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MIT FRIDY 
Od dzieciństwa była doświad

czana przez cierpienie i ból. Znosiła 

je heroicznie. Więcej - przeciwstawi

ła im pasję życia i tworzenia. Nazna

czona kalectwem, oswojona ze śmier

cią - żyła intensywnie i namiętnie, 

a w obrazach ekstremalne doświad

czenia przetwarzała w mit o sobie 

samej . 

Opowiadała, że narodziła się 

wraz z nowoczesnym Meksykiem -

w 1910 roku, kiedy wybuchła mek

sykańska rewolucja. Naprawdę przy

szła na świat trzy lata wcześniej, 6 lip

ca 1907 w domu rodzinnym w Coyo

acón. 

Jej ojciec Wilhelm (Guillermo) 

urodził się w Baden-Baden w żydow

skiej rodzinie, która wywodziła się 

z Aradu w monarchii austro-węgier

skiej (obecnie Rumunia). Jako dzie

więtnastolatek wyemigrował do Mek

syku. Dzięki pomocy teścia - dziadka 

Fridy - Wilhelm zajął się fotografią. 

Podróżował po Meksyku, dokumentu

jąc na zlecenie rządowe dziedzictwo 

kulturalne kraju. 

Matką Fridy była rodowita Mek

sykanka, Maria Cardena, druga żo

no Wilhelma. Po porodzie była tak 

osłabiona, że do karmienia noworod

ka zatrudniono indiańską mamkę. 

Sześcioletnia Frida zapada na 

paraliż dziecięcy (polio) i pomimo 

wielomiesięcznej rehabilitacji jej pra

wo noga pozostaje cieńsza od le

wej, o stopa jest zdeformowano. By 

to ukryć, będzie chodziła w długich 

spódnicach i ubierała dwie skarpe

ty na prawą stopę, ale koledzy z nie

mieckiej szkoły podstawowej w mie

ście Meksyk i tak dostrzegą niepełno

sprawność, kwitując ją przezwiskiem 

„kołkonoga". 

W 1922 roku rozpoczyna naukę 

w Escuelo Nacional Preparatoria -

elitarnej szkole średniej, gdzie przy

gotowuje się do podjęcia studiów 

medycznych. Zaczyna angażować 

się politycznie: wiąże się z rewolucyj

ną, lewicawo-nacjonalistyczną gru

pą młodzieżową, której przywódcą 

jest Alejandro Gomez Arios, jej póź

niejszy chłopak. Ze względów pa

triotycznych zmienia pisownię swego 

niemieckiego imienia Friedo na Frida. 

Nie myśli jeszcze o karierze ma

larskiej. Ale właśnie w tym miejscu 

i czasie ma okazję po raz pierwszy 

zobaczyć Diego Riverę. Po piętna

stoletnim pobycie w Europie Rivera 

wrócił do Meksyku i został zaanga

żowany do realizacji polityki kultural

nej rządu. Minister kultury Vasconce

los po trwającej dekadę wojnie do

mowej rozpoczął realizację progra

mu polegającego na propagowa

niu meksykańskiej ideologii i ideałów 

humanistycznych poprzez murale -

wielkoformatowe malowidła ścienne 

- autorstwa interesujących meksykań

skich artystów. Program ten był czę

ścią planu stworzenia niezależnej kul

tury meksykańskiej, czerpiącej z rodzi-

mych, indiańskich źródeł. Po odbyciu 

zorganizowanej przez ministerstwo 

wycieczki do stanowisk archeologicz

nych na Jukatanie Rivera, pół roku po 

przyjeździe z Europy, rozpoczął -

właśnie w Escuela Nacionol Prepara

toria, w szkolnym amfiteatrze im. Bo

livara - trwającą rok pracę nad swo

im pierwszym muralem pt. „Stworze

nie", od którego zaczyna się tzw. 

renesans meksykańskiego malarstwa 

ściennego i wielka kariera artystycz

na późniejszego małżonka Fridy. 

17 września 1925 to punkt zwrot

ny w życiu Fridy. Kiedy wraz ze swym 

chłopakiem Alejandro wraca ze szko

ły do domu, autobus, którym jadą, 

zderza się z tramwajem. Odnosi cięż

kie obrażenia: ma złamany kręgo

słup i miednicę, nogę w jedenastu 

miejscach strzaskaną; długi pręt prze-

szył jej macicę. W czasie długotrwa

łej rekonwalescencji zaczyna malo

wać, powstają pierwsze autoportrety. 

Mimo że po wypadku lekarze nie 

dawali jej większych szans na prze

życie, odzyskuje zdolność chodze

nia. Jednak cierpienie towarzyszyć 

będzie jej już zawsze. Zamiast robić 

karierę medyczną stanie się wiecz

ną pacjentką - przejdzie ponad trzy

dzieści operacji, będzie poddawa

na różnorodnym zabiegom, niekie

dy przypominającym średniowieczne 

tortury. - Nie traciłam ducha - mówi

ła później - malowałam. 

W 192 8 roku wiąże się z gru

pą młodych artystów meksykańskich 

o sympatiach komunistycznych. Dzię

ki nim poznaje Riverę. Pokazuje mu 

swoje obrazy. Diego zachęca ją do 

malowania. Również z jego inspiracji 

"t-) 
Frida Kahlo, Wypadek , l 926 



Diego Rivera, Arsenał - Frida Koh/o 

rozda1e broń (fragment), 1928 

zaczyna ubierać się w długie kolo

rowe suknie i biżuterię w stylu mek

sykańskim. Zapisuje się też do partii 

komunistycznej. 

Rok później została jego żoną. 

Trwający 25 lat związek obfitował 

w zdrady z obu stron. Diego już 

wcześniej znany był z romansowego 

usposobienia, sypiał ze swymi model

kami i asystentkami. Piękna, inteligent

na, błyskotliwa i utalentowana Frida 

również nie narzekała na brak po

wodzenia. Romansowała - niezależ

nie od płci - z gwiazdami filmowy

mi, artystami, działaczami politycz

nymi, często goszczącymi w ich Błę

kitnym Domu. Kiedy jednak w 1934 

odkrywa romans męża ze swą sio

strą, przez jakiś czas żyją w separa

cji, wracają do siebie, wreszcie roz

wodzą się w 1939 r„ by ponownie 

się pobrać w 1940 i pozostać ra

zem do śmierci Fridy. Mimo wszyst

ko potrzebowali siebie wzajemnie, 

ich związek - jak pisze Andrea Ket

tenmann, autorka biografii Rivery 

- stał się „małżeństwem idealnych 

L _ 

przyjaciół''. W liście do Diego Frida 

pisała w 1935 r.: „Teraz już wiem, 

że te wszystkie listy, związki z cyga

ńskimi modelkami, nauczycielkami 

«angielskiego», asystentkami mający

mi «dobre intencje», «pełnomocnicz

kami i wysłanniczkami z daleka», to 

tylko flirty, a ty i ja kochamy się głę

boko i chociaż z licznymi przygoda

mi, trzaskaniem drzwiami, przeklina

niem, obrzucaniem obelgami - jed

nak zawsze będziemy się kochać". 

Łączyło ich zaangażowanie po

lityczne - między innymi zbierają 

wspólnie fundusze na pomoc republi

kanom w hiszpańskiej wojnie domo

wej - i sztuka. 

Jednym z kochanków Fridy był 

Lew Trocki. Ten bliski współpracow

nik Lenina i współtwórca przewrotu 

bolszewickiego po śmierci wodza po

padł w ostry konflikt ze Stalinem i zo

stał zmuszony do emigracji. Po poby

cie w Turcji, Francji i Norwegii trafił 

w 1937 do Meksyku. A Rivera, kilka 

lat wcześniej wyrzucony z partii i roz

czarowany do komunizmu w wersji 

stalinowskiej (a zwłaszcza do socre

alizmu), uważał się wówczas za troc

kistę i wykorzystał swoje wpływy, by 

Trockiemu przyznano azyl politycz

ny w jego kraju. Na dwa lata Frida 

oddaje małżeństwu Trockich do dys

pozycji swój dom rodzinny w Coyo

acón, a przez pół roku potajemnie ro

mansuje z wygnanym rewolucjonistą. 

Po zamachu na Trockiego, przepro

wadzonym przez agentów Stalina 

w sierpniu 1940, oboje, Frida i Die

go, znajdą się „w kręgu podejrzeń" 

meksykańskiej policji. 



Jako artystka pozostawała za ży

cia w cieniu sławnego męża. Nama

lowała ponad sto pięćdziesiąt obra

zów. Pięćdziesiąt pięć z nich to auto

portrety. Pierwsza publiczna prezen

tacja jej dzieła miała miejsce na wy

stawie Stowarzyszenia Artystów Ko

biet w San Francisco w 1931 roku. 

W 1937 roku cztery obrazy pokaza

ne zostały po raz pierwszy na wysta

wie w Meksyku (Diego przy tej okazji 

nazwał ją pierwszą kobietę w historii 

sztuki, która traktowała ogólne i oso

biste tematy dotyczące wyłącznie ko

biet z całkowitą i bezkompromisową 

szczerością, a nawet, można powie

dzieć z bezkompromisowym okrucień

stwem). W 1938 ma pierwszą wysta

wę indywidualną w Nowym Jorku, 

rok później z osiemnastoma płótnami 

jedzie do Paryża, by wziąć udział w 

wystawie „Mexico" - na ekspozycję 

trafiły tylko dwa, pozostałe bowiem 

uznano za zbyt drastyczne. Jedna 

z wystawionych prac - „Rama" - zo

stała zakupiona przez Luwr. 

13 kwietnia 1953 w Galeria de 

Arte Contemporaneo w stolicy Mek

syku ma miejsce otwarcie pierw

szej wystawy indywidualnej Fridy w 

ojczyźnie. Stan zdrowia artystki, zda

niem lekarza, nie pozwala na udział 

w wernisażu. Ale Frida pojawia się 

- przywieziona karetką na sygnale. 

Jej łóżko wiezie ciężarówka. Chwilę 

po rozpoczęciu uroczystości artystkę 

wniesiono do galerii, by mogła przyj

mować gratulacje. 

Frida Kahlo, Sen {łóżko), 1940 

Kolejne miesiące to czas postępu

jącego pogarszania się stanu zdro

wia, kolejnych operacji i wizyt w szpi

talu, wreszcie 13 lipca 1954 roku 

Frida umiera. 

Na przełomie lat 70. i 80. ubie

głego wieku twórczość i postać Fridy 

Kahlo wyszła z cienia Rivery. Przyczy

niła się do tego biografia pióra Hay

den Herrery wydana w 1983 roku. 

Jej obrazy zaczęły osiągać zawrot

ne ceny na aukcjach, trafiła na sztan

dary feministek, a wreszcie anekto

wała ją popkultura. Elementem ,,frido

manii" jest nie tylko głośny film z Sel

mą Hayek w roli głównej (2002). 

Firma Volvo użyła jej autoportretów 

do reklamy swoich aut w Ameryce 

Łacińskiej, ukazują się książki kuchar

skie z przepisami Fridy, a ubiegło

roczne obchody stulecia urodzin mia

ły w wielu miejscach na świecie cha

rakter fiesty - na przykład w Atlancie 

na wernisażu wystawy okolicznościo

wej pojawiło się kilkadziesiąt jej ... so

bowtórów. 

Co odnajduje człowiek przełomu 

wieków w tej postaci? Dlaczego wła

śnie teraz ożył mit, który budowała 

swoim życiem i twórczością? 

JANUSZ LEGOŃ 



Dorastało w Austra

lii w rodzinie emigran

tów z hiszpańskiej Astu

rii. Po studiach w dzie

dzinie teatru i muzyki za

częło współpracę z ra

diem i teatrem, po czym 

przeniosło się do Kanady, gdzie kon

tynuowała karierę jako aktorka, pio

senkarka, pisarka, dziennikarz radio

wy i telewizyjny, autorka scenariuszy 
i producent programów radiowych 

oraz filmów dokumentalnych. 

Od 1978 mieszka w Barcelonie, 

relacjonując dla kanadyjskiej rozgło
śni CBC Radio hiszpańskie wydarze

nia artystyczne. Cykl poematów pro

zą powstały po jej podróży do Euro

py Wschodniej po katastrofie w Czer
nobylu „Letters to Janez somewhe

re in ex-Yugoslavia" stał się podsta

wą artystycznej współpracy z mala
rzem Pere Salinasem. Jej efektem by

ła wystawa w barcelońskiej Galeria 

Eude. Posłużył również jako narracja 

dla spektaklu tanecznego zrealizo
wanego przez Cristina Magnet Dan

ce Company. 

W 2003 roku otrzymała prestiżo

wą Nagrodę im. Mario Vargasa Llosy 

za opowiadanie „Mena

ge ó Trois" - pierwsze 

wyróżnienie, jakie otrzy

mała za opowiadanie 

w języku angielskim. 

Najnowsza jej powieść 

„Punto de Fuga" ukaza
ła się w Barcelonie w 2006. 

„Frida K.", napisano w prezen

cie dla córki w 1994 roku budzi stałe 
zainteresowanie tłumaczy i teatrów w 

wielu krajach. 

Kolejna sztuko „Baggage" zosta
ła wystawiona w Adelajdzie w Au

stralii w reż. Robert Kimber (marzec 

2004) jako część lokalnego Festiwa

lu Sztuki. 

Prezentacja „Cosa de Dos ... ", 

katalońskiej wersji dramatu „li Takes 

Two" spotkała się w 2007 roku z za

interesowaniem baracelońskiej kryty

ki i niedawno została rozbudowana 

do liczącego 30 scen dramatu .Four 

Fingers Away". 

Gloria Montera jest wiceprze

wodniczącą Associació d'lnvestiga

ció I Experimentació Teatral w Bar

celonie; należy do związku pisarzy 

hiszpańskich oraz do Kanadyjskiej 

Unii Pisarzy. 

Jri da ~ " zo~talo po raz pierw
szy z.rt•CJh:.o·..,ono w ramach Toron

to fringe festiva: przt:z Merol Corset 
Co. w 1994. W roli F-ridy wystąp1!'.l 

ceniono konody1ska a lorka AlltJ~ra 
Fulton, córka Glorii Montero rezrtt 

rowol Peter Hinton Ro' póżniej Tar· 

regon Theałre w Toronto wystawił jq 

no malej scenie. Sukces, juki odnio

sło przedstawienie spowodował, że 

w następnym sezonie został l prze

niesione na duzq scenę łr·go 'P'1tru, 

zdobywając ponownie z:iu~·om te re

cenzje i ciesząc się owacjami no sto

jąco szczelnie wypelnione1 widowni. 

Sztuka dwukrotnie zdobyła Dora Mo
vor Moore Award i była nominowa

no do prestiżowej Cholmers Aword. 

Przedstawienie było prezentowane w 
Ottawie, Londynie, Vancouver i Cal

gary No zaproszenie meksykańskie

go ambasadora w Kanadzie przed
stawienie prezentowane było w stoli

cy Meksyku 

Występy no no
wojorskim off-Broad

wayu ( 1997) spo

t oły się ze świet· 

nym przyjęciem 

tamtejszej krytyki. 
„Najniezwyklejsze 

przedstawienie r:a nowojorskich sce

nach - oceniał Villaqe Voice". 

Hiszpariska wers10 0 fridy K.", 
opracowano osobiście przez autor

kę, została wystawiono w Madrycie 

na prestiżowym Jesiennym Festiwalu 
Teatralnym w 1994 z Maile Brik jo· 

ko Fridq (rez. Peter Hinton). a później 

w Barcelonie, gdzie otrzymało nagro

dę krytyki. Ta realizaqa odniosło też 

sukces no Międzynarodowym Festi

walu Teatralnym w Hawanie ( 1999) 

1 była grona na wielu scenach Hisz

panii. W 2006 roku zostało wzno

wiona w madryckim T eotro Gol leo 

We wrześniu 2005 .Fndo K." tra

fiła no deski praskiego teatru Lyro Pro

gensis (wysł. Zoro Jandovó, reż. Olga 

Struskovó) i do dzisiaj pozostaje w re

pertuarze tej sceny. 

W 2007 raku, no slulec1e uro

dzin Fndy Kohlo's z wielkim powo

dzeniem wznowiono w Kanadzie 

praprem1erowq re
alizację spektaklu, 

a w Tealer Sago

huset w Lund odby

ło się jej propr mia

ro szwedzka (wysl. 

Nadio Bagozzi, reż 

Margareto Lorson) 

FRIDY K. 




