
1.Βελτίωση σχεδιαστικής ικανότητας

2α.Eκμάθηση Photoshop πάνω στο tattoo

• Εκκίνηση προγράμματος. 

• Σχεδιαστικά επίπεδα. 

• Πινέλα και βούρτσες. 

• Γόμες και βούρτσες.

• Επεξεργασία φωτογραφίας. 

• Βασικά εργαλεία. 

• Επιλογές μεταφόρτωσης. 

• Καμπυλότητες σχεδίων. 

• Γραμματοσειρές. 

• Φίλτρα. 

• Εκτύπωση. 

• Εξεζητημένα εργαλεία. 

• Τοποθέτηση σχεδίων πάνω στο σώμα ψηφιακά. 

• Ροές σώματος ψηφιακά. 

• Μαρκάρισμα μέλλον ψηφιακά. 

• Φωτογράφιση μέλους που θα δεχτεί το τατουάζ. 

• Εισαγωγή ανθρώπινου σώματος στο πρόγραμμα. 

• Σχεδιασμός ροών. 

• Τατουάζ πάνω στο σώμα ψηφιακά. 

• Αντίστροφες και διαφάνεια σχεδίου. 

• Εκτυπώσεις. 

• Φίλτρα για στένσιλ.
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2β.Θεωρητική προσέγγιση του tattoo

• Καθήκοντα και ευθύνη tattoo artist. 

• Μόνιμος εξοπλισμός. 

• Αναλώσιμος εξοπλισμός.

• Σετάρισμα περιφερειακών. 

• Σετάρισμα πάγκου εργασίας. 

• Επιλογή σχεδίου, διάφορες περιπτώσεις πελατών. 

• Τιμολόγηση σχεδίου. Τοποθέτηση σχεδίου σε σώμα. 

• Στένσιλ σχεδίου. 

• Προετοιμασία σημείου. 

• Εφαρμογή στένσιλ. 

• Επιλογή βελόνων. 

• Επιλογή μελανιών. 

• Μορφολογία δέρματος και ανατομία. 

• Προτεραιότητα σχεδιασμού για γραμμές σκιές κτλ. 

• Προτεραιότητα σχεδιασμού όσον αφορά στα χρώματα. 

• Λεπτομέρειες χτυπήματος στον μικρόκοσμο. 

• Τεχνική για γραμμή.

• Τεχνική για γέμισμα. 

• Τεχνική για σκιά. 

• Τεχνική για blending. 

• Διαχείριση χρόνου και διαλείμματα. 

• Φωτογράφιση τατουάζ. 

• Σφράγισμα και επούλωση τατουάζ. 

• Τεχνικές για πολύωρα session. 

• Αναισθησία και τατουάζ. 

• Ενδείξεις και αντενδείξεις. 

• Αντίδραση tattoo artist σε ακραίες περιπτώσεις  

             συμπεριφοράς πελάτη. 

• Συμπεριφορά του tattoo artist απέναντι στον πελάτη. 

• Συμβουλές για εξέλιξη του καλλιτέχνη. 
• Dos and don’ts.
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3.Πρακτική tattoo

• Μικρό γραμμικό τατουάζ (συνθετικό δέρμα). 

• Μικρό ασπρόμαυρο τατουάζ (συνθετικό δέρμα). 

• Έγχρωμο τατουάζ (συνθετικό δέρμα). 

• Μικρό πολύπλοκο τατουάζ (συνθετικό δέρμα)

• Μικρό ασπρόμαυρο πολύπλοκο τατουάζ  

             (συνθετικό δέρμα)

• Μικρό έγχρωμο πολύπλοκο (συνθετικό δέρμα). 

• Μεσαίο γραμμικό τατουάζ (συνθετικό δέρμα). 

• Μεσαίο ασπρόμαυρο τατουάζ (συνθετικό δέρμα). 

• Μεσαίο έγχρωμο τατουάζ σε (συνθετικό δέρμα) 

• Μεσαίο color blend τατουάζ (συνθετικό δέρμα)

• Mεγάλο ασπρόμαυρο τατουάζ (συνθετικό δέρμα)

• Μεγάλο έγχρωμο τατουάζ (συνθετικό δέρμα) 

• Δύο μικρά ασπρόμαυρα τατουάζ (ψεύτικο μέλος). 

• Μεσαίο ασπρόμαυρο τατουάζ (ψεύτικο μέλος). 

• Δύο μεσαία έγχρωμα τατουάζ (ψεύτικο μέλος).

• Μεσαίο ασπρόμαυρο τατουάζ ντότινγκ (ψεύτικο μέλος). 

• Μεσαίο έγχρωμα τατουάζ (ψεύτικο μέλος). 

• Μεγάλο ασπρόμαυρο απλό τατουάζ (ψεύτικο μέλος). 

• Μεγάλο ασπρόμαυρο σύνθετο τατουάζ (ψεύτικο μέλος)

• Μεγάλο έγχρωμο πολύπλοκο τατουάζ (ψεύτικο μέλος)

• Μεσαίο ασπρόμαυρο τατουάζ (πάνω σε άνθρωπο).

• Μεσαίο έγχρωμο τατουάζ (πάνω σε άνθρωπο). 

• Μεγάλο ασπρόμαυρο τατουάζ - 3 sessions  

             (πάνω σε άνθρωπο). 

• Μεγάλο έγχρωμο τατουάζ – 3 sessions  

             (πάνω σε άνθρωπο).
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