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dobyla Hollywood!
Kristína Konvičková  Foto archív ivana beláková

Žije si svoj americký sen! Slovenka Ivana Belá-
ková (39), pôvodom z Kostolného (okr. Myja-
va), sa za veľkou mlákou presadila ako uzná-
vaná tatérka. Jej tvorbu ocenilo aj slávne Mú-
zeum súčasného umenia v Ríme a jej losan-
geleské štúdio Ivana Tattoo Art 
navštevujú slávni speváci 
ako Chris Brown či Rita Ora. 

na Kajma-
ních ostrovoch a po-
tom aj v Anglicku či 
vo Francúzsku. Za 
posledných 20 ro-
kov som preces-
tovala skoro celý 
svet. Do USA som 
prišla v roku 2007, 
najskôr ma na dva 
roky zlákal New 
York a potom som 
odišla žiť do Los 
Angeles. Mesto 
anjelov ma vždy 
priťahovalo svo-
jím večným sln-
kom, plážami, pal-
mami, magickým 

Hollywoodom.“ To-
váreň na sny, ako Hollywood 
prezývajú, Ivanu dostala až 
natoľko, že tu 
zostala žiť. 

FARBY
Za 20 rokov te-
tovania sa jej 
štýl pomaly, 
ale isto menil. 
„V  minulosti 
som robila iba čierne tetova-
nia - rôzne ornamenty. Učila 
som sa sama, na členoch ro-
diny a na kamarátoch. Tieto 
začiatky ma naučili tetovať 
za každých podmienok a ne-

ohraničovať sa pra-
vidlami, čo sa týka techni-
ky alebo štýlu. Dodnes tvo-
rím slobodne,“ prezrádza 

tatérka, ktorá tetova-
la aj samu seba. 
„Áno, na zadok, 

ale bez far-
by. (smiech) 
Keď som na 
sebe nemala 

ešte žiadne tetovanie, chce-
la som vedieť, ako to bolí.“

Umelkyňa sa na svojich 
potulkách svetom priuči-
la rôznym cudzokrajným 
technikám. 

Talentovaná umelky-
ňa snívala o Holly-
woode už ako diev-

ča z malej dediny. „Od det-
stva som kreslila a myslela 
si o sebe, že som umelec, 
a  tak som sa aj správala. 
(smiech) Ani vo sne by mi 
však nenapadlo, že budem 
tetovať. Vždy som sa vide-
la v Hollywoode, imitovala 
hercov a spevákov a cítila 

sa tak 
ako oni, a  to napriek 
tomu, že som vyrasta-
la na dedine. Keď som 
mala 12 rokov, napí-
sala som v škole slohovú 
prácu o  tom, ako budem 
žiť v Hollywoode a budem 
umelkyňou. Všetci sa mi, 
samozrejme, smiali, ale 
mne to pripadalo ako reali-
ta a nikdy som od tejto pred-

stavy neupustila,“ vpúš-
ťa nás do svojho farebného 
sveta šikovná Slovenka. 

ZAČIATKY
K tetovaniu, ktorému sa ve-
nuje už 20 rokov, sa prvý-
krát dostala ešte ako štu-

dentka. „Kon-
čila som eko-

nomickú 
školu, 
keď sa 

ma kama-
rátka opýtala, či by 
som nechcela skúsiť 
tetovať. Keďže som ra-

da kreslila a robila graf-
fiti, kývla som na to. Do-

teraz som jej vďačná, pre-
tože to bola jedna z najlep-
ších vecí, čo sa mi v živote 
stali,“ hovorí Ivana. Pr-
vou „kerkou“, ktorú urobi-

la, bol malý 
čierny ornament na nohe. 
„Pamätám si na to, akoby 
to bolo včera. Na ten po-
cit, keď sa ihla dotkla ko-
že, nikdy nezabudnem. 
Okamžite som si uvedo-
mila, že toto je presne to, 
čo chcem robiť celý život. 
Mimochodom, trvalo mi to 
takmer dve hodiny, dnes by 
som to mala hotové za de-
sať minút,“ smeje sa. 

Sympatic-
ká tatérka si 
však, samo-
zrejme, hneď 
nezbalila kuf-
re a nečakala na 
výpadovke z Kostol-
ného s ceduľkou Holly-
wood. „Najskôr som sa vy-
brala cibriť si svoju tatérsku 
techniku do Austrálie, po-
tom na Nový Zéland. Istý 
čas som žila aj v Karibiku - 

Slovenská tatérka  Ivana Beláková (39)  sa stala celosvetovo uznávanou umelkyňou:

DIELO: Každé tetovanie je jedinečné, 
podľa toho, ako to zrovna 

tatérka cíti. 

SEN: Talentovaná žena odmalička 
snívala, že bude žiť v Kalifornii.

HRAVÉ DIZAJNY: Tatérka miluje veselé vzory. Najradšej tetuje zvieratá, kvety a detské motívy.  

V PRÁCI: Ivana si otvorila štúdio
priamo v slnečnom Los Angeles. 

a na kamarátoch
na členoch rodiny
 som sa sama, 

Učila

ÚSPECH: Ivaninu prácu ocenilo
aj Múzeum súčasného umenia v Ríme. 
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jich tetovaní sa začína od 
3 000 eur,“ hovorí. Jedno ta-
ké si pred časom u nej dal vy-
tetovať aj hviezdny americký 
spevák Chris Brown. „Áno, je 
to jeden z  mojich klientov. 
Mám ho rada, pretože je ule-
tený a geniálny zároveň, pres-
ne taký, ako sa dá od celebri-
ty jeho formátu čakať. Zoznam 
slávnych osobností s mojím te-
tovaním je však dlhší. Najbližšie 
sa ku mne chystá speváčka Ri-
ta Ora.“

NA SLOVENSKU
Ivana sa okrem tetovaní venuje aj 
navrhovaniu vlastnej značky tri-
čiek a doplnkov, vydala už dve 
knihy so súhrnom svojich prác, 
kde opisuje svoju cestu na vr-
chol a tvorí tiež ilustrácie. „Všet-
ko sú to moje originálne produk-
ty. Najskôr dizajn vytetujem na 
kožu a potom ho presuniem aj na 
iné produkty,“ vysvetľuje. 

Ak by ste aj vy chceli nosiť na 
sebe tetovanie od špičkovej ta-
térky a nemáte zrovna cestu do 

Ameriky, nezúfajte. „Na Sloven-
sko chodím pravidelne jeden- 
či dvakrát ročne, pozrieť rodi-
nu, kamarátov a niekedy aj te-
tujem. Najbližšie tam mám ces-
tu v júni.“ 

Umelkyňu jej formátu by oceni-
la aj naša tatérska scéna. Neplá-
nuje sa teda vrátiť na Slovensko? 
„Nie, neplánujem. Tu v Amerike 
mám rozbehnuté veci, mám to tu 
rada a za tie roky to tu už považu-
jem za svoj domov,“ hovorí na zá-
ver talentovaná žena.  

Jej umenie sa postupne 
stalo farebnejšie, jej ruko-
pis neprehliadnuteľný. „Ex-
perimenty s  far-
bou sa mi okam-
žite zapáčili! Po-
sledné roky mám 
svoj originálny 
a unikátny štýl, kto-
rý je rozpoznateľný 
po celom svete. Je to 
kombinácia ilustrácií, ma-
lieb graffitov, realizmu a ski-
ce. Myslím si, že pri tomto 
štýle už zostanem, pretože je 
odrazom mňa samotnej, môj-
ho vnútra. Som veselý, po-
zitívny a neviazaný človek, 
nemusím dodržiavať žiadne 
pravidlá či kultúrne cítenie, 
ako pri iných tradičných te-
tovaniach, ktoré som robi-
la v minulosti. Moja tvorba 
je slobodná a o to ide,“ vy-
svetľuje.

 INŠPIRÁCIA
Ivana miluje hravé a fareb-
né dizajny. „Prácu si vybe-
rám, pretože chcem robiť iba 
to, čo ma napĺňa pozitívnou 
energiou a prináša mi radosť. 

Peniaze pre mňa nie sú me-
radlom. Preto ma baví kaž-
dé jedno tetovanie, ktoré ro-
bím. Úplne najradšej mám 
rada zvieratá, kvety, detské 

motívy,“ 
hovorí. 
Inšpiráciu 

čerpá zo všetké-
ho, čo sa okolo nej 

deje, no najväčšou 
múzou je príroda. 

„Všetko je v nej v dokona-
lej harmónii, je to úchvatné.“ 

Ako vlastne vy-
zerá celý proces od 
nápadu až po reali-
záciu umeleckého 
diela? „Od zákaz-
níka mi stačia po-
čuť dve slová - čo 
chcú a miesto, kam 
to chcú. Zvyšok je 
na mne, klienti už 
vopred vedia, že 
si v  tvorbe vyža-
dujem 100 % slo-
bodu.“ Ak za ňou 
zákazníci prídu so 
žiadosťou o prete-
tovanie cudzieho 
diela, majú smo-
lu. „Nechcem pra-

covať s niečím, čo už na koži 
je. Nie je to môj nápad, pred-
stava ani štýl.“ 

Tetovania si nepredkres-
ľuje. „Každý klient je indivi-
duálny, má iný tvar tela a aj 
textúru kože, preto nechcem 
nič kresliť vopred. Okrem to-
ho, rada tetujem v daný mo-
ment tak, ako to cítim a pod-
ľa toho, čo z daného klienta 
vyžaruje. Vnímam ich ener-
giu, auru a tieto farby po-
tom aplikujem na kožu. 

Preto žiadne moje tetovanie 
nie je identické.“ 

Ak sa jej požiadavka klien-
ta nepáči, jednoducho ju ne-
prijme. „Odhováram ich od 
nápadov, ktoré sa mi nepá-
čia. Odmietam rasistické 
a negatívne motívy a už sa 
vyhýbam aj intímnym par-
tiám, ktoré som v  minu-
losti tetovala.“ Štúdio Iva-
ny Belákovej nájdete v Los 
Angeles na Long Be-
ach a čoskoro bude 
otvárať aj ďalšie vo 
vychytenej lokalite 
v Beverly Hills. Jej 
majstrovské diela 
sú také žiadané, 
že klienti nemajú problém 
preletieť za ňou aj pol ze-
megule. „Niekedy lietam aj 
ja za nimi a niekedy si te-
tovaciu mašinku balím aj 
na dovolenku. Napíšem na 
sociálnej sieti, že som tam 
a tam a ľudia si ma môžu 
objednať.“

UMENIE
Ivanin štýl práce dostal pred 
časom obrovskú poctu. Sta-
la sa jedinou ženou, kto-

rej tetovanie uznali umelec-
kí kritici známeho Múzea sú-
časného umenia v Ríme ako 
súčasné výtvarné umenie. 
Uviedli ju aj vo svojom ka-
talógu. „Je to úžasný pocit 
a som na toto ocenenie ob-
zvlášť hrdá, pretože aj vďaka 
mne sa otvorili dvere mlad-
šej generácii tatérov, ktorí bu-
dú považovaní za umelcov. 
Veď tetovanie si zaslúži byť 
umením. Jediný rozdiel me-
dzi maľbami je ten, že naše 

plátna sú cho-
diace a živé.“  
Tatérka, ktorá 
sa pýši aj ďal-

šími významný-
mi medzinárodnými ocene-
niami, napriek úspechu ne-
zaháľa. „Aj po dvoch deká-
dach v brandži sa cítim, ako-
by som bola iba na začiatku. 
Mám veľa nesplnených pred-
stáv a snov, snažím sa k nim 
každý deň priblížiť. Oveľa 
ťažšie, ako dostať sa na vr-
chol, je, sa na ňom udržať,“ 
myslí si. 

Koľko teda stojí umelecké 
dielo od najúspešnejšej slo-
venskej tatérky? „Cena mo-

čo a kam
dve slová: 

mi stačí počuť
Od zákazníka

nie je identické
moje tetovanie

Žiadne

 iliquae rera
aute nemporectem
ndissitem in re, 

lxxxxx 

MÓDA: Okrem tetovania 
sa Ivana venuje aj navrhovaniu

 vlastnej značky oblečenia. 
Všetky dizajny na tričkách boli 

najskôr vytetované na koži. 

ZNAČKA: V  jej portfóliu nájdete aj samolepky
či obaly na telefóny. 

UMENIE: Cena tetovaní talentovanej 
umelkyne sa začína od 3 000 eur.

RITA ORA: Termín si u slovenskej 
tatérky dohodla aj táto slávna speváčka. 

CHRIS BROWN: 
Americkému spevákovi Ivana vytetovala 
na ruku  futuristický portrét jeho syna Aeka.
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KNIHA TETOVANÍ: 
Nachádza sa v nej najnovšia Ivanina práca.


