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Miliony dziewczynek na całym świecie bawią się lalkami Barbie, plastikową figurką o nierealnychMiliony dziewczynek na całym świecie bawią się lalkami Barbie, plastikową figurką o nierealnych
kształtach, która tworzy wokół siebie aurę kobiecości i dorosłości. Artystka Sam Humphreyskształtach, która tworzy wokół siebie aurę kobiecości i dorosłości. Artystka Sam Humphreys
postanowiła powalczyć z tym lukrowanym wizerunkiem produktu firmy Mattel.postanowiła powalczyć z tym lukrowanym wizerunkiem produktu firmy Mattel.

W niepokojącej serii portretów mającej na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinie,W niepokojącej serii portretów mającej na celu podniesienie świadomości na temat przemocy w rodzinie,
Sam Humphreys zmieniła dotychczas idealny obraz Barbie i pokazała ją, jako ofiarę przemocy. Jej sloganSam Humphreys zmieniła dotychczas idealny obraz Barbie i pokazała ją, jako ofiarę przemocy. Jej slogan
wykorzystany na potrzeby serii portretów brzmi: "Nie powinniśmy się uczyć, że życie jest doskonałe".wykorzystany na potrzeby serii portretów brzmi: "Nie powinniśmy się uczyć, że życie jest doskonałe".

Dla swojego projektu zatytułowanego " To kwestia zaufania" ("It's a Matter of Trust") Humphreys zmieniłaDla swojego projektu zatytułowanego " To kwestia zaufania" ("It's a Matter of Trust") Humphreys zmieniła
wygląd klasycznych amerykańskich lalek dodając im podbite oczy, krwawe blizny i siniaki. Używającwygląd klasycznych amerykańskich lalek dodając im podbite oczy, krwawe blizny i siniaki. Używając
rozpoznawalnego na całym świecie wizerunku Barbie artystka chciała, by jej prace stały się swoistymrozpoznawalnego na całym świecie wizerunku Barbie artystka chciała, by jej prace stały się swoistym
oświadczeniem o przemocy wobec kobiet.oświadczeniem o przemocy wobec kobiet.

Artystka przekształciła w sumie 10 lalek: od lekko posiniaczonych do poważnie rannych.Artystka przekształciła w sumie 10 lalek: od lekko posiniaczonych do poważnie rannych.

Sam Humphreys wyjaśnia znaczenie wpływu Barbie na światopogląd. "Kiedy byłam małą dziewczynką,Sam Humphreys wyjaśnia znaczenie wpływu Barbie na światopogląd. "Kiedy byłam małą dziewczynką,
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bawiłam się lalkami Sindy. Miałam dla nich domek. Te modele lalek były ukierunkowane na zajmowanie siębawiłam się lalkami Sindy. Miałam dla nich domek. Te modele lalek były ukierunkowane na zajmowanie się
domem. Potem pojawiły się lalki Barbie, bardzo różnorodne i o bardzo materialistycznym podejściu do życia.domem. Potem pojawiły się lalki Barbie, bardzo różnorodne i o bardzo materialistycznym podejściu do życia.
Miały wszystko. Natomiast Sindy była wciąż gospodynią domową. Moje lalki Sindy mogły przejść się tylko doMiały wszystko. Natomiast Sindy była wciąż gospodynią domową. Moje lalki Sindy mogły przejść się tylko do
sklepu. Barbie jest być może pierwszą instrukcją do małych dzieci pokazującą, jak wygląda życie dorosłych".sklepu. Barbie jest być może pierwszą instrukcją do małych dzieci pokazującą, jak wygląda życie dorosłych".

Czy takie prace są skuteczniejszymi metodami walki z przemocą czy lepsze jest jednak nauczanie szkołachCzy takie prace są skuteczniejszymi metodami walki z przemocą czy lepsze jest jednak nauczanie szkołach
czy ośrodkach o niebezpieczeństwie płynącym z nadużywania siły?czy ośrodkach o niebezpieczeństwie płynącym z nadużywania siły?
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