sau oameni direct interesati.
Oamenii au inceput sa fie mult mai putin reticenti. De exemplu, in Frankfurt, erau 300 de standuri, cred
ca peste o mie de expozanti iar publicul statea  la o coada de cateva sute de metri, desi biletul costa 15
euro pe zi. De aici, pana la situatia de la noi... e putin mai greu, la inceput, si de promovat si de pus in
functiune.

 Putem vorbi de o comunitate a artistilor tatuatori din Romania?
 Tot ce am invatat la conventiile din afara a trebuit sa adaptez situatiei din tara noastra, pentru ca la noi nu
exista o scena tattoo, adica o miscare in jurul fenomenului, nu avem nici macar o revista, nu exista
informatii pertinente, exista un singur site dedicat tatuajelor, cu informatii mai mult traduse din alte
limbi. Informatiile circula la noi asa... dupa ureche. Acum incercam sa formam o comunitate. Am
infiintat Asociatia Transilvania Tattoo, prin care incercam sa ii identificam si sa ii unim pe cei interesati
de tatuaje, pentru ca la asa un eveniment vin in primul rand cei interesati. Facem si o revista pe internet,
acum, in prima faza. Ma gandesc pentru festival sa scoatem un numar special tiparit, care va fi gratuit. Va
fi prima publicatiue dedicata exclusiv tatuajelor, si, poate, speram sa ne gasim o echipa si sa facem in
continuare revista. Sper ca vom reusi sa atragem multi oameni cu care sa putem tine apoi legatura.

 La ce sa se astepte publicul de la acest eveniment?
 Vor veni cativa artisti - nume grele pe scena internationala.  Unul din acestia este Sarkozi Zsolt din
Ungaria, nici nu speram sa avem asa um cap de afis. El participa de la revolutie la astfel de evenimente,
are multa experienta, este un artist foarte cunoscut si, cel mai important, e un om foarte deschis. Toti
expozantiii vor avea un stand unde isi vor aduce cate un client pe care vor lucra. Cu acest tatuaj vor
participa in concurs, dar si publicul are ocazia sa isi faca tatuaje la un artist international. Sunt tatuatori
care au programari un an si ceva, doi ani, practic nu poti ajunge la ei sa te tatuezi, decat in astfel
conventii. Deja multi au fost contactati pentru conventia din Romania, de cei interesati din tarile vecine.
Şi eu am facut la fel la randul meu.

 Juriul va fi format din reprezentantii revistelor si tatuatori. Vor fi luate in calcul numai tatuajele facute in
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cadrul conventiei. Aceasta este diferenta intre artisti. Unii posteaza numai pe internet, dar tu nu stii de
fapt cum arata acea lucrare, la care poate a lucrat sapte sedinte sau care este poate prelucrata.  Aici, in
schimb, iti dai seama de adevarata valoare a artistului. Sunt fapte, nu povesti.

 Deci va fi strict un concurs de tatuaje?
 in cele trei zile ale festivalului vom avea concerte, trupele sunt deja anuntate, sunt tineri artisti pe care
vrem sa ii promovam. Vom face si un art fusion experiment, o lucrare deschisa tututor celor care vor sa se
inscrie, in special expozantilor. E cea mai buna forma de comunicare intre artisti.
 Vom avea si bodypainting, si demonstratii de piercing. Va veni o echip care se ocupa cu body
modification, un studio unde se fac interventii, implanturi mai ciudate, coarne, vor face si peircinguri
live.
 Spectatorii au ocazia sa viziteze 40 de standuri, iar daca ai vazut unul nu inseamna ca le-ai vazut pe
toate. Fiecare e specializat pe altceva. Unii, de exemplu, sunt specializati in tatuaje realiste, iar spectatorii
vor putea vedea cum ajunge o fotografie sa fie pictata pe piele, e ceva spectaculos. Sau vor fi
reprezentanti ai stilurilor traditionale, cum sunt cei specializati in tatuajele japoneze. Acestia vor atrage nu
numai un public pasionat de tatuaje, dar poate si unul pasionat de arta orientala in general.

 De unde interesul unor artisti renumiti pe scena internationala pentru un eveniment aflat la prima editie?
 Nu primesc bani, motivatia artistilor va  fi trofeul. Ne propunem sa facem o traditie din el. Suntem pe
calendarul international al conventiilor de acest gen. Oricine poate organiza un astfel de eveniment, pana
la urma, dar cine intra in calendarul oficial facut de revista Taetowier Magazin, revista oficiala sa ii zicem
din Germania, acela este un eveniment deja recunoscut. E foarte important pentru tatuatorii nostri, care
vor putea astfel sa iasa pe scena din vest. Noi ne-am promovat pana acum mai mult in afara, decat in tara,
si am reusit parteneriatele acestea care inseamna mult.  Faptul ca Sibiul a fost capitala culturala
europeana, si acest lucru  a contat foarte mult pentru artistii straini. Acestia vor putea pleca cu o poveste
frumoasa din Romania, nu cu ce s-au obisnuit la stiri. Vom organiza pentru ei un tur special al Sibiului si
imprejurimilor.

 in 1999 ai deschis primul studio din Sibiu. S-au schimbat multe de atunci? Exista interes din partea
tinerilor de a urma o astfel de cariera?
 Am, acum, doua persoane cu care lucrez la studio. Sunt foarte multi tineri talentati, pictori, dar nu oricine
e facut pentru tatuaj, pentru ca preuspune o tehnica aparte. Disciplina si tehnica impecabila, si asa ceva e
greu de construit. Nu se pune problema sa gresesti, trebuie sa iti faci niste calcule dinainte. Pe langa
faptul ca suportul e viu, trebuie sa stii sa discuti cu clientul, sa stii cum va arata tatuajul peste cativa ani,
sa stii cum sa scoti un anumit efect.

 Ce asteptari ai de la aceasta prima editie?
 Desi e la prima editie, e printre cele mai tari din estul Europei, daca ne luma dupa lista de participanti.
Mai sunt in fata Moscova si Sankt Petersburg, care deja au traditie. Varsovia este la a cincea editie, insa
lor chiar eu le furnizez cativa artisti buni. Vor ajunge la Varsovia pentru ca participa la conventia de la
Sibiu, si vor ramane si dupa festival ca artisti invitati la mine in studio. Ramane speranta ca si publicul sa
se ridice la inaltime.  E un inceput bun, ca si prima editie, avem invitati de valoare.
 Despre „Transilvania Tattoo Expo "
 Evenimentul va avea loc intr-un spatiu amenajat in parcarea Salii Transilvania, in perioada 5-7 iunie. Cei
pasionati sau simplii curiosi pot asista la demonstratii live, body painting, body piercing, „art fusion " si
concerte rock.
 La eveniment si-au anuntat participarea aproximativ 40 de artisti din Austria, Bulgaria, Italia, India,
Franta, Germania, Marea Britanie, Polonia, Romania, Spania, SUA si Ungaria care vor aborda stiluri si
tehnici diverse ale acestei arte.
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Cuvinte cheie: transilvania tattoo expo sibiu 2009  tatuaje in sibiu  concurs de tatuaje la sibiu  piercing
body modification  sala transilvania
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https://www.sibiul.ro/cauta/1/transilvania+tattoo+expo+sibiu+2009
https://www.sibiul.ro/cauta/1/tatuaje+in+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/concurs+de+tatuaje+la+sibiu
https://www.sibiul.ro/cauta/1/piercing
https://www.sibiul.ro/cauta/1/body+modification
https://www.sibiul.ro/cauta/1/sala+transilvania

