
Ivana Beláková (41) je ofi ciálne vyhlásená za najlepšiu ženskú

tatérku sveta, pretože jej práce uznali umeleckí kritici Múzea
súčasného umenia v Ríme za výtvarné umenie. So svojou

priateľkou Veronicou žije v Los Angeles, momentálne však
pár mesiacov trávia na Slovensku. Porozprávali nám, ako sa
zoznámili, čo ich momentálne zamestnáva a prečo
napísali list prezidentke Zuzane Čaputovej. 
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Ivana Beláková

Ivanine tetovania sú originálne 
a unikátne. „Cestovala som po ce-
lom svete a  žila som na rôznych 
kontinentoch, takže z každej kultú-
ry som niečo nachytala, čo sa potom 
premietlo aj do mojich prác. Kom-
binujem rôzne štýly, ale vo fi nále to 
musí byť v absolútnej harmónii, aby 
výsledok nebol rušivý,“ rozpráva. 

Bieber je jej sen
Najskôr vraj tetovala iba čiernou 
farbou. „Môj štýl sa vyvíjal asi 

pätnásť rokov a  prirodze-
ne sa vykryštalizoval. Až 

keď som začala robiť to, 
čo sa mi páči, a to, čo 

naozaj chcem, tak 
vtedy som sa sta-
la uznávanou ce-
losvetovo.“ Kde 
je podľa Ivany 
najviac potetova-
ných ľudí? „Ur-
čite na Novom 
Zélande, žije tam 
veľa Maoriov a te-
tovanie patrí k ich 
kultúre. V Amerike 
je to skôr o imidži.“ 

O  Ivane je známe, 
že tetovala aj mnohé 
svetové hviezdy, ako 

je napríklad speváčka 
Rita Ora. „Úplne prvou 
veľkou celebritou bol 
raper Chris Brown, kto-

rý mi napísal na instagra-
me a za pár dní som ho 
už tetovala uňho doma.“ 

Jej veľkým snom je teto-
vať speváka Justina Bie-
bera. „Stále na to myslím 
a  priťahujem si to. Mám 
už však priamy kontakt, 
tak verím, že je iba otázkou 
času, kedy sa to podarí.“ Aj 
mnohé slovenské celebrity 
ako napríklad Majk Spirit, 
Kali alebo Martin Nikodým 
majú obrázok od hviezdnej ta-
térky. „Obdivujem muzikantov 
a veľmi rada ich tetujem, preto-
že milujem stretávať kreatívnych 
ľudí. Veľmi som chcela tetovať 
Tinu, a to sa mi splnilo.“ 

List prezidentke
Ivana chodí každý rok na pár me-

siacov na Slovensko, pozrieť rodinu 
a predviesť svoje umenie. Vždy prí-
de aj so svojou priateľkou Veroni-
cou, s ktorou tvoria pár štyri roky. 
Zaujímavosťou je, že tmavovlasá 
Američanka nikdy predtým vzťah 
so ženou nemala. „Narazila som 
na ňu vo výťahu a hneď som si po-
vedala, že je nádherná, presne môj 
typ. Potom sme sa stretli v tom is-
tom výťahu behom polroka asi tri-
krát, ale nikdy sme sa nerozprávali. 
Až neskôr v reštaurácii, kde bola so 
svojimi kamarátmi, za mnou prišla 
a predstavila sa mi. Bola to asi mi-
nútová konverzácia. Sedela som tam 
so svojou mamou, ktorej som hneď 
povedala, že je pre mňa stvorená, 
tak prečo ešte nie sme spolu,“ smeje 
sa Ivana. Odvtedy sa vo výťahu stre-
távali takmer každý deň. „Dozve-
dela som sa, že robí permanentný 
mejkap, a tak som sa k nej objedna-
la, aj keď som nič tetovať nechcela, 
proste som sa s ňou chcela len roz-
právať. O dva dni mi poslala SMS, 
že na mňa nemôže prestať myslieť.“ 
Veronica mala pred Ivanou vzťahy 
len s mužmi. „Bola som veľmi zmä-
tená, pretože nikdy predtým som 
k žiadnej žene nič podobné necítila. 
K Ivane som cítila takú príťažlivosť, 
ako keby sa mnou prehnal hurikán. 
Nemohla som na ňu prestať myslieť 
a modlila som sa, lebo som si mys-
lela, že to nie je normálne, že ženy 
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Ivana tetovala aj známu
speváčku Ritu Oru. 
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spolu proste nemôžu byť, 
bola som vychovávaná 
vo veriacej rodine. Pove-
dala som si, že to skúsim 
a uvidím, ako sa to vyvi-
nie. Hneď som však zisti-
la, že to bolo to najlepšie 
rozhodnutie, aké som 
kedy urobila,“ konštatuje 
Veronica. „Ivanina energia 
je veľmi rôznorodá. Nieke-
dy je veľmi ženská, inoke-
dy mužská, takže byť s ňou 
je pre mňa veľmi zábavné.“  
Keď sa na Slovensku držia 
za ruky, vraj to nikomu ne-
prekáža a s negatívnymi reakcia-
mi sa zatiaľ nestretli. „Dokonca 
aj ľudia, ktorí sú proti gay vzťa-
hom, nás zastavujú a povedia zo-
pár milých slov. Podľa mňa je to 
aj o sebaprijatí. Nehanbíme sa za 
to a neschovávame sa, je to pre 
nás prirodzené, takže nás tak 
akceptujú aj ostatní.“ Zaľúbená 
dvojica napísala list prezidentke 
Slovenskej republiky. „Chceli by 
sme sa s ňou stretnúť a povedať 
jej, aby sa zmenili zákony a aby 
sa aj inak orientovaní ľudia ľudia 
mohli vziať,“ hovorí Ivana.

Natáčajú reality show
Veronica prežila veľmi ťažkú 

životnú cestu, o  ktorej napísa-
la úspešnú knihu. „Chcem ňou 
pomôcť ľuďom, ktorí sa hanbia 
za svoju minulosť. Mnohí tr-
pia kvôli nejakej 
traume z  detstva, 
kvôli sexuálne-
mu zneužívaniu, 
závislosti od drog 
alebo alkoholu. 
Myslím si, že ak 
by o  svojej minulos-
ti prehovorili, tak by to odišlo 
preč. Ľudia, ktorí si moju kni-
hu prečítali, za mnou prišli, zve-
rili sa mi a ďakovali mi, že som 
im otvorila oči.“ Tmavovláska 
prežila veľmi temnú minulosť. 
„Začiatok je o  mojom detstve 
v  Mexiku, kde som vyrastala 
v  extrémnej chudobe, opustila 
ma mama a potom ma vychová-
vala babka. Bola som unesená, 
sexuálne zneužívaná, nešťastná, 
a tak som to riešila drogami. Tu 
sa prvá kniha končí. Plánujem 
však vydať ďalšie dve, kde po-
viem viac o svojej drogovej závis-
losti, rozvode a o tom, ako som 
skončila na ulici. Tretia časť bude 
o mojom kalifornskom sne, kto-
rý momentálne žijem. Som prí-

kladom toho, že zo všetkého sa 
dá dostať bez traumy na duši. 
Ak by som ďalej žila predo-
šlý život, skončila by som ako 
prostitútka a možno by som už 
bola mŕtva. Cesta, ako preko-
nať túto traumu, je odpustenie. 
Musela som spadnúť na úplné 
dno, ostať bez domova, nemať 
žiadnych priateľov a  rodinu. 
Žila som len pre svoju závis-
losť. Musela som nájsť niečo, 
čo by ma z tejto špiny dostalo 
späť a našla som Boha, ktoré-
ho som prosila, aby mi po-
mohol. Prisahala som, že ak mi 
pomôže, už nikdy drogy nezobe-
riem. Modlila som sa a jedného 
dňa som zahodila všetky drogy, 
spláchla ich do záchoda a odvte-
dy som čistá.“ 

Aj Ivana pomáha ľuďom zlep-
šiť život. „Na svojom you-
tube kanáli ich učím, ako 

si do života pri-
tiahnuť rôzne 
dobré veci. Všetko 

hovorím z vlastnej 
skúsenosti a  fun-

guje to. Rozoberám tiež 
gay vzťahy, venujem sa rôznym 
témam, ako je žiarlivosť, depre-
sia, smútok, pozitívne myslenie... 
Keď máte vnútorný pokoj a ste 
pozitívne naladení, otvára sa 
vám neskutočne veľa dverí a pri-
chádza mnoho krásnych príleži-
tostí.“ Momentálne si úspešná 
tatérka plní jeden zo svojich veľ-
kých snov. „Najradšej by som od 
radosti vyskočila z kože. Veľmi 
som túžila natáčať televíznu šou 
a práve teraz sme na nej začali 
pracovať. Bude to americká pro-
dukcia, vlastne taká reality show 
o našom živote s Veronicou, o jej 
schopnostiach, cestovaní. Pilot-
nú časť začneme natáčať na Slo-
vensku koncom júla.“
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S Veronicou tvoria
pár štyri roky. 

Ivanine práce
sú považované
za umelecké diela.
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