
Frida Kahlo i Diego Rivera (zwłaszcza jednak Frida) już 

dawno osiągnęli status artystów kultowych. Nie tylko sta-

li się ambasadorami kultury Meksyku w Polsce i na świe-

cie, ale dzięki swoim obrazom wkroczyli do strefy, w któ-

rej panuje stała temperatura: uniwersalne dzieła kultury 

wyznaczają tu pewien poziom wzorcowy. 

Ekspozycja w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu sta-

wia na malarstwo i – jak mówi kuratorka wystawy, Helga 

Prignitz-Poda – oddaje hołd nie tyle kultowym postaciom, 

ile ich dziełom. W kilku salach wystawowych jest co oglą-

dać i doskonale zaaranżowane pomieszczenia bez ustan-

ku wypełnia ciżba zwiedzających. Raczej panuje tu cisza, 

którą tylko od czasu do czasu przerywa jakieś westchnie-

nie do „komórki” lub szept aprobaty na widok odpowied-

niego położenia koloru na płótno. 

Jednak czy to za sprawą archiwalnych ujęć filmowych, 

czy to znakomitych portretów fotograficznych pomiesz-

czonych na ścianach – również od realnej twarzy Fridy nie 

można oderwać oczu. Jej pełen magnetyzmu śmiech, któ-

ry bezgłośnie wyziera z monochromatycznych migawek, 

a przełamuje cierpienie i rozświetla dość ostre rysy twa-

rzy, skutecznie zapada w pamięć.
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rozmawia Paweł Czapczyk

Paweł Czapczyk: Wystawa Frida Kahlo i  Diego Rivera. 

Polski kontekst jest tak naprawdę pierwszą wystawą 

tych artystów w naszym kraju. Jak do niej doszło?

Anna Hryniewiecka: To  był pomysł, który pojawił się 

w  naszych głowach – mojej i  moich współpracowników 

– dawno temu. Wydawał się z  jednej strony oczywisty, 

z drugiej – dość szalony. To jednak wielkie wyzwanie zro-

bić pierwszą i jedyną w swoim rodzaju prezentację dzieł 

tej artystki w Polsce. 

Długo szukaliśmy wiarygodnego kontaktu do  właścicie-

li i  dysponentów prac Fridy Kahlo. Wreszcie, po  kilku la-

tach, udało nam się nawiązać kontakt z właścicielami ko-
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malarki Fanny Rabel, uczennicy Fridy i współpracownicz-

ki Diega, oraz fotograli Bernice Kolko, przyjaciółki Fridy, 

dokumentującej ostatnie lata jej życia. Obydwie artystki 

urodziły się w Polsce. To bardzo ciekawa i wyjątkowa część 

wystawy, wzbogacona także o  wątek prezentujący prace 

z  wystawy sztuki meksykańskiej pokazywanej w  Polsce 

w roku 1955, gdzie był obecny jeden duży obraz Fridy Ka-

hlo – Zraniony stół, który po wystawie w Warszawie zaginął 

i nigdy nie został odnaleziony. Te wątki są bardzo ciekawe, 

szczególnie dla nas tutaj, w Polsce, i niewątpliwie wzboga-

cają spojrzenie na prace Fridy i Diego.

– Podobno nie obowiązuje jeden kierunek zwiedzania. 

Dlaczego?

– Chcemy, żeby każdy mógł oglądać wystawę w  wybranej 

przez siebie kolejności. Może zacząć od polskiego kontek-

stu, oglądając otoczenie, w jakim żyli i działali artyści, mo-

że też najpierw spotkać się z pracami Fridy i Diego i poznać 

kolekcję Gelmanów. Taka dowolność pozwala też na prak-

tyczne rozładowanie tłoku w salach wystawowych.

– Z  przedsięwzięcia Frida na  Zamku uczyniono wręcz 

markę. Imprezie towarzyszy profesjonalny PR, odby-

lekcji Gelmanów, do  której należą bardzo znane prace 

Fridy, a także dzieła Diego oraz najbardziej ikoniczne wize-

runki fotograficzne artystki. Staraliśmy się zdobyć zaufa-

nie właścicieli kolekcji i przekonać ich do prezentacji tych 

prac w Poznaniu. Udało się: prezentacja prac Fridy Kahlo 

i Diego Rivery w Centrum kultury ZAMEK okazała się moż-

liwa. Trzy lata temu podpisaliśmy umowę na  wypożycze-

nie prac z tej kolekcji i jednocześnie rozpoczęliśmy współ-

pracę z kuratorką wystawy, największa znawczynią sztuki 

Fridy – dr Helgą Prignitz-Poda.

– Ostatecznie w projekt zaangażowało się Ministerstwo 

Kultury Meksyku, kustoszem wystawy została dr Helga 

Prignitz-Poda, a obrazy sprowadzono z kolekcji Jacqu-

esa i  Natashy Gelmanów oraz ze  zbiorów prywatnych 

i muzeów w Meksyku, Polsce i Niemczech. Czy już teraz 

można mówić o międzynarodowym sukcesie?

– Trudno nam do  końca przesądzać, jaka będzie siła od-

działywania tej wystawy i  jej międzynarodowy rezonans. 

Naszą ambicją nie była realizacja wydarzenia na skalę mię-

dzynarodową, chcieliśmy pokazać prace niezmiernie in-

teresujących artystów i  zaprezentować je  w  nowym, do-

tychczas nieznanym kontekście. W  kolekcji Gelmanów 

znajdują się wyjątkowo piękne obrazy Fridy Kahlo, artyst-

ki obecnej w masowej wyobraźni. Mieliśmy świadomość jej 
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popularności, nie ona jednak była dla nas najważniejsza, 

ale jej bardzo ciekawa i odrębna sztuka. Od początku także 

zależało nam na pokazaniu dzieł Kahlo i Rivery w nowym 

kontekście – odkrytym i  bardzo ciekawie rozwiniętym 

przez kuratorkę wystawy. I ten właśnie „nieznany” polski 

kontekst zainteresował media międzynarodowe. „The Wa-

shington Post”, a za nim kilka innych znaczących periody-

ków napisało o  nowym, ciekawym spojrzeniu na  sztukę 

tych ważnych dla historii sztuki postaci.

– A  co  o  wystawie mówią krytycy i  publiczność zwie- 

dzająca?

– Dla publiczności bardzo ważnym doświadczeniem jest 

bezpośredni kontakt z pracami Kahlo i Rivery. Zwraca ona 

także uwagę na bogaty scenariusz wystawy i staranność ca-

łej prezentacji. Dla krytyków, świadomych tego, jak trudno 

zorganizować wystawę tych istotnych dla historii sztuki ar-

tystów, fenomenem jest prezentacja ich prac w Polsce. Do-

ceniają też oryginalny pomysł i profesjonalizm, z jakim wy-

stawa została przygotowana.

– O  co  dokładnie chodzi z  tym „polskim kontekstem” 

w tytule wystawy?

– Na  naszej wystawie po  raz pierwszy – obok dzieł Fridy 

i Diega – prezentowane są prace dwóch polskich artystek: 

Frida Kahlo, Autoportret z warkoczem [Self-portrait 
with Braid], 1941, The Jacques and Natasha Gelman 

Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and 
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wają się rozmaite lekcje i warsztaty twórcze, przygoto-

wano okolicznościowe gadżety…

– Bardzo zależało nam na stworzeniu bogatego programu 

towarzyszącego wystawie, a  przede wszystkim na  rozbu-

dowaniu  części edukacyjnej. Chcieliśmy, żeby wystawa 

stała się punktem wyjścia do refleksji nad zjawiskami kul-

turowymi i artystycznymi, w które wpisana jest sztuka Fri-

dy Kahlo i Diego Rivery. Korzystamy także z wystawy jako 

bardzo ciekawego materiału, pozwalającego nam uczyć się 

rozumienia i  czytania sztuki. Realizujemy ogromną ilość 

lekcji dla szkół. Proponujemy zwiedzania z  przewodni-

kiem dla różnych grup, także dla osób niepełnosprawnych. 

Fenomen popularności Fridy chcemy przekuć w realizację 

pożytecznego celu, jakim jest wspólne uczenie się czytania 

i rozumienia sztuki. Oczywiście dobre malarstwo, rysunek 

czy fotografia „bronią się same” – trafiają do nas. Na tym 

polega ich jakość i siła, w tym tkwi siła sztuki Fridy Kahlo. 

Kiedy jednak mamy szansę wejścia głębiej, zrozumienia 

bogactwa symboli i treści, ten odbiór jest pełniejszy. Daje 

nam więcej przyjemności.

– Sama Frida Kahlo, która stała się ikoną feminizmu 

i zaangażowanej postawy rewolucyjnej, a także symbo-

lem przekuwania osobistego cierpienia w sztukę, pozo-

staje nade wszystko oryginalną malarką. Czym jej dzie-

ła przemawiają dziś?

– Myślę, ze największa siła leży w odrębności jej języka ar-

tystycznego, a  także w  odwadze mówienia o  problemach, 

– Kreacja filmowa Salmy Hayek uczyniła z Fridy postać 

jeszcze bardziej rozpoznawalną, silniej obecną w świa-

towej popkulturze, ale czy ten filmowy wizerunek jest 

prawdziwy?

– Scenariusz filmu powstał na  motywach dużej biografii 

artystki napisanej przez Hayden Herrerę. To bardzo solid-

ne dzieło, starannie analizujące zarówno życie, jak i sztukę 

Fridy. Kiedy porównuje się film z tą książką, widać szcze-

liny, zbitki, uproszczenia i małe przerysowania. To prawo 

filmu, nie można jednak powiedzieć, ze film zakłamuje jej 

historię i  tworzy nieprawdziwy wizerunek. Frida Kahlo 

miała niezwykle ciekawe życie; była też naprawdę wyjąt-

kową osobowością. Taki obraz rysuje się, kiedy czyta się jej 

biografię i patrzy na obrazy.

– Pytam wciąż o Fridę, a przecież bez Diego Rivery, któ-

ry był jej mentorem i  partnerem życiowym, jej sztuka 

by prawdopodobnie nie rozkwitła w takim wymiarze…

– Diego był niewątpliwie autorytetem, nauczycielem, towa-

rzyszem, przyjacielem i  miłością, czyli bardzo ważną po-

stacią w życiu Fridy Kahlo. Trudno jednak dziś powiedzieć, 

czy gdyby go nie spotkała, nie byłaby tak ciekawą artystką...

które dla nas stanowią często tabu. Bardzo pociągająca jest 

także jej świadoma i bardzo umiejętna autokreacja – obec-

na w jej życiu i widoczna w jej obrazach.

– O  wyrazistych i  pełnych realizmu autoportretach 

Fridy, której nieobca była i  symbolika surrealizmu, 

i  rdzenna kultura Indian meksykańskich, mówił cały 

świat. Na czym polega artyzm i fenomen jej twórczości?

– Dla mnie to przede wszystkim bardzo ciekawe, oryginal-

ne i dobre malarstwo. Język sztuki, jakim operowała Frida 

Kahlo, był całkowicie odrębny, choć próbowano jej prace 

przypisywać do różnych nurtów i stylistyk. Ale one się tym 

przyporządkowaniom trudno poddają. Kiedy oglądamy 

z bliska jej obrazy, widzimy, jak starannie i dobrze są na-

malowane, a jednocześnie jak mocno obecny jest silny gest 

i styl malarki.

– Kahlo miała uczniów. Czy obecnie znajduje również 

następców?

– Trudno mi mówić o następcach, nie miałam okazji zba-

dać tej przestrzeni. Wiem, że  jej sztuka pozostaje inspi-

racją dla wielu młodych artystów. Ciągle rezonuje. Do-

świadczyliśmy tego, kiedy ogłosiliśmy konkurs Inspiruje 

mnie Frida na  motywy do  przedmiotów-gadżetów towa-

rzyszących wystawie. Otrzymaliśmy ponad sto prac. Wi-

dać to także w tej części wystawy, gdzie pokazujemy grafiki 

współczesnych artystów meksykańskich, dla których waż-

ną inspiracją jest sztuka Fridy Kahlo.

Diego Rivera, Portrait of Natasha Gelman [Portret Nataszy Gelman], 1943, The Jacques and Natasha 
Gelman Collection of Mexican Art, the Vergel Foundation and the Tarpon Trust © 2017 Banco de México 

Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F./Artists Rights Society (ARS), New York

Nickolas Muray, Frida Kahlo on Bench [Frida na 
ławce], The Jacques and Natasha Gelman Collection of 

20˚Century Mexican Art and The Vergel Foundation 
© 2016 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo 

Museums Trust, Mexico, D.F./Artists Rights Society 
(ARS), New York

Frida Kahlo,  
Self-Portrait as Tehuana or Diego in My 
Thoughts [Autoportret jako Tehuana albo 
Diego w moich myślach], 1943,  
The Jacques and Natasha Gelman 
Collection of 20˚Century Mexican Art 
and The Vergel Foundation © 2016 Banco 
de México Diego Rivera Frida Kahlo 
Museums Trust, Mexico, D.F./Artists 
Rights Society (ARS), New York

Frida Kahlo,  
Portrait of Diego 
Rivera [Portret Diego 
Rivery], 1937, The 
Jacques and Natasha 
Gelman Collection of 
Mexican Art, the Vergel 
Foundation and the 
Tarpon Trust © 2017 
Banco de México Diego 
Rivera Frida Kahlo 
Museums Trust, Mexico, 
D.F./Artists Rights 
Society (ARS), New York

ZOBACZONE, OPISANE / Paweł Czapczyk ZOBACZONE, OPISANE  / Frida na Zamku
Zobaczone, opisane

26 27ArsForum nr 2


