
TTE 2010 - sa ne desenam pe piele
Vremea ancorelor desenate pe piele cu seringa si cerneala a apus de mult. Probabil astazi mai nimeni
nu-si mai scrie pe brat Marinela 77. Romanii au inceput sa vada cu alti ochi tatuajele, tot dupa televizor. 
  
  Anul trecut, cand am vazut parcarea Salii Transilvania m-a trecut un fior. Motoare, choppere, chiar si un
dric. Iar dupa garduri, o mare de culoare. Si nu, nu pe panza sau pe hartie, direct pe piele. Dupa ani de zile
de lucrat in propriul sau salon, Ovidiu Popartan a considerat ca e momentul sa creeze in Romania o
comunitate a artistilor tatuatori. Si pe modelul expozitiilor din strainatate a creat Transilvania Tattoo Expo
. Prin relatii construite de-a lungul timpului a reusit sa aduca la Sibiu unii dintre cei mai cunoscuti artisti
din Europa. Putini, dar de calitate. Iar sibienii n-au zis nu unui eveniment de acest gen, fie el cat de
neconventional se poate. Probabil si pentru berea la halba si concertele rock, peste 5000 de spectatori au
participat la prima conventie de tatuaje din Romania. Iar vreo 200 au si plecat acasa cu un desen pe piele.
Unul unic, deosebit, si sub semnaturi pe care multi si le-ar dori pe piele si nu au ocazia, sau au mult de
asteptat. `In cea mai buna revista din Germania am obtinut 7 pagini de reportaj, stand in acelasi rand cu
evenimente ca Milano sau Frankfurt, care sunt conventii uriase si care aduna foarte multi vizitratori si au
o traditie de multi ani. Am aparut in multe reviste din Europa, inclusiv in cele din Scandinavia si Anglia
dar si in cele din Statele Unite sau din Japonia`, spune Ovidiu despre ecourile primei editii a Transilvania
Tattoo Expo. 
  
  Cu asemenea elogii, evident ca va urma editia a II-a. Intre 28 si 30 mai, Transilvania Tattoo Expo
propune cea de-a doua editie, de aceasta data una axata mai mult pe latura artistica si mai putin pe cea de
show. Normal, vor fi si concerte de muzica rock, pentru ca bucatele fara sare nu prea au gust. Insa
accentul va fi pus pe expozitii, pe tatuajele realizate live, pe body-painting si pe concursul in care deja
s-au inscris cam 30 de artisti. In total, anul acesta sunt asteptati la Sibiu in jur de 50 de tatuatori din
intreaga lume. `Anul trecut ne-am inscris in agenda internationala a festivalurilor si am tinut cont de
evenimentele din Europa ca sa alegem data pentru a nu ne nimeri in aceeasi perioada cu alte conventii,
care sa ne priveze de numele mari. Acum ne-am trezit cu multe inscrieri din Statele Unite, oameni care
sunt dispusi sa renunte la festivalurile din Statele Unite unde se obtine foarte greu un loc. Asta datorita
bunei impresii care am facut-o artistilor anul trecut si care la randul lor ne-au facut reclama`, mai spune
organizatorul conventiei. 
  
  Daca va bate gandul sa va imprimati pe piele un tatuaj, fie el un simbol tribal, o imagine sau un portret,
nu va faceti griji ca nu ati fi in siguranta. Organizatorii au impus artistilor niste norme sanitare extrem de
riguroase. `Ne-am decis sa organizam aceasta conventie pentru a sprijini la crearea unei comunitati a
tatuatorilor din Romania. Aici au ocazia sa lucreze cot la cot cu cei mai buni dintre cei mai buni, sa se
inspire si nu in ultimul rand sa se promoveze. Avem foarte multi artisti talentati in Romania insa din
pacate nu stie foarte multa lume de ei. Mijloacele specifice de promovare pentru ei sunt foarte putine`,
mai spune Ovidiu Popartan. In cadrul festivalului va fi lansat si un anuar care doreste sa devina prima
revista dedicata tatuajelor din Romania. 
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