Kansainväliset tatuointimessut tuovat tatuointialan taiturit Kaapelitehtaalle 8.10.4.2016
Koko viikonlopun kestävät kansainväliset tatuointimessut täyttävät 8.-10.4.2016 Merikaapelihallin yli
sadasta tatuointialan ammattilaisesta. Näistä 60 ovat ulkomaisia taitureita ja 40 Suomen lahjakkainta
artistia. Aiemmin Helsinki Ink nimeä kantanutta tapahtumaa pidetään yhtenä tatuointialan tärkeimpänä
katsauksena Suomessa. Artisteja on muun muassa Espanjasta, Hollannista, Venäjältä ja Kanadasta.
Tapahtuma esittelee taiteilijoiden parhaimmiston, alan uudet tuulet ja mestariteokset. Sisäänpääsylipulla
voi osallistua myös perjantaina ja lauantaina järjestettäviin arvontoihin, joissa on mahdollisuus voittaa
kymmeniä lahjakortteja alan huippuliikkeisiin Suomessa.
Tatuointi - yksilöllisyyden ja oman tyylin tavaramerkki
Messujen tarkoituksena on tuoda yleisölle tutuksi erilaisia tyylisuuntia ja tekniikoita. Tatuoinnit laitetaan
näyttävyysjärjestykseen valitsemalla Best of the day -tatuointi, jonka kriteereinä ovat tatuoinnin linjat,
värit, varjot ja toteutustapa.
Halukkailla messuvierailla on mahdollisuus käydä luonnollisesti myös ottamassa nahkaansa yksilöllistä
kuvitusta huipputekijöiltä.
– Tatuointia halutessa tatuoija valitaan usein taiteilijan kykyjen perusteella. Osa jopa matkustaa ympäri
maailmaa suosimansa tatuoijan tai hänen tyylin vuoksi. Tatuoijien ammattitaito on myös sitä, että pitää
huolen siitä, että asiakas saa mitä haluaa. Hyvä tatuoija tuntee ihmistyypit, kertoo Finnish Tattoo Artists
Association ry:n puheenjohtaja Tony Raita.
– Piirustustaito on tatuoijan perusosaamista. Sitä täytyy ylläpitää. Kokeilemalla ja rajoja etsimällä löytyy
vähitellen myös oma persoonallinen tyyli. Työ lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Asiakas tuo mukanaan
suunnitelmansa tai pelkän kuva-aiheensa. Sen jälkeen keskustelemme ja pohdimme asiaa yhdessä,
täydentää messujen tapahtumakoordinaattori ja tatuoija Kimmo Rosti.
Tatuointiala kehittynyt menneinä vuosina
Messuihin on haettu vuosien saatossa innoitusta myös ulkomailla järjestettävistä tapahtumista.
Ensimmäistä kertaa Finnish Tattoo Artist ry järjesti Helsinki Ink -tapahtuman vuonna 1995 vanhalla
ylioppilastalolla Helsinki International Tattoo Convention -nimellä.
Järjestäjien mukaan tatuointiala on muuttunut hyvään suuntaan viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Suomen 1990 -luvun tatuointibuumista lähtien ala on kehittynyt valtavasti. Myös stereotypiat tatuointeihin
liittyen ovat karisseet viime vuosina tatuointitaiteen mediassa saaman julkisuuden ansiosta. Muun muassa
tatuointiliikkeiden arkea seuraavat tosi-tv-sarjat ovat arkipäiväistäneet tatuointikulttuuria ja lisänneet
tatuointitietämystä.
– Ihmiset menevät museoon katsomaan taidetta, mutta eivät usein käsitä, että esimerkiksi metrossa
tapaamallasi ihmisellä saattaa olla ihollaan paljon kauniimpaa ja mykistävämpää taidetta, huomioi Rosti.

Lisätietoja:
Kimmo Rosti, kimmorosti@gmail.com / +358 50555 2741

Tony Raita, tonyraita@hotmail.com / +358 400176474
Lisätietoa tapahtumasta ja tapahtuman ohjelma: www.helsinki-ink.fi
Kuvia tapahtumasta: http://www.helsinki-ink.fi/downloads/images.press.2015.zip
Tapahtuman perustiedot
Paikka: Kaapelitehdas, Merikaapelihalli
Osoite: Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki
Aukioloajat: Perjantai 18.00-01.00, Lauantai 12.00-00.00, Sunnuntai 12.00-19.00
Ikäraja: 18v, alle 18-vuotiaat vanhempien seurassa ennen kello 18.00
Liput: Pe 20€/ La 20€/ Su 15€/ koko viikonlopun lippu 24€
Ennakkoliput: Tiketti www.tiketti.fi

