Reuºeºte sã mixeze caricaturile ºi fotomontajele, fãrã ca
demersul sã devinã ridicol, ba dimpotrivã, uimeºte prin
îndrãznealã. Astfel, Rodney a ajuns model pentru acest
domeniu, iar caricaturile sale sunt, cum am mai spus,
super realiste.
În octombrie 2010, el a participat la un concurs de ilustraþii realizate prin fotoshop ºi de atunci a început sã
experimenteze caricatura, ca mod de exprimare jurnalisticã. Stilul sãu a fost repede remarcat de marile reviste.
Un clic aici, un clic dincolo ºi aºa a debutat cariera lui
Rodney….În scurt timp, aceastã activitate s-a transformat
în pasiune, în profesie! A fost influenþat de artiºti ca
Sebastian Kruger, Jason Seiler ºi Max Sauco, dar s-a
inspirat ºi din preferaþii Gottfried Helnwein, Norman
Rockwell, Richard Macdonald. În prezent, Rodney
lucreazã ca ilustrator umorist specializat în foto-manipulare ºi satirã politicã. În imaginile alãturate puteþi vizualiza caricaturi foarte reuºite ale artistului Rodney Pike.

TUTTI FRUTTI

are doar 28 de ani, îºi pregãteºte retragerea din fotbal
ºi se va întoarce la el acasã, în Boulogne-sur-Mer.
Acolo va conduce un bãruleþ cochet în care nu se va
consuma alcool.Bãruleþul a fost botezat dupã numele
celor douã fetiþe ale fotbalistului, Shahinez ºi Hizya.

Bill, asul din mâneca lui Barak
Bill Clinton, asul din mâneca lui Barack Obama pentru
câºtigarea unui nou mandat. La un an de la raidul
american în Pakistan, în cursul cãruia a fost ucis
Osama Bin Laden, Bill Clinton a apãrut în cel mai puternic clip electoral al campaniei Obama 2012.
Fostul preºedinte american laudã curajul lui Obama
de a fi luat “decizia cea mai dificilã ºi mai onorabilã”.
La final, Clinton trece la viitorul contracandidat al lui
Barack Obama, republicanul Mitt Romney. Este
redatã declaraþia lui Romney din 2007, când îl critica
pe Obama pentru continuarea “vânãtorii” lui Bin
Laden. “Nu meritã sã rãscoleºti cerul ºi pãmântul ºi sã
cheltuieºti miliarde pentru a captura o singurã persoanã”, spunea, la acea vreme, republicanul. Nu este
primul moment al anului electoral 2012 când Bill îl
susþine pe Barack. Fostul preºedinte, care este unul
dintre cei mai puternici oameni din Partidul Democrat
când vine vorba despre atras donatori pentru campaniile electorale, este responsabil de o parte semnificativã din cele 191,7 milioane de dolari pe care le-a
primit Barack Obama pentru a-ºi asigura încã patru
ani la Casa Albã.

Scarlett Johansson,
preferata lui Woody
Dupã ce actorul-regizor Woody Allen a declarat-o una
dintre preferatele lui, Scarlett Johansson, 27 de ani, se
pare cã vrea sã-i calce pe urme ºi sã treacã în spatele
camerelor, ca regizor. Actri?a din ”Vicki Cristina
Barcelona”, care s-a jucat sub indica?iile lui Woody, a
mãrturisit cã îºi doreºte sã fie eleva lui.”Mi-ar plãcea
sã regizez un lungmetraj. Dezvolt proiectul acesta de
mai mulþi ani. Vreau sã fac lucruri care sã mã
provoace fizic ºi emoþional, sã mã sperie puþin”, a spus
actriþa.Regizorul este de accord, iar în ultimul timp
sunt nedespãrþiþi ºi foarte tandri.
Dan Marian
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