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Særudstilling om pels på Nationalmuseet
4. oktober åbner Nationalmuseets store særudstilling ”Pels - liv og død”, som
viser moderne og historiske pelsdragter - og diskuterer, om det egentlig er
etisk forsvarligt at bruge dyrs pels til tøj i dag?
Du kan se moderne pelskreationer og smukke pelsdragter lige fra Grønland til Sibirien,
når Nationalmuseets store særudstilling ”Pels - liv og død” åbner 4. oktober. Men du kan
også se, hvor meget eller lidt plads et opdrættet dyr har og høre argumenterne for at
støtte pelsindustrien eller helt at forbyde pels. ”Pels - liv og død” sætter nemlig gennem
både historiske og moderne pelsdragter fokus på alt fra mode, luksusforbrug og
økonomi til etik, dyrevelfærd og oprindelige folks rettigheder. Kernen i udstillingen er
Nationalmuseets enestående samling af historiske pelsdragter fra Arktis, der er en af
verdens største. For engang var pels en forudsætning for at overleve – i dag er pels i
højere grad en luksus. På den måde skaber den sanselige udstilling også et forum for
nutidens debat om pels, og alle stemmer i debatten kommer til orde - også din.
For er det i dag etisk forsvarligt at opdrætte mink og jage vilde sæler for at bruge deres
pels til tøj? Dét er spørgsmålet, og Nationalmuseet opfordrer alle til at give deres
holdning til kende, når ”Pels - liv og død” inviterer indenfor i kulden. Debatten fortsætter
også gennem en række arrangementer og aktiviteter i udstillingsperioden.
Billeder i høj opløsning til brug for omtale kan downloades her:
http://www.mynewsdesk.com/dk/nationalmuseet/search?utf8=%E2%9C%93&query=pel
s+liv+og+d%C3%B8d
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