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Huszonöt éves koromra úgy alakult az életem, 
hogy két tetoválóstúdió tulajdonosa lettem, 
de egyszer sem volt még kezemben működő 
tetoválógép, csak az üzleti lehetőséget láttam 
ebben a szakmában. Egy napon, nem is tudom 
pontosan minek köszönhetően, úgy döntöttem, 
kipróbálom a tetoválást.
Utólag visszatekintve nyilvánvaló, hogy az a 
nap fordulópontot jelentett az életemben, és 
meghatározta egész további sorsomat.
Annyira megtetszett, hogy megszállottan gya-
korolni kezdtem. Az összes rendelkezésemre 
álló flasht vagy ezerszer átrajzoltam, majd sa-
játokat készítettem, és a mai napig sem álltam 
le ezzel.

Jelenleg egy nagy saját stúdióban dolgozom, 
itt két egymás fölötti emeleten lettek elhe-
lyezve a tetoválószékek. Csak a földszinten 6 
tetoválóállást hoztunk létre.
Folyamatosan jönnek-mennek az emberek, 
meglehetősen mozgalmas itt az élet. Napon-
ta sok vendéget fogadunk, és több állandó 
tetoválóval dolgozunk. Ők művészi stílusuk 
szerint szinte az összes tetoválóműfajt lefe-
dik: realista, old school, new school, japán, 
neotradicionális, ornamentikus... Tíz állandó 
művész dolgozik nálunk, úgyhogy minden ven-
dég igényét ki tudjuk elégíteni.
A felső szintet nem reklámozzuk, mondhatni 
titokban tartjuk.
Ez egy különálló lakás, két tetoválóállomással 
és egy terasszal. Itt dolgozom én. Időm nagy 
részét itt töltöm, ezen a világos és békés he-
lyen. Itt tudok kellőképpen összpontosítani, és 
művészileg a lehető legjobbat nyújtani.
 
Amikor megkeresnek egy kéréssel, igyekszem 
elkülöníteni a vendég saját tetoválására vonat-
kozó alapötletét (az érzelmeket tartva szem 
előtt, melyeket ki szeretne fejezni vele) a te-
toválásokról alkotott idealizált képtől, melyről 
tudom, hogy a fejében létezik (mindenkinek 
van ilyen elképzelése), így elkerülhetjük, hogy 
egy újabb semmitmondó szimbólumot hoz-
zunk létre. 
Megszokott, hogy az emberek jól ismert szim-
bólumokból rakják össze képzeletben saját 
tetoválásukat.
Például amikor egy virág egy szeretett sze-
mélyt testesít meg, egy farkas vagy tigris pedig 
egy nehéz időszakot, amely sikerrel végződött. 
Tetoválóként az én dolgom, hogy tudomásuk-
ra hozzam, rengeteg más módja is van annak, 
hogy valaki kifejezze érzelmeit, és ezek közül 
néhányat biztosan sokkal közelebb fog érezni 
magához, mint a bevett sémákat. 
Először mindig azt kérem, magyarázzák el, mit 
szeretnének. Aztán arra biztatom őket, válasz-
szanak ki néhányat a tetoválásaimról készült 
fotók közül, miközben egyáltalán nem gondol-
nak saját, elkészítendő tetoválásukra. Nem azt 
akarom, hogy feladják korábbi elképzelésüket, 
csupán mert a kiválasztott képeknek nincs kö-
zük eredeti terveikhez, vagy valamilyen másik 
testrészen helyezkednek el. 
Ennél a lépésnél csupán arra vagyok kíváncsi, 
mit jelent nekik a szép és esztétikus. 

A galíciai Vigóban születtem, amely 
Spanyolország nyugati partjánál 
fekszik. 21 évesen hagytam ott Ga-
líciát, akkor üzlethelyiségek belső 
tervezőjeként dolgoztam.

Meg sem fordult a fejemben, hogy 
művészi pályára lépjek, szinte 
minden akartam lenni, de a mű-
vészet nem merült fel választható 
lehetőségként.

Nem is igen rajzoltam. Fiatalon 
időm jelentős részét sportolással 
töltöttem. Ma is őrizgetem judóban 
szerzett érmeimet, van belőlük bő-
ven. Egy félprofi focicsapatban is 
játszottam, de rajzolni szinte soha 
nem rajzoltam.

    Abel
Miranda
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Egyes vendégeknek a bőrfelületük 90%-át 
lefedő, határozott kontúrokkal rendelkező erő-
teljes fekete tetoválások jönnek be, másoknak 
a színes, organikus, a test áramlási vonalaival 
összhangban álló minták tetszenek. Ez már 
egy alapvető különbség, amiről tetoválóként 
érdemes tudnom ahhoz, hogy a helyes irányba 
tudjak indulni mintáik megtervezésekor. 
Tulajdonképpen ekkor következem én, és a 
művészi része a munkámnak, hogy ötletüket 
és azt a megjelenítési formát, amit ízlésesnek 
találnak, összeegyeztessem saját technikám-
mal, és „ráigazítsam” a mintát vendégem vá-
lasztott testrészére.

Legelső tetoválásomat édesanyámnak készí-
tettem, egy színekben pompázó pillangót. Pá-
lyám elején, ahogy minden tetováló, én is kí-
sérletezgettem különböző stílusokkal, de nem 
sok idő kellett, hogy rájöjjek, ötleteimet egyet-
len létező stílus sem tudja teljesen kifejezni. 
Nagyon tetszettek az erőteljes hatású stílusok, 
így a törzsi minták és a black work tanulmá-
nyozásába kezdtem. Rengeteg könyvet elol-
vastam ezekkel kapcsolatban. Megszállottan 
próbáltam elkészíteni a tökéletes „fekete te-
toválást”, de aztán úgy döntöttem, hogy szí-
nekkel egészítem ki a korábban szentnek és 
sérthetetlennek gondolt geometriai mintákat, 
vagy egyszerűen csak pacákat rajzolok az 
ilyen szimmetrikus kompozíciókba. 
Nehéz pontosan meghatározni a művészi stílu-
somat, mert leginkább különböző műfajok ke-
veredéséből áll, melyekkel a pszichadelikus-
geometriai mintáimat egészítem ki.

9

Egy művész által bejárt kreatív utakat megle-
hetősen nehéz utólag leírni vagy megmagya-
rázni. Nem jellemzőjük a logika, ezért nincs 
olyan útmutató, melynek lépéseit betartva 
követni lehet az utat, és ezáltal mások is eljut-
hatnak ugyanoda. Ez a fajta út minden művész 
sajátja, ösztönös, csak gondolatban létezik és 
mindig egyirányú. Soha nem tudhatod, hogy 
általa jó vagy rossz helyre kerültél, csak akkor 
derül ki, amikor már ott vagy.
Persze a kreativitás és az egyedi nézőpont 
segíthet, de ez csak az út tizedére elegendő 
muníció. A maradékot szorgalmas munkával 
lehet megtenni: rajzolni, festeni, hibázni, még 
többet rajzolni, régi mintákat variálni és renge-
teget tetoválni. 
Keményen dolgozni, és napi szinten újra alkot-
ni magad, ez az én egyetlen törvényem.

Amikor példaképeimet említem, mindenféle-
képpen beszélnem kell Xed Le Headről. Ő a 
dotwork atyja. Saját technikám alapja ez az el-
járás, ennek segítségével tudtam új textúrákat 
és effekteket megvalósítani vendégeim bőrén. 
A dotwork vagy a dotworkon alapuló kézmoz-
dulatok nélkül nem tudnék olyan geometriai 
formákat, árnyékokat vagy részletes pacákat 
létrehozni, mint amilyeneket készítek.

Kedvenc saját mintáim jelenleg még készülő-
ben vannak. Ha megkérdeznél, valószínűleg 
ugyanezt mondanám néhány év múlva is, mivel 
mindig szeretek új mintákkal, formákkal kísér-
letezgetni, és így mindig az aktuális munkáim 
a legérdekesebbek számomra. Nagyon tetszik 
például az egyik legújabb, színes geometriai 
munkám. Nagyon különbözik mindentől, amit 
korábban alkottam. Szerencsére legtöbbször 
nagyszerű vendégeim vannak, akik szabad 
kezet biztosítanak nekem ahhoz, hogy valami 
egyedit hozhassak létre a bőrükön. 

Saját testemen található tetoválások közül 
egyértelműen a fekete karmintám a kedven-
cem. Néhány részen korábbi tetoválásokat 
takar, de ahogy mondtam, mindig szerettem 
volna megalkotni a tökéletes fekete tetoválást, 
ezért az egész bal karomat ilyenre tetováltat-
tam.
Nazareno Tubaro készítette az egyik felét (váll-
tól könyökig) és Jorge Teran Made a másikat 
(könyöktől csuklóig). 

A tetoválás, mint munkafolyamat lehetőséget 
teremt arra, hogy számos kultúrával megis-
merkedjek. Nem csupán az utazásaim során, 
hanem mert számos külföldi művésszel is 
találkozom, akik saját hazájuk szokásaival és 
kultúrájával ismertetnek meg.

Saját tapasztalatomból tudom, hogy a tetová-
lások egy napon megjelennek az életedben, és 
attól kezdve elválaszthatatlanok lesztek, füg-
getlenül attól, hogyan alakul a további sorsod. 
Ha a tetoválások beszélni tudnának, sok min-
dent mesélnének rólad, viselőjükről. Ezért sze-
rintem fontosabb, hogy életed melyik szaka-
szában szerzed meg első tetoválásodat, mint 
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a mögötte rejlő szándék vagy tartalom. A te-
toválások olyanok, mint valami ablak, melyek 
életed egy-egy pillanatába – jókba, rosszakba 
– engednek betekintést. Emlékeztetőként, ta-
nácsadóként tekintek rájuk.

Vendégköröm idővel átalakult, de egyáltalán 
nem vagyok biztos benne, hogy ennek oka 
pusztán az idő múlása, inkább a stílusomban 
végbement változások azok, amiért manapság 
más emberek keresnek meg, mint régebben.

A napjainkban divatos képek egyáltalán nem 
befolyásolnak, hiszen a mintáim absztrakt 
formákon alapulnak, de persze vannak olyan 
alapmotívumok, melyek soha nem évülnek el, 
mint a koponyák vagy a virágok. Ezeket én is 
használom, legfeljebb új változatokat készítek 
belőlük.

Számomra, akinek bevallottan szívügye a te-
toválás, nagyszerű érzés, hogy manapság már 
szinte mindenki tud valamit erről a műfajról, és 
nem néznek bűnözőnek vagy törvényen kívüli-
nek, csupán mert ki vagyok varrva.
Ráadásul ma jóval könnyebb nagyszerű köny-
veket és videókat találni tetoválásokról, mint 
akár csak néhány évvel korábban.

Bánfalvi Ákos


