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Įvadas

mažai menininkų, kurie patys nedaro tatuiruočių. Kadaise
latuiruočių taisyklėmis, ir, jomis vadovaudamiesi, dabar ji

kaip ir kitose meno srityse). Atsižvelgdami j mūsų nuoroda

neįtikėtinus vaizdus.

Tie žmonės, kurie šiandien užsisako tatuiruotes, daug l
tatuiruotės kūrimo procesą ir daug labiau yra suinteresuo

binį procesą. Tatuiruočių mėgėjai geriau supranta, kokių
lentų privalo turėti tatuiruočių meistras, kad padarytų bū

iruotę, kokios jie trokšta. Taip pat šie užsakovai geriau
suvokia ir savo pačių meninius bei kūrybinius sugebė

jimus, lemiančius vis didesnį įsitraukimą į tatuiruotės

kūrimo procesą.

Šiandien tatuiruotės kūrimas ^ daug skaidresnė vei

negu buvo anksčiau, dėl to klientas ir tatuiruočių meistr
turi daugiau galimybių bendrauti ir bendradarbiauti.

džiąją„namų darbų" dalį atlieka patys klientai. Už papildo
paslaugas jie taip pat yra pasiryžę sumokėti daugiau, tači

kalauja nepriekaištingų ir išskirtinių tatuiruočių.

Be jokios abejonės, naujos tatuiruočių technologijos ir

tendencijos nesiliaus mūsų stebinti, o tatuiruočių mėgėj
tra ir šios srities profesionalų atsidavimas leis išlaikyti be

darbiavimu grįstus santykius. Visa tai padeda plėsti tradi

tatuiruočių meno ribas.

Šioje knygoje rasite daug naudingos informacijos apie
alios tatuiruotės planavimą, piešimą. Atskiri skyriai pasa
kaip susikurti savitą tatuiruotę, kaip surasti tinkamą mei
žiūriai į tatuiruotės vaizdo kūrimą, mokoma, kaip piešti ir

kiama daugiau kaip tūkstantis šablonų, kurie puikiai tink

ruočių mėgėjams, taigi, ši knyga skirta trokštantiems susikurti svajonių tatuiruotę.
Individualių tatuiruočių menas - smagus, kūrybiškas ir pasitenkinimą suteikiantis

procesas. Tikimės, jog perskaitę šią knygą įgysite naudingos patirties.

Mes, knygos autoriai, suvokiame, jog tatuiruočių kūrimo paslaugos yra orientuo

tos į kliento poreikius. Kai XX amžiaus paskutiniojo dešimtmečio pradžioje ėmėmės
pardavinėti tatuiruočių pavyzdžius tatuiruočių salonams, orientavomės į tatuiruo
čių meistrų poreikius. Naujojo šimtmečio pradžioje supratome, kad esame nenuils

tantys ieškotojai. Mes sukaupėme klientams reikalingos, juos dominusios infor

macijos ir išteklių. Mes suteikėme klientams teisę patiems vadovauti tatuiravimo

procesui - iki tol tai darė tatuiruočių meistrai.

Kai 2003 metais jkūrėme savo tinklalapj, tatuiruočių ieškoję klientai, piešinius
pirkdavę pas mus, pasakojo, jog tatuiruočių meistrai būdavo nelabai patenkinti, kai

užsakovai ateidavo jau išsirinkę piešinį ar trafaretą. Meistrai manė, kad jie patys gali

nuose ant sienų. Kodėl gi klientui prireikė
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