
 

 

"Arte presente – Cap Eseba/UFU”, lhe 

convida a conhecer a vida e obra da artista 

mexicana Magdalena Carmen Frida Kahlo 

Calderón, conhecida mundialmente como 

Frida Kahlo. Nascida durante a Revolução 

Mexicana, Frida é uma importante figura 

da Arte do século XX. Símbolo de força, 

liberdade, determinação e luta, uma 

mulher que, marcada pelas cores e pelas 

dores, confrontou por meio de suas ações 

e suas obras os padrões de beleza, de 

gênero e questões políticas, valorizando a 

vida e cultura de seu tempo.  

Estimulada pelas aflições vividas, como a poliomielite na infância e um acidente 

gravíssimo no qual o corpo atravessado por uma barra foi obrigado a parar por meses, 

marcou o início da sua carreira como artista referência em autorepresentação. Conhecer 

esta artista é reconhecer a Arte como estado de estar, viver, restabelecer a presença 

humana, suportar dores, questionar e valorizar a própria existência.  

As obras da artista são singulares, uma 

vez que a pintura fez parte integral de 

sua vida, com traços firmes, olhar 

penetrante, monocelhas marcantes, e 

roupas tradicionais. Seus quadros 

expressivos causam certo 

estranhamento à primeira vista, pois 

Frida pintava sua vida, dura e cruel, 

marcada por doenças, acidente, 

traições e eventuais prazeres. Uma 

pintora que desenvolveu e aguçou sua 

observação tomando como referência 

a própria existência, o que nos 

mostra, em seus autorretratos a 

dualidade entre a vida e a morte.  
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As Duas Fridas, 1939. 173.5 x 173 cm. Museu de Arte Moderno, 

Cidade do México. 



Frida Kahlo é considerada Surrealista por alguns autores, porém, a própria artista em 

vários depoimentos deixou claro seu posicionamento contrário: “Nunca pintei sonhos, 

só pintei minha própria realidade” (JAMIS, 1987). Transgressora, tipicamente mexicana, 

mesmo marcada pela dor, se permitiu viver com intensidade até seus 47 anos.  

A história de Frida Kahlo é marcante para o México e para o mundo da Arte, portanto, 

sugiro fazerem uma visita virtual à casa onde a artista cresceu, viveu e morreu. Está 

localizada no bairro Colonia del Carmen de Coyoacán na Cidade do México, conhecida 

como o Museu Frida Kahlo, a Casa Azul, disponível no site: https://bit.ly/2xzGEwg.  

Como um jogo, ao entrar no site e clicar sobre as setas azuis, você terá acesso aos 

diversos espaços do museu - jardins, salas, cozinha, quartos e salões – por perspectivas 

distintas, pois o site é interativo, podendo girar até 360º, o que permite a aproximação 

para se observar a riqueza dos detalhes. Assim, um desafio será lançado: entre diversos 

objetos, encontre a pintura de Frida Kahlo, Marxismo cura os doentes, 1954. 

 

Print do museu virtual interativo “Museo Frida Kahlo”, realizado pela autora em 11/05/2020. 
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