
Monoklikat, zúzódásokat, sebeket festett Barbie babákra Sam Humphreys, a
chelmsfordi Writtle Dizájniskola egyik hallgatója. A nő a projekttel arra akarja
felhívni a figyelmet, hogy mekkora különbség van a komor realitás és a
között, ahogy a gyerekek látják a világot. „Nem kellene azt tanítanunk, hogy
az élet tökéletes” – véli Sam.

A megfestett babák közül hármat ki is állítottak egy, a nők elleni erőszak
témájával foglalkozó tárlaton.

Sam szerint a családon belüli erőszak kiirtásának egyetlen módja, hogy a
gyerekeket már korán meg kell tanítani a tiszteletre. A nő elmondta, hogy a
saját gyerekei is – akik közül a legfiatalabb 8 éves – látták az alkotásait, de
nem találták ijesztőnek.

Forrás: SWNS.com

Monoklis Barbie babákkal az erőszak
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