INTERVIEW

»Jsem umělec, tvůrce
a musí mě to bavit«

Ivana Beláková
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Existuje teorie, podle které je tetování poslední svobodná
vůle člověka. Hvězdná slovenská tatérka Ivana Beláková,
jejíž tetování je od roku 2018 uznáno za dočasné výtvarné
umění, sice citát nezná, být vykonavatelkou poslední svobodné
vůle jí však nečiní žádný problém. Ostatně, kdyby tomu tak
bylo, její práce by se stěží nacházely v katalogu Museo d’Arte
Contemporanea Roma například vedle děl Pabla Picassa.

---playboy: Jack London říkal: Ukažte mi muže s tetováním
a já vám ukážu muže se zajímavou minulostí. Co ty na to?
---beláková: Že měl pravdu. Každý člověk vyzařuje vlastní
energii, má jinou osobnost. Takže pokud máš na předloktích
vytetovanou barevnou postavičku ze South Parku, logo alba
Judas Priest a grafiku Lemmyho Kilmistera z Motörhead, jsi
určitě hodně svobodomyslný rocker, žádný suchar.
---playboy: Chodí se k tobě tetovat hodně sucharů?
---beláková: Pokud vím, lidé mě vyhledávají, protože nabízím
kombinace více stylů. Moje tetování preferují spíše extravagantnější osobnosti, ne každého oslovují abstraktní obrazce.
Ale to neznamená, že jsem nikdy netetovala suchara. Jsou ale
určitě ve výrazné menšině.
---playboy: Poznáš, jestli tetuješ cholerika, melancholika? Odhaduji, že romantik si nenechá na záda vytetovat draka.
---beláková: Nemyslím si, že by to platilo univerzálně. Nelze
vyloučit, že se romantik dostane do životní situace, kdy se rozhodne nechat si vytetovat přes celá záda barevného draka. Na
druhou stranu, vzhledem k tomu, že na moje tetování se pár
měsíců čeká, to dotyčného může přejít.
---playboy: Johnny Depp říká, že tetování je deník a jeho tělo
příběh…
---beláková: Souhlasím. Většinou se lidi nechají tetovat při
konkrétní příležitosti, takže jsou schopni na základě jednotlivých tetování rekapitulovat vlastní život. Poprvé jsem se
nechala tetovat v šestnácti a nikdy na to nezapomenu. Přesně
vím, čím jsem v té době procházela, jak jsem se vypořádávala
s nejrůznějšími událostmi.
---playboy: Kdybychom šli po tvém těle, jsi schopna říct něco ke
každému tetování?
---beláková: Určitě.

---playboy: Takže se svlékneš, postavíš před zrcadlo a můžeš začít psát svůj životopis?
---beláková: Přesně a díky moc za radu. Jednou se do toho
pustím, jenom jsem nevěděla, jak začít…
---playboy: Každá životní etapa by měla být charakterizována jedním obrázkem, který uzavře kapitolu, nebo by se
mělo jednat o stále se rozšiřující motiv?
---beláková: Těžko říct. Některá rozhodnutí přijdou zničeho nic. Znám lidi, kteří žili v představě, že se nikdy tetovat
nenechají. Pak zašli večer do baru na panáka a ráno skončili v tetovacím salonu. Alespoň tomu tak bylo v čase mého
mládí na Slovensku. Moje klientela se vzhledem k čekací
době a mému honoráři většinou skládá z lidí, kteří vědí, co
chtějí. I když existují výjimky.
---playboy: Kdyby za tebou někdo přišel, abys dalších dvacet let byla jeho dvorní tatérkou, dal ti dopředu peníze
s tím, že přijde jednou za půl roku, řekne ti nějaký příběh
a děj se vůle Ivanina…?
---beláková: Je to sice výzva, na druhou stranu si nejsem
vůbec jistá tím, že by mě to bavilo. Během půlroku může
člověk změnit vidění světa, zpřetrhat vazby, spousta věcí
ho oslovuje jinak, mezi motivy nebude souvislost. Proto
je nejhorší, když někdo začne malými obrázky, pak se rozhodne, že chce celý rukáv a já musím všechno zakomponovat do celku.

PL AYBOY

37

---playboy: Přijdu s tím, že mám
za sebou prožitek, který si chci
vzít na svém těle do rakve…
---beláková: Trvám na tom, aby
klient věděl, co chce, a krátce
a srozumitelně mi to řekl. Každý
příběh má vlastní dynamiku, graduje, pak se to zklidní a je na něm,
aby věděl, která z těchto fází je pro
něj nejdůležitější. Troufám si říct,
že dokážu využít energii každého
člověka, moc se nepřipravuji a čekám, jaký signál vyšle mým směrem.
---playboy: Taky ti může říct: Jsi
slavná Beláková, tak to nějak udělej, stejně se mi to bude líbit.
---beláková: Nemám zrovna v oblibě zákazníky, kteří přijdou s tím,
že vlastně nevědí, co chtějí. Skoro
pokaždé to dopadne tak, že někdo dorazí a já se zeptám, co chce?
Odpoví – cokoli, něco mu navrhnu a dotyčný mi řekne, že
zrovna to se mu nelíbí a chtěl by vlastně něco jiného…
---playboy: Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co…
---beláková: Líp to snad nešlo ani vystihnout.
---playboy: Odmítáš zakázky, protože se neztotožňuješ se
zadáním?
---beláková: Ano, ale neděje se to moc často. Lidi mě znají a umějí odhadnout, jaká bude moje reakce. Nemusím
klienty, kteří mají rádi překombinovanost. Mám ADHD,
proto se ani nepouštím do čtení čtyřstránkových mailů,
ve kterých mi někdo vylíčí celý svůj život s tím, že mám
vymyslet tetování. Jednou jsem takovému klientovi sdělila, že pokud touží po barevném zpracování svého příběhu,
bude to stát 50 tisíc dolarů. Kupodivu mi odpověděl, že to
není problém. Tak jsem si to ještě jednou přečetla a zakázku definitivně odmítla. Peníze jsou krásná věc, ale pokud
vnitřně cítím, že to bude utrápené, jdu od toho.
---playboy: Zdá se mi docela legrační poslat předem
3000 dolarů a přitom nevědět, co vlastně chci.
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---beláková: Na peníze mám nárok už ve chvíli, kdy zvednu telefon nebo odepíšu. Proto je v zájmu klienta, aby věděl, co chce.
---playboy: Převládají muži, nebo
ženy?
---beláková: Je to tak padesát na
padesát. I když jsou moje tetování spíš jemnější, oslovují i chlapy.
Nedělám si statistiky, ale moc se
to nemění. Pokud si mě objednáš,
přijde ti dopis, ve kterém se dozvíš, že vyžaduji absolutní uměleckou svobodu. Takže chci vědět,
co chceš, ale jak to udělám, včetně
barev, necháš na mně. Když mi
někdo chce během práce vysvětlovat, co mám a nemám dělat, nemá
cenu, aby chodil. Práce pod diktátem zákazníka mi neposkytuje potěšení a nebaví mě.
---playboy: Když se někdo rozhodne pro tetování, nemělo by to fungovat jako, dejme tomu,
u stomatologů? Jeden tatér na celý život?
---beláková: Nejsem o tom vůbec přesvědčená. Na naší branži
je skvělé to, že poskytuje velký výběr profesionálů s různými
styly. Kromě toho existují zákazníci sběratelé, kteří chtějí mít
na těle obrázky, případně motivy od více tatérů. Takže přijdou,
že chtějí jeden obrázek, podívám se na ně a vidím, u koho byli
přede mnou.
---playboy: Navštěvuje tě hodně sběratelů?
---beláková: Ano, chodí ke mně docela často.
---playboy: Odmítáš tetovat zákazníky, kteří dorazí o deset minut později. Znamená to, že potřebuješ mít od začátku práce
pohodu, kterou pozdní příchod naruší?
---beláková: Dokonce je to tak, že když má někdo objednávku
na desátou, měl by dorazit deset minut před začátkem, abychom se představili, prohodili pár vět, vznikla příznivá atmosféra. Na práci se připravuji a beru to tak, že pokud někdo
dorazí pozdě, nechová vůči mně patřičný respekt. Tetování je
na celý život a z někoho, kdo není schopný přijít alespoň včas,
nemám dobrý pocit. V okamžiku, kdy mi někdo zavolá, že je
sice na cestě, ale bude mít dvacet minut zpoždění, dotyčnému
většinou řeknu, aby nejezdil.

---playboy: Jaká následuje reakce?
---beláková: To mě nezajímá. Je to problém klienta, který
není schopný přijít včas. Mám poměrně dost aktivit, ale pokaždé, když tetuji, jsem na místě o půl hodiny dřív. A když ze
zkušeností vím, že budu pracovat čtyři hodiny, dám si časovou rezervu, protože nikdy nelze vyloučit, že přijde problém.
Nevidím nic neobvyklého na tom, aby stejně postupoval
zákazník.
---playboy: Signuješ tetování?
---beláková: Existují klienti, kteří to žádají, ale většinou ne.
Můj styl, troufám si říct nezaměnitelný, rovná se podpisu. Ale
pokud někdo touží za každou cenu po autogramu a akceptuji
jeho důvod, můžeme se dohodnout.
---playboy: Stalo se ti někdy, že jsi klienta odmítla na základě
dojmu, že tvoje tetování patřičně nevynikne?
---beláková: Není to pravidlem, ale stává se to. Prostě přijde někdo, kdo mi nesedne, nelíbí se mi motiv, který si vybral, moje
tetování se vůbec nehodí k tomu, co už má na sobě.
---playboy: Tetování trvá hodiny, dny. S klientem se bavíte,
nebo se potřebuješ soustředit?
---beláková: Jak kdy a s kým. Mám štěstí na hodně zajímavé lidi,
takže pracuji, bavíme se a najednou je tetování hotové. Ale existují taky klienti, kteří přijdou s tím, že chtějí poslouchat muziku,
nasadí si sluchátka, takže udělám totéž. Je to na zákazníkovi,

potřebuji, aby se v průběhu práce uvolnil, takže se snažím
mu v maximální možné míře vyhovět.
---playboy: Co maximální soustředění? Přece jen, tetování
zůstává na celý život…
---beláková: Nemám s tím problém, někteří klienti vyprávějí, já souhlasně pokyvuji hlavou, přitom jsem zcela
soustředěná na svoji práci. Účastním se tetovacích akcí, na
kterých se mi na ruce dívá dejme tomu padesát lidí, přesto
se dokážu úplně ponořit do práce, posunout se do svojí zóny a zároveň komunikovat. Není to jednoduché, ale
všechno se dá naučit. Tatér musí být showman.
---playboy: Máš klienty po celém světě, platí, že jiný kraj,
jiný tetovací mrav?
---beláková: Mám tu výhodu, že cestování můžu spojit
s prací, někteří klienti na mě čekají rok dva, musí se podřídit mému časovému rozvrhu. Jsem součástí komunity, je
proto jedno, jestli tetuji člověka v Bratislavě, Los Angeles
nebo v Šanghaji. V roce 2008 jsem se rozhodla trochu cestovat, Francouzská Polynésie, Cookovy ostrovy, Fidži, Nový
Zéland… Pokaždé, když jsem někam přijela, jsem skočila do
nějakého tetovacího studia, představila se. Nikdy jsem neměla problém navázat komunikaci, hned jsem měla průvodce a dostala se na místa, která znají jenom místní obyvatelé,
zvali mě na večeře.
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---playboy: Tetování považuji za druh výtvarného umění, malíři mají ale možnost zničit spoustu pláten, štětců,
barvy…
---beláková: V tetování druhé pokusy neexistují. Mám tu
výhodu, že dělám abstraktní věci, takže na začátku vlastně
úplně nevím, jak to má v konečné podobě vypadat. Když
vidím, že lehce ulítávám, vždycky existuje prostor pro improvizaci.
---playboy: A když je to od Belákové, tak to vlastně ani nemůže být špatné...
---beláková: Přesně, prostě se to musí líbit, a hotovo.
Ale jak už jsem říkala, pokud mě někdo osloví, má jasno
v tom, co ode mě může čekat.
Není to jako u herců, kteří natočí fantastický film, a pak přijde
propadák. Mám za sebou tisíce
tetování, pokud někdo porovná
věci, které jsem dělala před patnácti lety a dnes, vidí vývoj, ale
zároveň konzistentnost. A skoro bych se vsadila, že každé ze
svých tetování poznám. Na
mých cenách se podepisuje neopakovatelnost. Neznám nikoho, kdo by dokázal kopírovat
moje věci, když to nezvládnu ani
já sama. Každý kus je originál,
podle toho, jaké energii jsem ze
strany klienta vystavena.
---playboy: Zdroje inspirace?
---beláková: Určitě cestování
a příroda. Nejvíc mě ale inspiruje každodenní život.
---playboy: Plánuješ cestování
dopředu? Nebo ti prostě hrábne?
---beláková: Jsem si skoro jistá,
že za tu dobu, co se bavíme, jsi
poznal, jak odpovím. Probudím
se, učiním rozhodnutí, vzbudím
partnerku Veroniku, balíme
a letíme třeba do Francouzské
Polynésie.
---playboy: Jak se staráš o ruce?
Četl jsem, že zlomenina tetující
ruky rovná se konec tatéra.
---beláková: Nikdy jsem si zápěstí nezlomila, takže to nemůžu posoudit, nevím, jestli
hned konec, ale velké komplikace určitě. Ale ruce si hlídám. V době svého pobytu v Austrálii jsem strašně moc
chtěla boxovat. Po pár trénincích jsem musela skončit,
měla jsem úplně odrovnaná ramena. Miluji adrenalin, ale
většinou převáží pocit odpovědnosti.

---playboy: Muzikanti zkoušejí, malíři si kreslí, jak trénují
tatéři?
---beláková: Přestože tetuji dvacet let a podle médií patřím
mezi světovou špičku, pořád se učím a vím, že nikdy nebudu
moct říct, že umím úplně všechno. Ke každému tetování musíš
přistupovat, jako by to bylo poprvé. Tatéry dělím na dvě kategorie – technické a umělecké. A nemůžeš být dobrý umělecký
tatér bez zvládnutí techniky. Není nad skvělý nápad, ale pokud
ho nezvládneš technicky, je to k ničemu. Takže je mnohem lepší
být technicky skvělý tatér bez uměleckých ambicí, který víceméně kopíruje, než být nahoře umělecky, ale nezvládat řemeslo.
Podle všeho mám výtvarný talent, ale za každým obrázkem je
dřina. V začátcích jsem měla klienty, které jsem tetovala zadarmo a učila se na nich. V součtu
se jednalo o stovky hodin práce.
---playboy: Moje první a poslední tetování dělí třicet let, na
vlastní kůži zjišťuji, jak moc se
posunula technika, barvy…
---beláková: Když to trochu přeženu, dnes se nějak naučíš tetovat i prostřednictvím YouTube.
Když si vzpomenu na svoje začátky, kdy jsem si jako víceméně
technický antitalent skládala
strojky, přijde mi to k smíchu.
Stejně tak se nedají porovnat
barvy. Takže techniku zvládneš
snáz, ale posunutí výš je opět
věcí práce a talentu. Ale dostat
nápad z hlavy přes ruce na kůži
je dnes jednodušší.
---playboy: Máš vlastní styl
s názvem funky colours, ale
například Picasso měl modré
a růžové období, kubismus, surrealismus…
---beláková: Ne snad že bych
chtěla být srovnávaná s Picassem, ale i Beláková se vyvíjí. Není
to ale tím, že bych si řekla: Tak
a teď zahajuji nové období. Dávám tomu prostor a čas, ale jedná se o pomalý až plíživý proces.
Bratra tetuji dvacet let, na jeho
těle lze přesně poznat, jakým vývojem jsem prošla, umím popsat
každý jednotlivý motiv, proč to vypadá tak, jak to vypadá. Ale
vždycky to šlo ze mě, nikdy se nejednalo o reakci na poptávku. Je
těžké se nahoru dostat, ale mnohem těžší je se na vrcholu udržet.
---playboy: Jak dál?
---beláková: Mám víc aktivit, do budoucna se nechci soustředit
jen na tetování. Jsem umělec, tvůrce, oslovuje mě spousta věcí.
Nejsem schopna s určitostí říct, co budu dělat, ale vím, že mě
to musí bavit.

V tetování druhé pokusy
neexistují. Mám tu výhodu,
že dělám abstraktní věci,
takže na začátku vlastně
úplně nevím, jak to má
v konečné podobě vypadat.
Když vidím, že lehce
ulítávám, vždycky existuje
prostor na improvizaci...
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