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Pod ihlu Slovenky Ivany
Belákovej (41) si po svetových
raperských špičkách líhajú aj tie slovenské.
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Pre Slovákov
objavila
Ivanu Zuzana
Belohorcová.

„Dobrá
energia bola
s Kalim,“
pochvaľuje si
Ivana, ktorá
raperovi
vytetovala
obrázok
z obľúbenej
rozprávky
jeho dcéry.

S Rytmusom
sa stretli
v Los
Angeles.
Ešte v lete si dala
Tina od Ivany
„nakresliť“ na
ruku obriu včelu.

Pokreslení pre dcéry

eprehliadnuteľnú
blondínku, pôvodom
z Kostolného, malej
dedinky kúsok od
Myjavy, ktorá žije v USA vyše
desať rokov, sme vám predstavili už dávnejšie.
Za veľkou mlákou si vybudovala renomé, jej rukopis
nosia na tele hviezdy ako
Chris Brown, Lil Wayne či
Quavo. „Aj on je veľká celebrita v Amerike a mám tam
potetovaných veľa ďalších
hviezd, ale na Slovensku ich
až tak nepoznáte. No a ešte
Rita Ora – to sú asi tie najznámejšie mená na Slovensku.
V Amerike je neskutočne náročné dostať sa k áčkovým
hollywoodskym celebritám,
preto si vážim aj týchto,“ vra-

ZAUJALO NÁS

Rozumela si aj s Majkom Spiritom
a jeho manželkou Mariou, ktorým do
kože zvečnila meno ich dcérky Arie.

ví Ivana, ktorej kamarátka
je aj moderátorská hviezda
Ellen DeGeneres. Aktuálne
trávi čas na Slovensku, čo sa
rozhodli využiť naše celebrity.

Po svetových hviezdach
slovenské

Na Slovensku Ivanu Belákovú preslávila Zuzana Belohorcová. Spoznali sa ešte
pred pár rokmi, keď bývalá
moderátorka žila s rodinou na
Miami a dala sa aj s manželom
Vlastom od Ivany potetovať.
V lete ju nasledovala ďalšia
známa Slovenka, speváčka
Tina, ktorej svetoznáma tetovačka „nakreslila“ obriu farebnú včelu, keďže kamaráti
Tinu volajú aj včelia kráľovná.

Spolu vybrali štýl

Tetovanie Majka Spirita (37)
vzniklo po tom, ako bola hostkou jeho podcastu. „Predtým
sme si občas napísali cez Instagram, no keď som prišla na
Slovensko, oslovil ma do podcastu a počas rozhovoru už bol
nalomený, že by si niečo dal
spraviť. Mal vymyslené miesto,
chcel meno dcéry a potom
sme vybrali štýl písma, ktorý
by sa hodil najviac. To sme už
doťukli spolu. Pre mňa je lepšie, keď som s tým človekom
osobne a vnímam ho. Mám na
to dobré oko, keď vidím danú
osobu priamo, viem vycítiť,
čo sa mu najviac hodí,“ opisuje Ivana, ako pristupuje ku
každému zákazníkovi, nielen

k tým celebritným.

Usporiadaný

Ako na ňu pôsobil Majk Spirit? „Majk je pre mňa typovo
,clean cut‘ – tak to volám. Keď
to povieš o človeku, znamená
to, že je usporiadaný, nie bláznivý. Jemu sa hodí aj moderný,
ale aj trošku drzý štýl. Nie však
úplne ,uletený‘, keďže tento
typ človeka má všetko pekne
zorganizované. Mám to rada,
dáva mi to energiu, pokoj,“ vysvetľuje Ivana, ktorá svoj štýl
volá „funky color“.
Môže sa popýšiť tým, že ako
jedinej žene na svete jej tetovacie umenie uznalo Múzeum
MACRO v Ríme za súčasné
výtvarné umenie a je uvedená
v katalógu múzea.

Kávička u Dušičku

Na základe toho, ako Majka Spirita, vlastným menom
Michala Dušičku, vidí, vybrali
písmo, aby ladilo k jeho energii
a farbe, ktorú Ivana vidí pri pohľade na každého človeka.
Čo videla u Spirita? „Majkova
farba je oceľovo modrá. Aj mi
potvrdil, že ju má rád. No tetovanie som mu spravila čierne, keďže išlo o meno jeho dcérky Arie,
teda malý nápis. Keď sú malinké, mne sa najviac páčia čierne
tetovania,“ hovorí tetovačka
o diele, ktoré Majkovi Spiritovi
umiestnila na pravé predlaktie. „Dávala som to z vonkajšej
strany, na sval, a trvalo mi to asi
polhodinku. Pekne mi k tomu
spravil kávičku jeho značky,“
hovorí Ivana.

Neodolala ani manželka

Ivana tetovala aj Spiritovu
manželku. „Tiež som jej robila
nápis Aria. Ona má však iné písmo, úplne jemnučké a umiest-

nené na boku, na rebrách, aby
to nebolo bežne vidno. Jej tetovanie mi trvalo desať minút.
Majk mi však písal asi dva dni
nato, že ešte chce pokračovať,
takže už máme o pár dní dohodnutý ďalší termín,“ dodáva.

Narodeninový darček

Termín si u Ivany dohodol aj
Koloman Magyary, teda raper
Kali (39). „On je tiež jeden z mojich obľúbených interpretov.
Sledovala som ho už dlhšie,
chcela som ho tetovať a nejako
sa to udialo, spojila nás naša
známa,“ vraví Ivana, ako prišla
k tetovaniu ďalšieho slovenského rapera.
Bolo to po Vianociach, v deň
Ivaniných menín. „Deň nato mal
Kali narodeniny, tak sme naše
sviatky rovno oslávili. Bolo to
super, dali sme si šampanské
a rozprávali sme sa o hudbe. Pýtala som sa na jeho príbeh, ako
začínal, a celkovo na slovenskú
scénu, ako funguje. Vravel, že sa
mu páči moja práca, preto chcel

mať niečo odo mňa. Mne sa na
ňom páči, že je rodinný typ. Má
krásny dom a rodinku, užíva si
to. Jeho manželka Alica je riadne číslo, moja krvná skupina.
Naozaj bola výborná atmosféra,“ komentuje priebeh tetovania Kaliho.

Škaredý žabiak

Vybral si výjav z rozprávky
Princezná a žaba a umiestnila
mu ho na stehno. „Dal si to vytetovať kvôli svojim babám – škaredá žaba je Kali, princezná jeho
žena a je to obľúbená rozprávka
jeho dcéry Nelky,“ prezradila.
Rozhodovali sa, či bude tetovanie farebné alebo nie. „On má
všetky tetovačky čierno-biele
a mne sa na ňom práve také páčia. Kali povedal, že to nechá na
mňa, dôveruje mojej práci. Tak
má čierno-biele,“ smeje sa Ivana.
Potešila ju ešte jedna vec:
„Vyžiadal si pri tetovačke môj
podpis. Bolo to od neho milé.
Dokonca aj malá Nelka bola
,potetovaná‘, priniesla som jej

totiž dočasné tetovačky z môjho merchu, tak sa nimi polepila.“ Aj k tomuto páru sa Ivana
ešte vráti, bude tetovať raperovu ženu Alicu.

Nabaľujú sa

A čo náš najúspešnejší raper
Patrik „Rytmus“ Vrbovský (45)?
Pred pár dňami mu Ivana gratulovala k narodeninám prostredníctvom Instagramu. Stihla vryť
svoj rukopis aj do jeho kože?
„Mali sme to v pláne, keď bol
v Los Angeles, ale napokon ostal kratučko a jeho tetovanie by
trvalo päť-šesť hodín, takže sme
nestíhali.“
Ivana stihla cez sviatky tetovať
aj Patriciu Vittek (42) a hlásia sa
jej ďalší slovenskí raperi. „Budem tetovať viacerých. Teraz,
keď vidia, že som tetovala Majka
a Kaliho, píšu mi a objednávajú
sa. Uvidím, či postíham všetkých, kým odídem vo februári
do Ameriky. Nabaľuje sa to poriadne,“ uzatvára so smiechom
svetová tetovačka.
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