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Dövme sanatının dünyaca ünlü ustaları ilk defa İstanbul’da buluşuyor
Binlerce yıllık geçmişi bulunan dünyanın en köklü sanatlarından dövmenin dünyaca ünlü ustaları 15-16
Eylül'de düzenlenecek İstanbul Tattoo Convention Fuarı’nda buluşacak. Sektörün öncüsü Golden
Arrow tarafından düzenlenecek fuarında düzenlenecek şovlarda Hollywood starları ve dünyaca ünlü
sporcuların dövmelerini yapan ABD, İngiltere, Çin, Japonya ve İskoçya'dan pek ünlü dövme sanatçısı
hünerlerini sergileyecek.
Geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan, kimi medeniyetlerde dini, kimi medeniyetlerde de süslenmeyi ve
sosyal statüyü temsil eden dövme sanatına ilgi artarak devam ediyor. Zamanla farklı renkler ve şekillere
bürünen dövme sanatının dünyada olduğu gibi Türkiye'de popülerliğini arttırıyor.
Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden her kesime hitap eden ve adeta bir sektör haline gelen dövme
sanatının usta isimleri İstanbul'da buluşuyor. Türkiye'deki dövme sanatına yön veren markalar,
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek "İstanbul Tattoo Convention" Fuarında biraraya
gelecek. 15-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan fuara yaklaşık 10 bin ziyaretçinin katılması
bekleniyor. Ülkemizde dövmecilik sanatına yön veren Türk ustalarının yanı sıra dövme tutkunları
dünyaca ünlü isimlerle de bir araya gelecek.
Dünyanın sayılı, Türkiye'nin de öncü dövme ve piercing sarf malzemesi tedarikçilerinden biri olan Golden
Arrow’un ev sahipliğinde düzenlenecek fuara, ülkemizde İzmir'den Antalya'ya Eskişehir'den Muğla'ya
Türkiye'nin birçok yerinden ünlü dövme sanatçılarını da ağırlayacak "İstanbul Tattoo Convention" fuarına
Litvanya, Japonya, Japonya, ABD, İngiltere, Yunanistan, İskoçya ve Çin'den dünyaca ünlü usta isimler
katılacak.
Bir meslek dalı
Türkiye'de dövmeciliğin meslek olarak tanımlanması ve meslek standartlarının oluşturulması için
İstanbul Güzellik Uzmanları Kalıcı Makyajcılar ve Dövmeciler Esnaf Odası ile birlikte çalışamalar da
yürüten Golden Arrow'un Yönetim Kurulu Başkanı N. Şener Öner, Türkiye'deki dövme, piercing ve
malzemeleri konusunda sektörde sağlık koşullarına uygun çalışma ortamları yaratmak için uğraş
verdiklerini söyledi. Şener, "Birlikte çalıştığımız ya da tedarikçisi olduğumuz dövme sanatçılarının Avrupa
Dövmeciler Birliği üyesi ve Türkiye'de isim yapmış ve kendisini kanıtlamış sanatçılar olmasına dikkat
ediyoruz. Sektörün daha gelişimine katkı sağlamak için sertifikalı eğitimler düzenliyoruz" diye konuştu.
Her 5 kişiden üçünde dövme var
Bu gün Avrupa ülkelerinde 18-35 yaş aralığında her beş kişiden üçünde dövme olduğunu söyleyen Öner,
"Futbolcular, sanatçılar, doktorlar, avukatlar aklınıza gelen gelmeyen her meslek grubundan insanlar
dövmeye ilgi gösteriyor, dövme yaptırıyor. Geçmişte Latince, Çince yazılarla dövme yaptırmaya gelenler
yerine şimdi özel tasarımlar yapıyoruz" dedi.
20'den fazla ülkeye ihracat yapan ve uluslar arası standartlarda altın piercing üretiminde bir ilke imza
atan Golden Arrow'un Romanya ve ABD'de ofisleri bulunmaktadır.
http://www.bugunbugece.com/istanbulv2/Etkinlikler/Etkinlik/istanbul-tattoo-convention-fuari

