POLYNÉSKÉ A MODERNÍ SYMBOLY
Styl etno má své kořeny na ostrůvcích v Polynésii,
kde se tetování hojně používalo jako prostředek
neverbální komunikace a jeho symbolický význam
měl mnoho rovin, včetně příslušnosti k určité
společenské třídě, postavení v rámci kmene, rodového
původu a náboženského vyznání. Složitá tetování
z výrazných, ostře ohraničených geometrických
obrazců se tradičně objevovala na zádech (nikoli
kolem zápěstí, jak tomu bývá zvykem dnes), jejich
velikost často vyjadřovala společenské postavení
nositele a bývala vytvářena pomocí žraločích zubů.
Neschopnost snášet bolest až do dokončení celého
obrazce byla považována za velkou hanbu. (Další
důvod, proč je lepší vyzkoušet si tetování
nejprve „nanečisto“.)
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Na ostrově Tahiti se často nechávaly tetovat mladé
ženy a dívky, ačkoli to bylo z jiného důvodu než
v Polynésii. Většina dívek získala své první tetování
už kolem sedmého roku života, další pak ve chvíli,
kdy dosáhly pohlavní zralosti. Tato tetování později
používaly, když chtěly upoutat pozornost muže, který
je zaujal.
Výrazné kmenové tetování Polynésanů (ale také
Maorů z Nového Zélandu) položilo se svými špičatými
kraji a výraznými liniemi základ nového stylu
etno-tetování, ve kterém se mísí tradiční významy
původních obrazců s pestrou paletou motivů
moderního umění. Podle toho, co si kdo vybere, se
můžeme setkat s geometrickými vzorci, zvířaty nebo
dokonce mytickými tvory, jejichž těla jsou ztvárněna
podobně jako tradiční tetování exotických ostrovanů.
Pokud se ti tento styl zdá příliš drsný a mužný, pak
věz, že se mnoho umělců snaží ho trochu zjemnit
volbou elegantních šablon, vhodných i pro dívky. Navíc
je tento druh tetování oblíbený u členů sportovních
týmů, kapel nebo spolků přátel – což jsou svým
způsobem „kmeny“ v rámci moderní společnosti.
Jednotný obrazec, který si všichni nechají vytetovat,
jim dává pocit sounáležitosti a příslušnosti k určité
skupině.

ETNO a DESIGN
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OBLÍBENÉ VZORY
Tetování inspirované kulturami a kmeny Polynésie často používá motiv
ještěrky, která zde bývala uctívána jako obávané stvoření s nadpřirozenými
schopnostmi. Dále se často objevují tzv. tiki, sochy s lidskou podobou,
připomínající indiánské totemy, a také želvy, symbolizující dlouhověkost,
plodnost a hojnost.
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