Alternativa

ТЕТОВИРАЊЕ
Још прије 8-9 миленијума, људи су
их користили као
симболе племена.
Честе су биле и у
старом Египту. О
данас све популарнијем виду изражавања, тетоважама,
разговарали смо са
Александром Шоботом (25), који се

професионално бави тетовирањем.
• Многи о тетоважама имају лоше мишљење. Колики
је ризик од тетовирања?
Ако се не ради стерилно може доћи до проблема. Свашта
људи раде, многи нису ни свјесни какве компликације
могу наступити. Веома је важно да су боје са гаранцијом,
клинички испитане и без канцерогених састојака.
• Како изледа сам процес тетовирања?
Ради се машински, биљним пигментима. Регенерација
траје око 5 дана, а убрзава се наношењем креме више пута
дневно. Након тога образује се млади слој коже.
• Да ли постоје методе за скидање тетоважа и које су?
Тетоваже се могу уклонити пластичном хирургијом, али
то никоме не бих препоручио. Ласерско скидање на клиникама је ужасно скупо. Такође, могуће је и прекривање
старе тетоваже новом. Оне које су рађене машински лакше се скидају него оне старије, јер су плиће. То је мало
компликованији процес од самог тетовирања, али је у сваком случају изводљив. Треба добро размислити о мотиву
који ће се тетовирати.

• Ком добу муштерије најчешће припадају?
Малољетницима не радим
тетоваже. Обично имају од
18 до 35 година, али дођу
и старији, најчешће да им
прекривам тенкиће и падобранчиће...
• Ко се више тетовира?
Дјевојке или момци?
Нећете ми вјеровати, али
дјевојке се више тетовирају.
Најчешћи мотив код дјевојака је трајбл, из естетских
разлога.
• Зашто се људи тетовирају?
Зависи од личности. Неки
људи их стављају ради фазона, из неког сопственог
хира, а неки желе да имају симбол који ће их пратити
кроз живот. Нађу себе у неком мотиву, нађу смисао свог
живота. Тетоваже често осликавају психу човјека.
• Шта онда осликавају мртвачке главе, демони и змије?
Људи њима желе изразити снагу и агресивност.
• Који су мотиви најчешћи?
Животиње: лавови, пантери, тигрови... Веома чести су змајеви јер зраче снагом, уливају страх...
• Видим, и ти си истетовиран (двије велике тетоваже
на обе надлактице). Колико ти значе твоје тетоваже?
Много, обожавам их! Заволи се то... Оне су дио мене. Радим и пирсинг, али тетоважа је нешто друго...
• Од када се бавиш тетовирањем?
Радим то већ 10 година, а од малена
сам црткао. За вријеме рата није било
струје, па сам намотавао конац на иглу,
затим сам правио импровизације са
електричним моторићима, везивао за
техничку оловку... Дуг је то пут.
• Гледајући каталог са тетоважама,
закључио сам да за ово треба бити
прави умјетник! Није то ни мало једноставно...
Свакако, далеко је теже него обично
цртање. На папиру је лако, обришеш,
бациш, али кожа...
• Шта још рећи читаоцима за крај?
Поручите младима да добро размисле
када се тетовирају, јер свашта се ради.
Није лако наћи некога ко ће то урадити
квалитетно.

Трајбл води поријекло од ријечи „tribe” (енгл. племе). Користили су се као племенска обиљежја.
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