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Monoklis Barbie babákkal az erőszak
ellen

Kapcsolódó tartalmaink
KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
Hipnoterápiára jár az
élő Barbie, hogy
butább legyen

Családon belüli erőszak áldozataként ábrázolta a babát egy
dizájnerhallgató.
| 2014. 02. 12. | Család rovat

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

Kívül uborka, belül banán. Mi az?
CAFEBLOG BEJEGYZÉSEK
Családon belüli erőszak - Pillanatkép
Miért a Novum Mediátor Akadémia
Budapest? Szakmodulok a vitarendezés több
területére!
KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK A TÉMÁBAN

témájával foglalkozó tárlaton.

tgyás, gyes, gyed kiszámítása: melyik évet
veszik alapul?

Sam szerint a családon belüli erőszak kiirtásának egyetlen módja, hogy a

Mennyibe kerül egy meddőségi centrumban
a vizsgálat?

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

Nyereményjáték
Bögre márciusban

nem találták ijesztőnek.

Megnyerheted a Nők
Lapja Café egyedi
bögréjét!
JÁTSZOM

Még több nyereményjáték

Nyereményjáték
Nagyi titka
Nyerd meg hetente a
108 konyhai eszköz
egyikét vagy a fődíjat!
JÁTSZOM

Még több nyereményjáték

Vásárolj olcsóbban!
Nyári gumiabroncs
már 5 021 Ft-tól
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Porszívó
már 3 999 Ft-tól

Forrás: SWNS.com

Tablet PC
már 14 290 Ft-tól
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Print Wedding Stationery
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Large Choice of Luxury Papers! High Quality - Affordable Prices.
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Gabit és D. Tóth
Krisztát

Bibók Bea:
„Helyemen vagyok a
testemben”
Ha most megkérdezik,
hány éves vagyok, azt
mondom,...
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Végre találkozhatott
a nagypapájával
Kitti!
Csonka András
belerokkant a
Szombat Esti Lázba

114
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Tényleg nincs új a
nap alatt!
Lilah Ramzi
divatszakon végzett,
tanulmányai alatt...

Csak március 15-én
látható a Nemzeti dal
eredeti kézirata
1

Rejtély

Önfotók

Pistorius

Íme, a lehetséges
magyarázatok!

Vállalják
természe- tes
szépségüket

Lehet-e ártatlan a
nemzeti hős?

Kiverte a
biztosítékot a
stewardessek
miniszoknyája

63

Gyöngysor lapul az
egyenruha alatt
Medve Beáta 38 éves,
egy 12 éves kislány
édesanyja,...
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Legjobbak

5

55

Matthew
McConaughey
hümmögése
megihlette a
zeneipart – videó
Bár csak néhány
percig tűnik fel a Wall
Street...

Magyar sláger egy hétévestől a norvég
tehetségkutatóban
Magyar sláger egy hétévestől a norvég...

Óriási ereje van a
dicséretnek
A rossz helyett a jót
meglátni, sőt még
szóvá is...

50

7 szuper reggeli
Egy ínycsiklandó
reggeli és egy pohár
kakaó – nem is...

5 alternatív
megoldás kokárdára
Mindjárt itt van
március 15-e. Idén a
hagyományos...

Ne dobd ki a
kenyeret!
A száraz kenyér, kifli,
kalács a legjobban...
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Engedd meg
magadnak a hibázás
luxusát!
Fontos lenne
kimondani dolgokat.
Egyre nagyobb a...

Hollywoodban félnek
az erőteljes, szexis
nőktől
Interjú – Amber Heard

Megható videó:
kerekesszékes
húgával táncol a
kislány
Csodaszép produkció
egy különleges
testvérpártól.
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Gyors egyszerű
csokimo
Kérjük! Most!

Szexi fotók
Üzbegisztánból
Az üzbegisztáni
Ravsanya rendkívül
tehetséges fotósnak...

Obamával
fotózkodott a
magyar
vízilabdázónő
Nem mindennapi
élményben volt része
Bolonyai Flórának,...

Készíts
banánkenyeret
cukor-, liszt- és
tejmentesen!
Egészségtudatos
vagy, de valami
finomságra vágysz?...

Bámulatos:
országtérképek
ételekből
Amellett, hogy
beindítják a
nyáltermelésünket,
a...
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10 tavaszi finomság
Megszoktuk, hogy tél
közepén is van eper,
körte,...
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