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Amarna Miller presenta el Saló Eròtic
de Barcelona enmig d'una gran
expectació
El vídeo previ de l'actriu porno ha generat un gran debat a les xarxes socials i
crítiques des de sectors feministes
RT@apricots_es (https://twitter.com/apricots_es)
En la rueda de prensa del @SALONEROTICOBCN (https://twitter.com/SALONEROTICOBCN)
con @AmarnaMiller (https://twitter.com/AmarnaMiller) , @enasweetfns
(https://twitter.com/enasweetfns) , @Nora_barcelona (https://twitter.com/Nora_barcelona) y más
pic.twitter.com/J1zTAdCdBA (https://t.co/J1zTAdCdBA)
? Nora_barcelona (@Nora_barcelona) 28 de setembre de 2016
(https://twitter.com/Nora_barcelona/status/781255581344620544)
L'estrella del porno Amarna Miller
(http://www.naciodigital.cat/noticia/116745/qui/amarna/miller/actriu/sacsejat/consciencies/des/salo
/erotic/barcelona) ha tornat a ser la gran protagonista de la presentació del Saló Eròtic de Barcelona
(http://saloneroticodebarcelona.com/) , que se celebrarà del 6 al 9 d'octubre al pavelló Olímpic del
Vall d'Hebron. A l'acte, que defugia d'una roda de premsa habitual, ha portat a terme una actuació
de shibari, la denominació japonesa per als lligaments tipus bondage, realitzats com a pràctica per
a una refinada relació sexual, com es pot observar als vídeos.
El saló comptarà amb estrelles del porno com Bibian Norai, Adrian Dimas, Rachele Richey i el
popular Nacho Vidal, entre d'altres. També hi haurà una una àmplia proposta d'activitats
(http://saloneroticodebarcelona.com/programacion/) , amb un escenari amb espectacles pujats de
to, concursos, desfilades de moda i fins i tot una aula de sexe, on s'impartiran classes, tallers,
conferències i debats sobre sexualitat i erotisme. Com a novetat, els visitants podran gaudir d'un
punt d'encontre d'art eròtic innovador i transgressor.
Un debat ?feminista?
Amarna Miller ja va ser la protagonista del vídeo previ de presentació
(http://www.naciodigital.cat/noticia/116676/salo/erotic/barcelona/es/reivindica/amb/potent/video/co
ntra/hipocresia/social) , que es va fer públic fa uns dies i que ja ha rebut gairebé 2 milions de
visites a YouTube. El muntatge, de gran qualitat, critica la hipocresia de la societat actual en un
país marcat per la corrupció o la discriminació. ?Els guardians de la moral poden acabar sent els
més perillosos?, alerta l'actriu.
El vídeo ha circulat a gran rapidesa per les xarxes socials. La majoria de reaccions són positives,
però també hi ha hagut crítiques, bàsicament de sectors feministes, tal com lamenta la mateixa
actriu al seu Twitter (http://twitter.com/AmarnaMiller) .

En estos momentos siento más acosada por el sector feminista que por los machirulos de los
que tanto hablamos. ¿Ironía? #SeamosHermanas
(https://twitter.com/hashtag/SeamosHermanas?src=hash)
? Amarna Miller (@AmarnaMiller) 29 de setembre de 2016
https://www.naciodigital.cat/noticia/116838/amarna/miller/presenta/salo/erotic/barcelona/enmig/gran/expectacio
Pàgina 1 de 2

(https://twitter.com/AmarnaMiller/status/781394341378068480)
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