
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

           

                            Drama Fridei Kahlo    

                                   Fotografii și autoportrete 
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  Geniul artistei Frida Kahlo a fost adesea 

numit alter-ego feminin. Criticii au plasat-o pe 

Frida ca fiind suprarealista, dar de-a lungul 

vieții ei a respins acest „stigmat”.   Miezul 

operei sale este autobiografic, bazat pe aluzii 

efemere sau o combinație paradoxală de forme, 

este marcat de durerea pierderii, a dezamăgirii 

și a trădării, toate trecute prin prisma 

percepției personale a lumii. În această 

prezentare vom prefera fotografii si desene cu 

puțin text explicativ. 

  Magdalena Carmen Frida Kahlo 

Calderon s-a născut cu trei ani înainte de 

revoluția mexicană, la 6 iulie 1907, în așezarea 

Coyoacan (o suburbie a orașului Mexico). 

Mama artistei, Matilda Calderon, era o catolică 

fanatică șomeră, care  impunea  austeritate 

soțului și copiilor , pe cand tatăl ei, Guillermo 

Kahlo adora creativitatea și lucra ca fotograf. 

La vârsta de 6 ani, Frida a contractat 

poliomielită, în urma căreia piciorul drept a 

devenit mai subțire cu câțiva centimetri decât 

stângul. 

 

 

 

La vârsta de numai 15 ani, a intrat  la Școala 

Națională  „Pregătirea”, unde tânăra a studiat 

medicina timp de câțiva ani. 

 

 

 

  În septembrie 1925, s-a întâmplat un 

groaznic eveniment care a dat viața  Fridei 

peste cap: autobuzul pe care Kalo, în vârstă de 

17 ani, se întorcea acasă, s-a ciocnit cu un 

tramvai. O bară  metalică a străpuns stomacul 

fetei, uterul și a ieșit în zona inghinală, coloana 

vertebrală s-a rupt în trei locuri, iar piciorul, 

schilodit de boala copilăriei, s-a fracturat în 

unsprezece locuri.  

 

 

 

Frida Kahlo (in dreapta) cu surorile ei 

 

Tânăra a rămas inconștientă în spital 

timp de trei săptămâni. În ciuda declarațiilor 

medicilor că rănile fetei erau incompatibile cu 

viața, tatăl, spre deosebire de soția sa, care nu a 

venit niciodată la spital, nu și-a lăsat fiica in 

mana soartei. Privind corpul nemișcat al Fridei 
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înfășurat într-un corset din ghips, tatăl i-a 

numărat fiecare respirație ca pe o victorie. 

 

 

  Contrar, Kahlo s-a trezit. A simțit o poftă 

incredibilă pentru pictură. Tatăl i-a făcut o 

targă specială, care a făcut posibilă lucrul în 

timp ce stătea întinsă, cu o oglindă mare sub 

baldachinul patului, astfel încât fata să se poată 

vedea pe ea însăși și spațiul din jurul ei în timp 

ce picta. 

 

Un an mai târziu, Frida a realizat prima 

ei schiță în creion „Accident”, în care a schițat 

catastrofa care a schilodit-o fizic și mental. 

Stând ferm pe picioare, Kahlo a intrat în 

Institutul Național din Mexic în 1929, iar în 

1928 a devenit membru al Partidului Comunist. 

 

 

Grațioasă și rafinată ținea cu siguranță 

un pahar de vin și un trabuc în mâini. Este 

izbitor contrastul dintre imaginea unei 

persoane impulsive, vesele și picturile din acea 

perioadă, impregnate de un sentiment de lipsă 

de speranță. Potrivit Fridei însuși, în 

spatele  hainelor frumoase și al  frazelor ei 

pretențioase ascundea sufletul ei infirm, pe 

care îl arăta lumii doar pe pânză. 

  

   Pictura 

Frida Kahlo a devenit faimoasă pentru 

autoportretele sale colorate (se cunosc în total 

70 de tablouri), o trăsătură distinctivă: 

sprâncenele contopite și absența unui zâmbet 

pe fața ei.   

 

  De remarcat este  lucrarea intitulată 

„Two Fridas”, pe care artista a realizat-o după o 
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scurtă pauză cu Diego „Eul” interior al lui 

Kahlo este prezentat în imagine în două 

moduri: Frida mexicană, de care Rivera era 

îndrăgostit nebunește și Frida europeană, care 

a fost respinsă de iubitul ei. Durerea pierderii 

este exprimată prin imaginea unei artere 

sângerânde care leagă inimile celor 

două doamne. 

 

   Deja în 1932, mai multe elemente grafice 

și suprarealiste pot fi văzute în opera lui Kahlo. 

Frida prefera  subiecte fantastice și exagerate: 

artista și-a exprimat suferința reală pe pânzele 

ei. Legătura cu această mișcare a fost destul de 

simbolică, deoarece în picturile lui Frida se 

poate găsi influența civilizației precolumbiene, 

motivele și simbolurile naționale mexicane, 

precum și tema morții.  Imaginea arată legătura 

dintre fete: se țin de mână și sunt conectate, de 

asemenea, printr-o arteră care sângerează. În 

stânga, Frida a prins vasul cu o pensă medicală, 

în dreapta, artera este conectată la un mic 

medalion pe care se aplică portretul lui Diego 

(mulți spectatori trec cu vederea acest detaliu 

important). 

Acest autoportret este o ilustrare a luptei 

interioare a Fridei, gânduri dure care au 

precedat acceptarea divorțului, care se împacă 

cu situația. „Nu scriu niciodată vise sau 

coșmaruri. Îmi scriu propria realitate ”, a spus 

ea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     În 1938, soarta a împins-o împotriva 

fondatorului suprarealismului, André Breton, 

despre întâlnirea cu care însăși Frida a vorbit 

astfel: „Nu am crezut niciodată că sunt 

suprarealista până când André Breton nu a 

venit în Mexic și mi-a spus asta”. Înainte de a-l 

întâlni pe Breton, autoportretele Fridei erau 

rareori percepute ca fiind deosebite, dar poetul 

francez vedea pe pânze motive suprarealiste 

care îi permiteau să descrie emoțiile artistului 

și durerea ei nespusă. Această întâlnire a 

condus la o expoziție de succes a picturilor lui 

Kahlo în New York. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faima mondială s-a produs în 

1938,  când a avut loc la New York prima 

expoziție a operei sale. Cu toate acestea, starea 

de sănătate a artistei a afectat rapid munca ei. 

Cu cât Frida se întindea mai des pe masa de 

operație, cu atât picturile ei deveneau mai 

întunecate (Thinking about Death, The Mask of 

Death). În perioadele postoperatorii, au fost 

create pânze, orbitoare  ecouri ale poveștilor 

biblice: „Coloana spartă” și „Moise, sau nucleul 

creației”. 
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 La deschiderea expoziției operei sale în 

Mexic în 1953, Kahlo nu se putea mișca 

independent. Cu o zi înainte de vernisaj, toate 

tablourile au fost atarnate, iar patul frumos 

instalat, pe care Frida era întinsă, a devenit o 

parte completă a expoziției. Cu o săptămână 

înainte de moarte, artista a pictat o 

natură   moartă „Trăiască viața”, reflectând 

atitudinea ei față de moarte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pictura lui Kahlo a avut un impact uriaș 

asupra picturii contemporane. Una dintre 

expozițiile de la Muzeul de Artă Modernă din 

Chicago s-a axat pe influența Fridei asupra 

lumii artei și a inclus lucrări ale artiștilor 

contemporani pentru care Frida a devenit o 

sursă de inspirație și model. Expoziția a fost 

intitulată  "Arta contemporană după Frida 

Kahlo". 

 

          Viața personală 

  Chiar  în timpul studiilor, Frida și-a 

întâlnit viitorul soț, artistul mexican Diego 

Rivera. În 1929, drumurile lor s-au intersectat 

din nou. Anul următor, o fată de 22 de ani a 

devenit soția  unui pictor în vârstă de 43 de ani. 

Căsătoria dintre Diego și Frida a fost numită în 

glumă de contemporani unirea unui elefant și a 

unui porumbel (celebrul artist era mult mai 

înalt și mai gras decât soția sa). Bărbatul a fost 

tachinat cu „prinț-broască”, dar nicio femeie nu 

a putut rezista farmecului său. 

 

Frida știa despre infidelitatea soțului ei. În 

1937, artista însăși a avut o aventură pe care a 

numit-o cu afecțiune „o capră” din cauza 

părului și a bărbii sale gri. Faptul este că soții 

erau comuniști zeloși și din bunătate 

au  adăpostit  un revoluționar fugit din Rusia. 

Totul sa încheiat cu un scandal serios, după 

care Troțki a părăsit în grabă casa lor. 

  

 

Fără excepție, toate poveștile amoroase ale 

Fridei sunt învăluite în mister. Printre 

presupușii iubiți ai artistei s-a numărat și 

cântăreața Chavela Vargas. Bârfa a fost 

determinată de fotografii  în care Frida, 

îmbrăcată într-un costum de bărbat, se 

îmbrățișa  cu Vargas. Cu toate acestea, Diego, 

care și-a înșelat pe șleau soția, nu a acordat 

atenție hobby-urilor ei pentru femei. Asemenea 

legături i se păreau frivole. 

 

În ciuda faptului că viața conjugală a celor două 

vedete  nu a fost exemplară, Kahlo nu a încetat 

niciodată să viseze la copii. Din cauza 

accidentului avut, femeia nu a reușit să 

experimenteze o maternitate. Frida a încercat 

din nou și din nou, dar toate cele trei sarcini s-

au încheiat cu avort spontan. După o altă 

pierdere a unui copil, ea a luat o pensula și a 

început să picteze copii (la spitalul Henry 

Ford), în mare parte morți - incercand să se 

împace cu tragedia ei. 
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În 1951, după mai mult de 30 de operații, 

Frida uzată mental și fizic a reușit să îndure 

durerea numai datorită analgezicelor. Deja în 

acel moment îi era greu să deseneze ca înainte, 

iar Frida consuma droguri si  alcool. Imaginile 

detaliate anterior au devenit mai neclare, 

desenate în grabă și neatenție. Ca urmare a 

abuzului de alcool și a căderilor psihologice 

frecvente, moartea sa în 1954 a dat naștere la 

multe zvonuri de sinucidere. 

 

          Moartea 

  Frida Kahlo a murit de pneumonie la o 

săptămână după ce a sărbătorit 47 de ani (13 

iulie 1954).  Corpul ei a fost incinerat, iar urna 

cu cenușă se află în casa-muzeu a Fridei Kahlo. 

Ultimele cuvinte din jurnalul ei au fost:  "Sper 

că plecarea va avea succes și nu mă voi 

întoarce." 
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   Imaginea masculină este dictată de 

aceleași experiențe amoroase. Frida stă pe un 

scaun galben, cu foarfecele în mâini, părul scurt 

și poartă un costum de bărbat. În jurul ei sunt 

bucle tăiate. Deasupra imaginii ei există replici 

dintr-o melodie mexicană, care în traducere 

înseamnă următoarele: „Uite, chiar dacă te-am 

iubit, a fost pentru părul tău. Acum au dispărut 

și nu te mai iubesc. ” 

               Coloana fracturată -1944 

 

.   
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  Stilul ei a fost numit de critici un 

amestec  (grația unui poster, agitație, simplitate 

și metafizică profundă). Suprarealiștii l-au 

considerat pe propriul artist, dar Frida a 

obiectat: „Suprarealiștii pictează vise, iar eu îmi 

pictez propria realitate”. 

Deja la sfârșitul anilor 1930, Luvru a cumpărat 

picturile artistei. În 1979, tabloul „Arborele 

Speranței” a intrat la licitație si a ajuns la 

cincisprezece mii de dolari). Douăzeci de ani 

mai târziu, unul dintre autoportretele lui Kahlo 

a fost cumpărat cu două sute de mii de dolari. 

După moartea ei, opera ei a început să se vândă 

pentru mult mai mult. Un exemplu în acest 

sens - „Autoportret cu maimuță și papagal”, 

vândut unui colecționar necunoscut la celebra 

licitație Sotheby's pentru 4,9 milioane de 

dolari. 

Diego Rivera 

  Rivera era un om foarte mare, arătând ca 

un uriaș amabil. El s-a pictat adesea sub forma 

unei broaște cu burtă, cu inima cuiva în labă, 

care l-a caracterizat pe Diego ca un afemeiat 

disperat. În mod ironic, femeile îl adorau pe 

Diego. Frida Kahlo a devenit a treia soție. 

Împreună păreau foarte ciudați. Prietenii au 

numit acest cuplu „elefant și porumbel”. 

Personajul lui Diego era dezgustător. Deja în 

ziua nunții, când s-a îmbătat, a început primul 

scandal familial cu focuri de armă.   

 


