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Ivana Baláková, jedna
z nejlepších tatérek světa

Tetuji
20 cm
za 260 tisíc korun
Oblíbeným tématem
tatérky jsou
motivy inspirované
dětskými kresbami.

Zapomeňte na tetování za pár tisícovek. Slovenka Ivana Beláková (39),
která si otevřela svůj salon v Los Angeles, patří k nejdražším ve svém
oboru. Za 20 cm si říká od 7000 do
10 000 eur, tedy až 267 tisíc korun.
„Nejvíce si cením prvního
místa z Paříže, New Yorku
Proč je její tetování tak dra- a Tchaj-wanu, kde jsem vyhé? „Vyhrála jsem první hrála ve všech kategoriích
místa na nejprestižnějších bez rozdílu stylu.“
tetovacích soutěžích a skoro ve všech stylech. NejlepCelebrity
ší barevné tetování, černé, Mezi jejími klienty jsou raavantgardní, části těla…“ peři, zpěvačky nebo hollyvyjmenovává a dodává: woodské hvězdy. Její styl
je unikátní v barevnosti i
hravosti a každý, kdo její
tetování vidí, pozná, že to
dělala právě Ivana.
„Je to podobné, jako když
se podíváte na obraz od Picassa. Hned víte, kdo ho
maloval,“ říká Ivana. Jak se
z rodačky ze slovenské vísky Kostolná u Staré Turé stala jedna z nejlepších tatérek
na světě?

Kdokoliv znalý v oboru vidí
její styl, ihned pozná, že to
dělala právě Ivana.

Text: Jindřich Bíč
Foto: archiv Ivany Balákové

Tetovala i mnohem
intimnější partie,
než je hruď.

po venku, po lese, hrála fotbal, stavěla bunkry a měla
jsem svůj »gang«,“ vypráví.
Neměla ráda pravidla a systém. Vždy chtěla dělat to, co
ji bavilo.
Ve dvanácti napsala slohovou práci, v níž uvedla, že
by chtěla žít v Hollywoodu a
živit se uměním. Od malička sledovala kung-fu filmy
z americké produkce a chtěla být jako herci, které v nich
viděla! Bruce Lee, Cynthia
Rothrocková, Jean-Claude
Dětství
Van Damme. Toužila se stát
„Na své dětství vzpomínám umělkyní, akorát ještě nevěj
s radostí. Stále jsem
běhala děla jakou.
j
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S raperem Chrisem Brownem,
jenž vydělal na prodeji svých
alb miliony dolarů.

Kdo se obává tetování, může nosit
výtvory Ivany na triku.
S herečkou a zpěvačkou Ritou
Oraovou, která si zahrála
sestru hlavního hrdiny ve
ﬁlmu 50 odstínů šedi.

Po základní škole studovala obchodní akademii. „Můj
otec tehdy vedl firmu a představoval si, že bych u něj
mohla pracovat jako účetní.“ Bylo jí to jedno, protože
v 15 stejně nevěděla o škole,
která by ji nadchla.
Jejím hlavním projevem
se stalo graffiti. „Od 14
do 18 let jsem sprejovala v Kostolné každou zajímavou plochu. Například na fotbalovém hřišti
halu či okolí vlakové stanice. Graffiti mi dalo základ
kreslení.“ Všichni věděli,
že to dělá ona, ale obyvatelům Kostolné se její výtvory líbily.

Tetování

Když tetuje slavné muže, vždy
se na ni přijdou podívat jejich
přítelkyně. Jakmile ji spatří,
uklidní se, protože Ivana je
takový klučičí typ, a ona jim
dá jasně najevo, že o jejich
partnera nemá zájem.

„Nechtěla bys zkusit tetovat?“ zeptala se jí jednou kamarádka její mámy. Bylo jí
devatenáct a ráda na nabídku kývla. Její premiérou byl
malý ornament na kotník.
Zpočátku nevěděla, jak hluboko se má zapichovat jehla
do kůže, ale brzy našla
tu správnou míru.
Za své první pla-

cené vpichování barvy dostala 200 korun. Začala tetovat u kamarádky a pak
se rozhodla vycestovat do
Austrálie. Bez znalosti angličtiny, s jedním batohem
a se všemi svými úsporami,
což bylo tehdy asi 400 eur,
přes deset tisíc korun.

Švábi
První tři měsíce spávala
v Sydney na zemi v jednom
pokoji s rozbitým oknem a
s dalšími třemi lidmi. Všude po zemi pobíhali švábi,
ale to ji neodradilo. „Naštěstí jsem tam měla kamarádku,
která mluvila plynule anglicky a se vším mi pomáhala.“
Práci našla během prvních
měsíců, kdy kamarádce potetovala nohu a majiteli tetovacího studia se to líbilo. Přijal ji a nechal ji pracovat na
jednoduchých ornamentech.
„Miluji,
jak volné
a barevné
dětské
kresby jsou,“
říká Ivana.

Festival
Koronavirová krize Ivanu zbrzdila hlavně
v cestování. Většinou se
věnuje půl roku práci a
půl roku jezdí po světě,
ale letos to bylo složitější. Kvůli omezení pohybu se musela vzdát i
některých projektů, na
které se těšila. „Byla
jsem pozvaná jako jediná tatérka na Coachellu, což je největší hudební festival v Americe
a měla jsem tam tetovat
hudebníky.“

„Tehdy frčely obrázky polepené po stěnách, ze
kterých si klient vybral,“
vzpomíná cílevědomá Slovenka.“

Stěhování
V Austrálii strávila sedm
let. Pak se rozhodla jít dál.
Kupodivu to pro ni nebylo
tak těžké. Sbalila se za čtyři hodiny. Pobyt u protinožců už jí nic nedával. Z Austrálie jela do Pacifiku a na
Nový Zéland. Tam žila asi
rok a půl.
Odtud se stěhovala do
Evropy, kde trávila dva
roky střídavě v Anglii, ve
Francii a na Slovensku, a
pak dva roky v Karibiku.
Následně přišel rok 2012
a konečně zakotvila ve vysněné Americe na Long
Beach, 30 kilometrů jižPokračujte na straně 16
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ně od centra Los Angeles,
města andělů.

přemlouval půl roku. Když
jsem to tvořila, klečel na čtyřech 4 hodiny. Stále mám ten
obraz před očima.“

Studio
„Začátky byly pomalé, musela jsem si tam vybudovat
klientelu,“ říká Ivana Beláková. Nejtěžší pro ni bylo
najít prostor, který by si
mohla pronajmout.
„Pokud jste tu nic předtím
neměli pronajato, tak vám
to nikdo nechce umožnit. A
když už jsem našla prostory
a šla podepsat smlouvu, ukázalo se, že v nich nesmím
otevřít tetovací studio,“ říká
Ivana a pokračuje: „Tak
jsem se snažila tři roky. Nakonec jsem našla způsob, jak
bych si tam legálně mohla
rozjet vlastní podnik a před
rokem jsem otevřela tetovací
studio Ivana Tatoo Art.“

Malování
Ivana Beláková pracuje skoro každý den od desíti dopoledne, dokud nejde spát. Miluje, co dělá, takže jí to nepřipadá jako práce. Její tetování jsou větší, menší, barevná, černobílá. Klienti už
za ní chodí jako za značkou.
Za nejnáročnější považuje
ta, které jsou dělaná na netradičních místech jako žebra, loket nebo intimní partie.
„Nejintimnějším místem, které jsem tetovala,
byl penis, a pak jsem ještě
dělala plameny vycházející ze zadku,“ směje se Ivana
a dodává: „Na to mě klient
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Bolest

Vyhrála
nejprestižnější
tetovací soutěže po
celém světě.

„Tetování bolí vždycky,“
říká. Dříve, když se ještě učila, ji někteří citlivější zákazníci pod rukama řvali bolestí, ale nyní už se nikdo bát
nemusí. Používá »umrtvováky« a klient nic necítí.
Jediný, kdo za ní do salonu nechodí, jsou celebrity. Ty se nechávají tetovat
ve svých honosných sídlech.
Mezi její klienty patří Chris
Brown, Quava, nebo kluci
z hip-hopové skupiny Migos.

Celebrity

Rabování
Před pár týdny proběhlo na Long Beach rabování. Spousta luxusních
obchodů raději zavřela a zabednila své výlohy, aby nepřišla k úhoně. Ne tak tetovací salon Ivany. „Měla jsem
pocit, že se mému studiu nic nestane. Je to
v dražší a prestižnější
čtvrti na Long Beach a
policie uzavřela všechny
přístupy do ulice, takže se tam nikdo nedostal,“ vysvětluje Ivana a
svěřuje se: „Cítím se tu
bezpečně. Žiju v bohatší čtvrti, která je celkově více chráněná a čistější.“

„K některým celebritám
je těžké se dostat. Před domem je stále ochranka. A i
když jsem na místě a jsem
ohlášená, tak musím osobně zavolat konkrétní hvězdě, abych mohla vejít,“ popisuje úspěšná umělkyně.
Některé celebrity u toho
něco nahrávají, odbíhají a
z dvouhodinového tetování
se stává osmihodinové. To
je běžné hlavně u hudebníků. „Nechávají se často tetovat v noci, což je pro mě brutální, když normálně chodím
spát o půl desáté. To je tetuji
do rána,“ přiznává Ivana.
Jindy zase dostane zakázku na několik dní, což
probíhá tak, že si s tím,

koho tetuje, pouštějí nahlas hudbu, jedí skvělé jídlo a popíjejí drahá vína a
šampaňské. Na nedostatek
práce si nemůže stěžovat a
díky tomu vydělává spoustu peněz. Nejraději utrácí za
cestování, zkušenosti, dárečky a ráda se rozmazluje třeba na masážích. A co byla
nejdražší věc, kterou si koupila? „Apartmán. Ten mě
stál několik milionů dolarů.“

Zákazník přijde,
řekne, že chce slona, a
to, jak bude vypadat,
je už na její fantazii.

Návrat
Na Slovensko se vrací třikrát do roka kvůli rodině.
Její babička jí někdy radí,
aby šla pracovat radši někam do potravin. Ivana jí
však na to odpovídá: „Babičko, vždyť já za hodinu vydělám více než paní
v potravinách za měsíc.“
Ivana Beláková si splnila sen. Bydlí v Americe, živí se uměním a
cestuje po světě. Poslední, co jí chybělo ke štěstí, byla láska, ale i tu už našla. „Moje přítelkyně se jmenuje
Veronica a máme
spolu nádherný vztah. Jsem
ráda, že se mi
podařilo dosáhnout všeho, co jsem
si vysnila
už ve své
slohové
práci.“

Pokud cítí, že je
někde lepší nechat
tetování černobílé,
tak ho záměrně
nevybarvuje.

INZERCE
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Ŷ SCHÁZÍ mi přítel i partner pro dlouhá odpoledne a víkendy. Ráda vyrážím na procházky do přírody. Nechceš
se připojit? Ivona, 83, Praha.
Ŷ PAVLA (52) z Opavy by se ráda seznámila s milým, příjemným a především
rozumným mužem. Už nechce trávit svůj
volný čas sama. Třeba hledá právě Vás!
Ŷ ŽIVOT nám občas zasadí ránu, ve
dvou se ji čelí snadněji. Budeme tu jeden pro druhého. Toužím po láskyplném
příteli a domově. Dagmara/60/Olomouc.
Ŷ HUDBA, příroda,kultura a sport,
pojďme si to všechno užít společně. Hledám sympatického muže se

smyslem pro humor. Věra, 65, Praha.
Ŷ NEHLEDÁM milionáře, ale slušného
přítele pro společné chvilky. Život ve
dvou je přeci o moc příjemnější. Dej mi
o sobě vědět. Alexandra (60), Z Prahy.
Ŷ ANNA (68) z Českobudějovicka
hledá přítele, který s ní bude podnikt
různé výlety jeho autem. Vyjet společně můžete do přírody či za kulturou.
Ŷ ANNA z Mělníka. Láska kvete v každém věku, tak proč to nezkusit i v pětašedesáti? Ztratit nic nemůžeme a třeba
se i pobavíme. Budu se na Tebe těšit.
Ŷ MARIE (73) z Brna hledá muže s kterým by mohla zajít posedět nad vínko či
čaj. Pokud nechcete být sám, připojte
se k ní. Ona už má samoty dost.

On hledá ji
Ŷ JIŘÍ, 62, od Trutnova, je veselý
muž se smyslem pro humor, pracuje
jako hlídač a už se nechce vracet do
prázdného bytu.
Ŷ HLEDÁM tě v celém Jihočeském
kraji a zatím jsem tě nenalezl. Možná se
mi ozveš sama. Václav, 71, Prachatice
Ŷ JOSEF (65) Nový Bydžov, by rád
změnil svůj život k lepšímu. K tomu ale
potřebuje sympatickou, milou a hodnou paní.
Ŷ JAROSLAV, 55, od Karlových Varů,
je výjimečný muž, který rád žehlí. Žehlil by i tobě, ale musíš být Češka a ne
příliš nábožensky založená.
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