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Σχόλια
Οι Μεξικανοί τα ονομάζουν sensacionales, δηλαδή αισθησιακά. Είναι «φτηνιάρικα», ασπρόμαυρα κόμικς με ερωτικό περιεχόμενο. Οι εκδόσεις αυτές
είναι αμφιλεγόμενες. Από τη μια μεριά εκπροσωπούν μια ζωντανή και ιδιαίτερα δημοφιλή λαϊκή παράδοση στο Μεξικό. Από την άλλη όμως,
φλερτάρουν έντονα με το πορνό και έχουν μικρή καλλιτεχνική αξία. Αυτά ακριβώς τα κόμικς αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης της Μεξικάνας (γεννημένης
στο Μεξικό και μεγάλωσε στην Αμερική) ζωγράφου Blanka Amezkua, στην πρώτη ατομική της έκθεση στην Ελλάδα με τίτλο «Delicious obsessions».
Σε αντίθεση με τις τυπωμένες εικόνες των κόμικς, η Amezkua χρησιμοποιεί την πρωτότυπη τεχνική του κεντήματος για να αναπλάσει τις γυναικείες
φιγούρες στα έργα της.
Οι «Νόστιμες εμμονές» εγκαινιάζονται τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου στην γκαλερί Rooster, σε επιμέλεια του Ηλία Ζαΐμη. «Η τεχνική του κεντήματος»,
σημειώνει ο ίδιος, «αποκτά συμβολικό ρόλο σε ένα δεύτερο επίπεδο. Η βελόνα και η κλωστή γίνονται όπλα που τσαλακώνουν την αρχετυπική εικόνα
της κοινωνικά υποδεέστερης γυναίκας. Οι ηρωίδες αναδιαμορφώνονται σε ένα καινούριο ουδέτερο πεδίο, με ανανεωμένα χαρακτηριστικά, έτοιμες να
αποκαλύψουν πτυχές της πραγματικής τους φύσης ως μοντέρνες και δυναμικές γυναίκες». Μέσα από τα έργα της, η Blanca Amezkua αποκαθιστά
την εικόνα της γυναίκας-ερωτικού αντικείμενου, απαλλάσσοντάς την από τον καθαρά ηδονιστικό ρόλο που επωμίζεται στις σελίδες αυτών των κόμικς.

info
«Delicious obsessions»
ΠΟΥ
Γκαλερί Rooster, Αγ. Ειρήνης 4 - Μοναστηράκι (τηλ. 210-3224410)
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου (18:30-21:00)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
Από 16 Ιανουαρίου έως 15 Φεβρουαρίου
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ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ

Σκοτεινή πόλη

ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ

ΕΛ.ΑΣ και
φωτορεπόρτερ

ΕΚΤΡΟΠΕΣ

Ο Γιάννης
Σιδέρης
υποστηρίζει
ότι ο Αλέξης
Τσίπρας έχει
παρασυρθεί απο
την ανάγκη
πολιτικού
εντυπωσιασμού
στους καιρούς της
τηλεοπτικής ατάκας.

ΡΕΣΒΑΝΗΣ

Στην όχθη

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ο Κώστας
Γιαννακίδης
πιστεύει
ότι ο Λουκάς
Παπαδήμος όχι
απλώς δεν
αποδόμησε το
πολιτικό σκηνικό
της χώρας αλλά
τελικά έγινε κομμάτι
του.

ΜΙΧΑΣ

Οι Γερμανοί δεν
έρχονται

ΚΑΠΛΑΝΙ

Το παράδειγμα του
Βερολίνου
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Γράφοντας με εικόνες
Η ανδρική ζώνη αγνότητας
50 χρόνια Spider-Man
Πρόσφατα άρθρα στην κατηγορία 'Dolce'
Έκθεση επί χάρτου
Μαθαίνοντας να διατηρούμε ιστορικά μνημεία
Ο Γιάννης Πάριος για τον έρωτα
Γράφοντας με εικόνες
Tο Εθνικό φόρεσε κουκούλα
Εμφάνιση/Απόκρυψη σχολίων Σχόλια
Σχολιάστε
Όνομα

Email*

Ηλεκτρονικός σύνδεσμος

Κείμενο*
έως 2000 χαρακτήρες

Text

 

Like

 

 

Με τον τρόπο των κόμικς | Άρθρα | Protagon http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.article&id=11734

2 of 5 2/22/2012 12:29 AM


