Vrouwen in badpakken is sport?
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van ongelijkheid die negatieve consequenties hebben voorvrouwen, homomannen,
lesbische vrouwen, biseksuelen en zwarte
mensen. Davis omschrijft de verbanden
tussen de verschillende vormen van ongelijke sociale relaties op een leesbare manier.
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gen bij dit boek. Al benoemt Davis het impliciete heteroseksisme dat aan het badpaknummerten grondslag ligt, toch gaat ze te
weinig in op het verband tussen deze vorm
van heteroseksisme en homofobie. Hoe
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'gen ieten'? Hoe reageren lesbische vrouwen
op dit nummer? Van het onderzoek naarde
politieke economie van de media kwam
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die landen. Burgers van die landen worden
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als toeristen naarde foto's te kijken. De
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Een sterk puntvan dit boek is dat Davis
verder gaat dan het onderwerp seksisme.
Ze concludeert dat het hegemoniale
mannelijkheidsideaal
een impliciet deel is
van de populariteitvan dit nummer. Het is
een ideaal dat seksistisch, heteroseksistisch,
racistisch en etnocentrisch is. Het badpaknummerversterkt stereotypen en vormen

een sportnummer. Davis zegt niets overde
wisselwerki ng tussen het u itgeven van dit
nummeren het geslacht, huidskleur!
etniciteit, sociale klasse en seksuele voorkeurvan de eigenaars en het management
van Sports IIlustrated.Ook de econom ische
context van het tijdschrift komt weinig aan
de orde.
Ondan ks deze kritiek is het boek de
moeite van het lezen waard. De analyse
gebeurt op verschillende niveaus en laat de
cam plexiteit zien van de multiplicity of
die aan zo'n nummer gegeven
kunnen worden.
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