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ROZHOVOR

Tetuje po celom svete 
a je jedinou ženou, ktorej 
tetovanie bolo uznané 
za súčasné výtvarné 
umenie. Ivana Beláková 
pochádza z obce Kostolné 
v okrese Myjava a už 21 
rokov žije v zahraničí. 
V Los Angeles má vlastné 
tetovacie štúdio a k jej 
klientom patria napríklad 
speváčka a herečka Rita 
Ora a raperi Chris Brown 
a Lil Wayne. Populárna
je aj u slovenských celebrít 
- jej dielka hrdo nosia
na svojej koži Rytmus, Kali, 
Majk Spirit, Martin Nikodým 
či speváčka Tina. Ivana 
odmalička rada kreslila, 
no až keď do rúk chytila 
tetovaciu ihlu, pochopila, že 
to bude láska na celý život.

M. Kovaríková

Kérky vás zrejme odjakživa pri-
ťahovali. Kedy ste sa dali prvý 
raz tetovať a ako ste boli s vý-
sledkom spokojná? Koľko teto-
vaní máte v súčasnosti?
Prvýkrát som sa dala tetovať, 
keď som mala 17 rokov. Robil 
mi to jeden pán v  Bratislave 
v nejakom bare a veľmi sa mi 
celá tá skúsenosť páčila! Dala 
som si vytetovať malý orna-
ment na lopatku. Teraz mám 
to tetovanie už odstránené 
laserom a  celkovo mám tri 
veľké tetovania - na hrudníku, 
bruchu a ľavej ruke. 

Nechať si telo zdobiť tetovaním 
je jedna vec, začať tetovať sama 
je však vec druhá. Kedy a  ako 
ste začínali, a kde ste čerpali in-
špiráciu?
Mašinku v  ruke som prvý 
raz držala, keď som tetova-
la jednu známu. Robila som 
jej malý ornament na nohu. 
V  sekunde, keď sa ihla do-
tkla kože, som vedela, že to je 
láska na celý život. A od toho 
momentu som tetovaním 
žila. Nepotrebovala som ni-
jakú extra inšpiráciu, lebo už 
len samotný proces tetovania 
ma úžasne bavil. Vo všeobec-
nosti ale môžem povedať, že 
moja najväčšia inšpirácia je 
sám život, všetko okolo mňa. 

V  tom čase ste žili na Sloven-
sku. Potom ste však odišli do 
Austrálie a nakoniec ste zakot-
vili v USA. Aké boli vaše začiat-
ky v  cudzine? Bolo to iné, ako 
u nás?

Samozrejme, začiatky v  cu-
dzine bez angličtiny a  peňa-
zí nikdy nie sú ľahké. Zo Slo-
venska som odišla, keď som 
mala 20 rokov, bola som mla-
dá a naivná. Nič som o živote 
a svete nevedela. Bol to proti-
klad toho, že som pochádza-
la z malinkej dedinky, kde žije 
asi 200 ľudí. V  Austrálii som 
spávala pár mesiacov na zemi 
v malinkej izbe s rozbitým ok-
nom a jediné, čo som si moh-
la dovoliť jesť, boli čínske in-
stantné rezance za 25 centov, 
a občas syr s tortillou. Začiat-
ky v Amerike už potom nebo-
li také ťažké, keďže som vedela 
po anglicky a mala som aj ne-
jaké peniaze.

Čo  vás  v  tých  najťažších  chví-
ľach v cudzom svete držalo nad 
vodou?
Mám rada výzvy a  vždy som 
mala v  sebe silné presvedče-
nie, že budem v živote úspeš-
ná. A tak sa aj stalo. Vďaka mo-
jej predstavivosti, pracovnej 
morálke a vášni som sa vypra-
covala tam, kde som teraz, a to 
mám pocit, že som ešte len na 
začiatku.

Máte svoj špecifi cký štýl, cha-
rakteristický okrem iného krás-
nymi živými farbami. Ako sa váš 
rukopis zrodil a vyvíjal?
Tak nejako postupne, priro-
dzenou cestou. Môj štýl je 
kombinácia rôznych vecí spo-
lu, sú to grafi cký dizajn, carto-
on, street art, graffi ti art, rea-

lizmus, ilustrácie... To všetko 
miešam dokopy a  výsledok 
je v  perfektnej harmónii. Čo 
moju tvorbu ovplyvnilo, je ur-
čite cestovanie okolo sveta, 
rôzne kultúry a žitie na mno-
hých kontinentoch. Myslím si, 
že pre umelcov je veľmi dôle-
žité mať široký obzor.

Ten váš je určite mimoriadne ši-
roký, túlavé topánky ste mali 
v podstate odjakživa...
V  detstve som čítala knižku 
o zajkovi, ktorý cestoval po ce-
lom svete a bola som tým fas-
cinovaná. Rodičia mi dávali na 
Vianoce a  narodeniny kniž-
ky o  cestovaní – o  USA, Číne, 
Egypte. Neskôr som čítala ot-
cove knihy o  expedíciách do 
amazonskej džungle či na Pa-
puu – Novú Guineu. A snívala 
som, že tiež pôjdem na expedí-
cie a precestujem svet. V roku 
2006 som sa skutočne začala 
zúčastňovať na rôznych expe-
díciách. Precestovala som celý 
Pacifi k, Južnú Ameriku, Stred-
nú Ameriku, Karibik, Havaj aj 
Nový Zéland. A splnila som si 
aj sen a vybrala sa na Papuu – 
Novú Guineu. Takmer vo všet-
kých krajinách, do ktorých som 
cestovala, som tetovala. Mám 
mentalitu „hustlera“ – neča-
kám na nič, sama si vytvorím 
podmienky a  nájdem príleži-
tosť. A funguje to.

Vyhľadáva vás mnoho známych 
osobností. Čo bolo tým spúšťa-
čom, ktorý znamenal pre vás po-
sun v kariére? 
Myslím si, že je to jeden celý 
„balík“ – moje umenie a úspe-
chy, ktoré som dosiahla, plus 
kombinácia mojej osobnos-
ti. „Greatness attract great-

ness“ - veľkosť priťahuje veľ-
kosť. Veľký posun v  kariére 
som zaznamenala viackrát. 
Moju kariéru v prvom rade od-
štartovalo, že som začala byť 
autentická sama k sebe a svoj-
mu umeniu – vďaka tomu som 
povyhrávala prvé miesta na 
najprestížnejších tetovacích 
súťažiach po svete, napr. v Pa-
ríži, New Yorku, Los Angeles, 
Sydney, Taiwane, Shanghai, 
či Prahe. Ďalší bod prišiel, keď 
som sa v  roku 2018 stala pr-
vou a  jedinou ženou na sve-
te, ktorej tetovanie bolo vy-
hlásené za súčasné výtvarné 
umenie. Stalo sa tak v  Macro 
Muzeu v  Ríme, čím som pre-
písala históriu umenia a  vy-
šliapala chodníček pre novú 
generáciu umelcov. Teraz na-
príklad cítim ďalší posun, a to, 
že ako umelec objavujem nové 
a  nové príležitosti. Pracujem 
na nových úžasných projek-
toch, ako NFT (digitálne ume-
nie), takisto robím oblečenie 
a  „merch“ – rôzne predmety 
vlastnej značky (www.italo-
sangeles.com). No a  začínam 
robiť semináre pre ľudí, kde 
ich učím sile myslenia, ma-
nifestácii osobnosti, pozitív-
nemu životnému štýlu a  po-

dobným dôležitým aspektom 
života.

Ako u vás vyzerá samotný pro-
ces tvorby tetovania?
Od  klienta  vyžadujem len 
označiť miesto na tele, jed-
no-dve slová ohľadom dizaj-
nu a  umeleckú slobodu. Toto 
mi stačí na to, aby som zača-
la tvoriť. Vsádzam na improvi-
záciu. Keď sa stretnem s klien-
tom osobne, vycítim, ako to 
tetovanie spravím - či bude 
extravagantnejšie, aké far-
by použijem... Mam rada taký 
„free style“, teda, čo mi práve 
napadne, to urobím. Celko-
vo mám rada v tvorbe slobodu 
a zachytenie daného momen-
tu. Na ľuďoch vidím farby, a to 
mi dopomáha k  tvorbe. Mám 
taký extra dar od Boha, za kto-
rý som nesmierne vďačná. 

Existujú v  tetovaní aj nejaké 
trendy?
Existujú, ale chcem pripome-
núť aj kultúrnu zložku teto-
vania. Myslím tým, že v  kra-
jinách, ako Nový Zéland, 
Japonsko či Francúzska Po-
lynézia sa tetovania odrážajú 
od kultúry a jasne vidieť, od-
kiaľ kto pochádza. Takže tu si 
myslím, že trend ako taký až 
tak veľmi nefunguje. V  kra-
jinách ako USA momentálne 
fi čí „single needle tattoos“, čo 
sú tetovania robené jednou 
ihlou, miniatúrne a  len čier-
ne.  

Želania klientov bývajú urči-
te neraz zaujímavé. Čo naj-
bizarnejšie ste doposiaľ te-
tovali, resp. s  čím vás klient 
zaskočil najviac? 
Z  hľadiska miesta na tele to 
určite boli plamene šľahajúce 
zo zadku, vyslovene z análne-
ho otvoru. 

Máte  nejakú  ambíciu,  za-
tiaľ  nesplnený  sen,  kto-
rý sa týka vašej práce?
Je to spolupráca so svetový-
mi módnymi značkami, ako 
Dior, Louis Vuitton, či Gucci. 
A moja vlastná TV show - toto 
však už začínam nakrúcať, ta-
kže je to len otázka času.

Je niečo, čo by ste chceli od-
kázať našim čitateľom?
Všetkým čitateľom Záhorá-
ka prajem len to najlepšie 
a  najkrajšie v  živote. Choďte 
za svojimi snami a ak nevie-
te, ako ich dosiahnuť, sleduj-
te a  počúvajte môj YouTube 
kanál, kde mám veľa inšpirač-
ných videí na tému manifes-
tácia, sebaláska, hojnosť ale-
bo pozitívny životný štýl. /

Tatérka z kopaníc má vlastné štúdio v Los Angeles 

Tetovanie s puncom svetového umenia

S mojou 
priateľkou 
Veronicou

Tetujem Kaliho


