Do galerie Belveder na výstavu o piercingu
1.6.2013, Krkonošský deník
Jablonec nad Nisou – Expozici věnovanou piercingu připravila na letní sezonu Galere Belveder.
Výstava Piercing – mezi rituálem a pózou má do galerie přilákat nové návštěvníky a oslovit i
ty, kdo běžně na výstavy nechodí. Není to poprvé, co se v Belvederu věnují netradičním tématům,
loňské léto patřilo pivu a humoru Petra Urbana.
Nová letní výstava nabízí pohled na piercing ze dvou různých úhlů – jako tradiční rituální
objekt spojený s hlubokým duchovním prožitkem i jako výraz postoje jedince ke společnosti a doplněk
podléhající módním trendům a osobnímu vkusu.
„Piercing je speciálním druhem šperků a ozdob, na které hledí společnost různě – někdo je
tím pohoršen, jiný ho fanaticky obdivuje, vyvolává to spoustu otázek,“ řekla novinářům kurátorka
výstavy Kateřina Hrušková.
2 Do galerie Belveder můžete zajít na výstavu o piercingu
Dokončení ze str. 1: Piercing je ale starý jako lidstvo samo. „Nejstarší dochovaný nositel piercingu je
alpská mumie Ötzi, která měla propíchnuté ušní boltce, samotný piercing v uších se však nedochoval,“
poznamenala Hrušková. Ötzi byl pravěký člověk z doby bronzové, který zemřel kolem roku 3300 před
naším letopočtem, zachovalé tělo objevili před více než 20 lety v Alpách. „Podle pohřební masky
Tutanchamona ale víme, že i on měl propíchnuté uši,“ dodala kurátorka.
Piercing stejně jako tetování je dnes velmi oblíbený a pro rodiče dospívajících dětí může být
noční můrou. Přitom do piercingu, aniž si to většina lidí uvědomuje, patří i obyčejné náušnice. Výstava
v Belvederu ale představuje nejen je, ve vitrínách jsou i exotické ozdoby ze sbírek Náprstkova Muzea
v Praze jako třeba brazilské náušnice z papouščích pírek, nebo kančí kly. Návštěvníci uvidí i vzácnou
náušnici z desátého století zapůjčenou Městským muzeem v Čelákovicích.
Výstava vznikla ve spolupráci se studenty jablonecké umělecké průmyslovky, kteří v rámci
ročníkových prací vytvořili unikátní kolekci ozdob. „Pro nás to byla jedinečná příležitost, kterou jsme
zatím neměli, zapojit jsme do toho mohli všechny obory – grafický design i obory bižuterní tvorby,“
řekla ředitelka školy Martina Baumannová. Studenti podle ní byli tématem nadšeni. „Myslím si, že s
takovým nadšením už dlouho třetí ročník ročníkovou práci netvořil,“ dodala.
Výstava o piercingu potrvá v Belvederu do 21. září. Vstupenky jsou slosovatelné, první cenou
je piercing od profesionálů z jabloneckého Tetovacího a piercingového salonu G. S. Tattoo, který na
přípravě výstavy s galerií rovněž spolupracoval.
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