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Pochádzam zo Slovenska a začala som
tetovanie pred zhruba 13 rokmi. Po
prvých rokoch „treningu“ na známych,
ale aj zákaznikoch v malom Trenčianskom štúdiu, som sa rozhodla realizovať
moje „umenie“ aj v cudzine a odvtedy
cestujem a tetujem, tam kde sa dá. Tetovanie mi dáva slobodu a je to práca,
ktorá ma napľňa po každej stránke. Určite môžem povedať, že tetovanie ako
profesia ma robí šťastnou.
Od našeho posledného interview sa veľa
zmenilo, usadila som sa pred dvoma
rokmi v Los Angeles a tetujem stabilne

v USA. Za touto voľbou presťahovať sa
do LA, je určite aj celoročné super počasie, lebo ako sama o sebe tvrdím, mám
alergiu na zimu, a ked‘ môžem vyhnem
sa jej. Na druhej strane ked‘ odbočíme
od počasia, obrovská americká tatérska
scéna, je pre mňa novou výzvou. Popri
tom mi pribudli nové projekty, ktorým
sa venujem popri tetovaní a začínajú ma
baviť viac a viac.

Petra: A jak se žije v Los Angeles?

V Los Angeles je velmi stará tatérska scéna, tetovanie tu má históriu a potetovaní sú ozaj skoro všetky, ľudia tu vnímajú

tetovanie ako umenie, spôsob ako sa odlíšiť. Ale celkovo život je tu príjemný, ľudia
sú milí a otvorenejší ako doma.
Tetujem v najstaršom americkom štúdiu
Outer Limits Tattoo, ktoré je zároveň
múzeom. Moji klienti mi dávajú volnosť
pri príprave designov, chápu, že ak mi nebudú dávať limity, dostanú originálny design a aj ich tetovanie bude unikátne. Je pre
mňa dôležité, aby každé tetovanie bolo aspoň blízko k mojej 100% spokojnosti, lebo
verím, že ak je človek na 100% spokojný
sám so sebou a so svojou prácou, tak stráca
motiváciu sa zlepšovať. A o tom to pre mňa

celé je, posúvať hranice samej seba. Okrem
tetovania v Outer Limits Tattoo, cestujem
na medzinárodné tetovacie konvencie,
alebo hosťujem v rôznych štúdiach ďalších
tatérov, čo je pre mňa dôležité, lebo spoznávam nových umelcov, ich štýly a získavam nových priateľov.
Vyhrala som viacero cien v rôznych kategoriach, prevažne za najlepšiu farbu. Prednedávnom som vyhrala 1. miesto v New
Yorku za Best of day.
Môj štýl sa neustále mení a vyvíja. Momentálne ma baví kombinovať street art,
grafický dizajn, abstrakt, ilustrácie, reali-

zmus. To je môj kreatívny organizovaný
chaos.
Designy si vyberám tak, aby mi sedeli kreatívne a bavili ma. Preto môžem povedať, že
sa teším na každé tetovanie.
V Los Angeles spolupracujem s ďalšími
umelcami na nových projektoch, ako napríklad výstava tetovacích sketchov pre galériu, kde bola moja práca vystavená spolu
so sketchmi ďalších tatérov na výstave malieb, ako doplnenie umeleckého zážitku.
Prednedávnom sme s kamarátkou, grafickou dizajnérkou založili projekt RemixIT
design, vzniklo to nevinne ako idea pri

obede a za dva týždne sme sa do toho
„obuli“ a vytvorili sériu printov. Celé to
bolo spontánne, a o to viac ma to bavilo. Pripravili sme spolu kolekciu fine art
printov, je to kombinácia mojich tetovaní
a jej grafického dizajnu. Každý print je v
limitovanej sérii 50 kusov, po ich vypredaní už nebudú dostupné.
Naša súčasná kolekcia je séria 3 obrázkov
(slon, matrioska a velryba) a dve (slon a
matrioska) je možné vyhrať pri kúpe cez
moju stránku www.ivanatattooart.com
(http://www.ivanatattooart.com/artprints.html)

Do budúcnosti plánujeme pripraviť viacero
umeleckých printov, ale aj začať pripravovať nové projekty.

Petra: Tak to samozřejmě přeji hodně
úspěchů! A jaké jsou zahraniční tetovací konvence?
Medzi európskymi su Londýn a Paríž moje
najobľúbenejšie. Obe konvencie majú vysokú návštevnosť a vyberaní sú vynikajúci
tatéri. Aj keď počas troch dní príde 20 000
návštevníkov, organizátori to super zvládajú a je tam vždy príjemná atmosféra a
dobrý program. Som rada že sa môžem
stretnuť s ostatnými europskými tatérmi a

pozrieť si ich prácu.

Petra: Plánuješ se usadit v zahraničí
nebo se někdy vrátit na rodné Slovensko..?

Plánujem zostať v zahraničí, na Slovensku
nežijem už 13 rokov a zatial sa neplánujem
vrátiť.

Petra: Jezdíš také někdy tetovat do
našich končin české a slovenské fanoušky? Mají vůbec nějakou šanci tě
tu odchytit?
Do Europy chodievam na konvencie, alebo na dovolenku za rodinou, takže popri
tom mi zostáva malo času na tetovanie.

Ak doma tetujem, tak prioritu majú klienti, ktorí majú už odo mňa rozrobené
tetovanie. Radšej si chcem dokončiť to, co
už mám začaté, ako začinať nové práce,
ktoré neviem kedy budem mať možnosť
dokončiť.

Petra: A jaká je Ivanka, když netetuje a nekreslí?
Cvičim, zabávam sa, venujem sa ostatným veciam, ktoré ma bavia, cestujem,
nakupujem.... Robím to čo robia ľudia keď
nepracujú.
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