
31 
 

Problematika estetična a výkladu diela Fridy Kahlo 

 

Erika IVANOVÁ 

 

História ľudského vedenia sa neodmysliteľne spája so spôsobom vyjadrenia nielen 

seba, ale aj obklopujúcej životnej reality, ktoré sa deje prostredníctvom umeleckej tvorby. 

Sochárske, maliarske či architektonické diela sú priamymi svedkami názorov dôb, v ktorých 

možno pozorovať neustále striedanie umeleckých štýlov, či slohov a to v rámci protikladov 

bujarosť – striedmosť, harmónia – disproporcia, jednoduchosť – zložitosť, atď. Toto 

striedanie sa uskutočňuje až do obdobia romantizmu, t.j. polovice 19.storočia, no už aj tu 

badať odchýlky, ktoré sa naplno prejavia v 20.storočí. Skutočná revolúcia umeleckej tvorby 

nastala nástupom avantgardy, ktorá sa chcela dištancovať od „starých pravidiel“ a od 

spoločnosti plnej konvencií, no už nie ako odboj jedinca, ale ako odboj kolektívneho 

vedomia. Európa v tomto období zrodila mnoho osobností, ktoré si zabezpečili miesto 

v dejinách umenia, no v prvej polovici 20.storočia sa začína k slovu hlásiť aj Mexiko. 

Avantgarda sem prichádza ako revolučné umenie, ktoré má ľud vyviesť z chaosu bežného 

života a z hľadania vlastného „ja“, nakoľko Mexiko ešte do roku 1910 bolo v podobe, ktorú si 

utvorilo koloniálne Španielsko začiatkom 16.storočia a následne začiatkom 20.storočia bolo 

zmietané revolúciami a vhodené do víru moderny. Roku 1907 sa v Coyocáne narodila 

Magdalena Frieda  Kahlo Calderón, ktorá zanechala po sebe vo svete umenia odkaz pod 

menom Frida Kahlo. 

 Aj keď Frida patrí do generácie avantgardistov, ktorí do sveta umenia vtlačili svoju 

osobitú pečať, dodnes je širšej verejnosti známa, len vďaka filmu „Frida“, ktorý bol natočený 

roku 2002 a to formou biografie v intenciách dramatickej akcie so svojráznym nádychom 

romantiky. Práve tento žáner nám poslúži ako rámec pre hľadanie trojakého profilu umelkyne, 

ktorý slúži ako východisko k interpretácii jej diel. No je filmový obraz umelkyne postačujúci?  

Odpoveď nám poskytne konfrontácia s odbornou literatúrou, jej dielom, pričom sa zameriame 

na podnety, ktoré vytvorili jej vlastné umelecké normy. 

 „Nik nerozumie mojim obrazom, jedine ja sama“. Lev Trockij: „ Povedala ste, že 

vašim obrazom nik nerozumie, no oni vyjadrujú to, čo cíti každý, osamelosť, bolesť....“ 

, práve  tieto slová nás vedú k ústrednej téme a v neposlednom rade k zámeru sfilmovania 

života Fridy Kahlo.  



32 
 

 V prvom rade ide o zmyslové zaujatie „davu“, ktoré sa vykonáva prostredníctvom 

využitia modernej techniky, hry farieb, stvárnenia za pomoci hercov a samozrejme v dnešnej 

dobe veľmi populárnej jemnej erotiky.  No čo je príjemné zraku, náležite by malo byť 

príjemné aj sluchu a stým je spojený dôkladný výber hudby, ktorá je schopná výrazne 

ovplyvňovať naše pociťovanie. Na začiatku pri erotických scénach mladej Fridy nastáva 

pohoršenie, po zrážke autobusu a jej pripútaní na lôžko prichádzajú pocity ľútosti no miestami 

aj radosti z jej šťastia, no keď sa uzdraví znovu žive búrlivý život, ale už neprichádza 

pohoršenie, skôr chytľavý spôsob slobody. Ale prečo sa to tak deje? Odpoveď sa posnažíme 

nájsť z pohľadu subjektu, ktorým pre nás bude indivíduum, divák, ktorý má svoje vlastné 

estetické vnímanie a pociťovanie a za objekt budeme považovať americký film Frida. 

Film nám ponúka 3 profily maliarky: 

 Hneď na začiatku spoznávame Fridu ako búrlivú adolescentku, ktorá obcuje so svojim 

priateľom v skrini. V tomto smere si subjekt navodí rôzne dojmy, ktoré majú korene 

v individualite každého jedného človeka, no výslednica siaha k otázke, či je tento pohľad na 

scénu to, čo vyvoláva u nás pocit páčenia sa. Nie, je to výplod modernej spoločnosti, ktorá 

pokladá za nevyhnutné propagovať erotiku za cieľom zaujať diváka, bez ohľadu na jeho 

vyššie emócie, či dokonca morálne pobúrenie. Čiže nastolili sme tu prvotný prezentovaný 

profil tejto maliarky. Subjekt je zaujatý nekonvenčným spôsobom života mladej Fridy, no 

súčasne je podvedome esteticky aktívnym. 

 Druhy poskytnutý profil sa subjektu načrtáva po jej nehode v autobuse, keď jej brucho 

prerazila železná tyč a zlomeninu chrbtice jej zistili až po roku. Nastáva tu zmena roly, zmena 

pocitov a zaujatosti publika. Pred subjektom sa rodí čosi, čo ho nemá len zaujať, ale čo ho má 

ovplyvniť. Pozeráme sa na ženu, ktorá v bolestiach trpí vo svojej posteli a pritom začína 

skúmať svoju tvár cez zrkadlo pripevnené nad ňou. Dostáva stojan, plátno, štetce,...začína 

maľovať. Subjekt súcití. Zisťuje to uvedomením si seba samého v nej samej. Seba ako 

pripútaného a predsa odhodlaného žiť. A toto všetko cestou umenia. Sama Frida sa vyjadrila: 

„ Domnievala som sa, že mám dosť energie na to, aby som sa venovala niečomu inému než 

štúdiu, na ktorého základe som sa mala stať lekárkou.“ Každý človek má svoj osud, ktorý sa 

nečakane môže zmeniť. Ženy majú deti v 18, muži robia adrenalínové športy a zvyšok života 

prežijú na vozíku. Subjekt to pozná, vidí to okolo seba a prisudzuje tomu krásu, ktorá presvitá 

cez škaredosť osudu. Krásu vôle žiť. A toto je základný bod nielen pre to, aby si subjekt 

odniesol emócie, ale je to kľúč k pochopeniu diela Fridy Kahlo. Subjekt nachádza estetickú 

líniu života maliarky, ktorá nepriamou cestou ovplyvňuje jeho vlastný subjektívny názor na 

svet.  
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 Samozrejme film nám prináša v poradí už tretí profil Fridy a to profil ženy, ktorá si 

vybojovala svoj život, no zároveň profil ženy bisexuálky, alkoholičky a búrliváčky. Ale 

pociťuje to subjekt znovu ako esteticky nepríznačné a emocionálne ochudobnené?  Zmenili 

sme znovu uhol pohľadu? Nie! Dav nachádza etické odôvodnenie toho, prečo by aj 

konvencionálne neprípustné mohlo byť esteticky príznačné. Po všetkých skúškach má právo 

byť šťastná! Ale prečo to už chápeme inak? Vyrastá to všetko z ľudskej duše, ktorá je 

náchylná na bolesť a ak sa jej má zbaviť, je to za každú cenu. Subjekt v tomto prípade 

nahrádza škaredosť osudu liberálnym stanoviskom, ktoré má byť oporným bodom pre 

prijímanie nielen jej diela, ale aj príznačného spôsobu žitia, ktorý vyústil v manifest slobody 

ducha. 

No  sú tieto načrtnuté profily správne? Sú vierohodné?  

Estetický vplyv a vklad diela o Fride je z hľadiska širokej verejnosti nepopierateľný. 

No výklad diela Fridy Kahlo a nachádzanie skutočných pohnútok k jej tvoreniu vlastnej 

podoby estetična nemožno nachádzať len vo filme, nakoľko filmy sú tvorené vždy so 

zámerom zaujať a to aj na úkor historických a biografických faktov. V tomto ohľade 

dochádza ku konfrontácii s odbornou literatúrou, v ktorej sa zameriame na ponúknutý trojaký 

profil umelkyne v ktorom sa odzrkadľujú vonkajšie vplyvy a dispozície k tvoreniu. 

 Vo filme bola verne načrtnutá Frida ako búrlivá adolescentka. Skutočne vynikala 

odlišným spôsobom myslenia a inteligencie vďaka ktorej študovala  v College, čo bolo jedno 

z najlepších vzdelávacích zariadení v Mexiku. Svoju revolučnosť prejavovala už v tomto 

veku. V škole sa stala členkou „Cachuchas“, ktorí boli prívržencami národne socialistických 

ideí vtedajšieho ministra kultúry...“15 Film však v tomto zachádza oveľa ďalej, nakoľko 

neetické no svojim spôsobom esteticky príznačné,  obcovanie mladej ženy je len to, čo má 

ľudí v prvej chvíli zaujať. No aj keď Frida bola nekonvenčná, bola nábožensky založená na 

základe vplyvu matky a umelecky ovplyvňovaná zo strany otca. Panenstvo stratila až pri 

zrážke autobusu s električkou – prebodnutím tela tyčou, ktorá vyšla cez jej pohlavné orgány. 

 Druhý profil maliarky pripútanej k posteli je o to esteticky príznakovejší, o čo viac je 

utrpenie divákovi prezentovanejšie. V tomto ohľade film ponúka reálne zobrazenie trýzne 

maliarky, no s určitou jemnosťou, nakoľko v literatúre sa stretávame s naozaj krutou realitou. 

No do Fridinho života už skôr zasiahli útrapy. V 6 rokoch sa na nakazila vírusom, následkom 

ktorého jej ochrnula ľavá noha, ktorá bola zdrojom jej bolesti i komplexov menejcennosti, 

                                                            
15 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava:  Slovart,2006,s.11.ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4  
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ktorých sa do smrti nezbavila. Spomínanú telesnú chybu na vlastných podobizniach často 

skrývala Nepriazeň detského osudu zavŕšená ťažkým osudom sformovali jej estetiku života. 

 Napokon tretí filmom prezentovaný profil nám dáva jasný obraz o uberaní sa jej života 

novou cestou, prostredníctvom ktorej nachádza svoju „pokladnicu zabudnutia“ v maľbách 

a jej život sa uberá miestami až prislobodnou líniou. Tu sa formuje nielen maliarka ale hlavne 

Frida ako človek. Postupne zoblieka zo seba tradičné šaty, či svoje revolučné nohavice 

a nachádza svoju osobnosť v 40 centimentrovej aztéckej soške. „Predstavuje stojacu ženu 

s ušľachtilou tvárou, náhrdelníkom na krku, s ohnutými rukami a dlaňami pritlačenými 

k prsiam. Črty tváre, postava a najmä precízny účes, vlasy upravené do vrkoča prepleteného 

bavlnenou stuhou a tvoriace korunu na hlave, to je celá Frida, bytostne stotožnená so 

staromexickou bohyňou zeme a plodnosti, zvanou Tlazolteotl...“16 V tejto tretej etape 

maliarkinho života sa pre skutočné ohodnotenie jej života a diela musí v určitej miere etické 

zatlačiť estetickým. 

Na základe konfrontácie medzi filmom a odbornou literatúrou, dochádzame k názoru, 

že filmové umenie skutočne realisticky zachytáva osud tejto mexickej umelkyne, no je tu 

určitá odchýlka od historických biografických faktov, ktoré boli smerodajné nielen pre jej 

životnú cestu ale najmä pre jej vlastný svet umenia. Po odprezentovaní profilu Fridy Kahlo sa 

film dostáva do línie vysvetľovania jej života prostredníctvom obrazov. No v literatúre sa to 

deje naopak, a to prezentovaním obrazov na základe jej života. No oba tieto princípy 

spracovania osudu umelkyne majú spoločný cieľ, ktorý by sa tradične mohol pomenovať 

krásou.  Tradičné chápanie krásy by sme mohli vziať v úvahu pri mnohých jej dielach. Avšak 

čo by sme povedali na obraz plný krvi a zničeného tela ženy po potrate? Je krásny? A práve 

preto sa vo výklade diela Fridy nemožno zamerať len na určitý spôsob estetickej interpretácie. 

Prostredníctvom rôznych estetických stanovísk máme za cieľ nájsť skutočný predmet jej diel- 

mnohé a pritom jednotné estetično, ktoré vytvára rôzne podoby estetiky nielen v umeleckom, 

ale i v mimoumeleckom svete. 

Je možné vnímať umenie ako umenie, alebo potrebujeme k tomu výklad jej života? 

Prvým smerom našich tendencií bude interpretácia prostredníctvom objektivizmu. 

„Objektivizmus záleží v estetike  v úsilí nachádzať objektívne zdroje a znaky estetična, 

poprípade ich charakterizovať ako vlastnosti nejakých predmetov.“17 Ako príklad 

objektivizmus v jej tvorbe je malá skica z roku 1926 s názvom Nehoda. Vo výklade tohto 

diela naozaj nachádzame samé fakty, ktoré nie sú závislé na citoch, ale na rozumom uchopenú 

                                                            
16 LE CLÉZIO,J.M.G.2010.Diego a Frida.Košice: DALi,2010,s.76.ISBN 978 – 80 – 970215 – 5 – 9  
17 JUZL,PROKOP.1989.Úvod do estetiky.Praha: Panorama,1989,s.207 – 208.ISBN 80 – 7038 – 051 - 9 
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realitu a Fridu, ktorá je cieľom sama sebe. „ V hornej polovici obrazu nakreslila okamih 

zrážky trolejbusu s autobusom. Celú situáciu zdôrazňuje figúrami zranených ľudí, ktorí ležia 

na ulici. V popredí obrazu leží- omnoho väčšia než ostatné osoby- obviazaná Frida Kahlo na 

nosidlách Červeného krížu. Jej portrét vznášajúci sa nad všetkým ostatným dianím vyjadruje 

ustarostený pohľad na scénu, ktorá sa pred ňou odohráva. V ľavej časti obrazu je vidieť 

priečelie rodičovského domu v Coyoacáne, kam sa chcela po vyučovaní vrátiť. Kresba je 

jediným obrazovým dokladom Fridy Kahlo o nehode.“18 V tomto prípade nachádzame 

prameň estetična v racionálne-objektívnom výklade udalosti, ktorá zmenila Fridin život. 

Obraz je plný faktov, ktoré vypovedajú za seba, za realitu, ktorá môže s človekom 

manipulovať ako s bábkou. Bolo spomínané, že jedine táto skica je dokladom nehody, ktorá 

nemusela byť popísaná, aby v diele sama za seba vypovedala. Pri ďalšom pohľade na skicu sa 

nám môže dokonca zdať, že dané dielo v ktorom portrét Fridy sa vznáša nad celou udalosťou 

už predznamenáva postup k ďalšej tendencii interpretácie jej tvorby- k subjektivizmu. 

 

 

                                                            
18 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava: Slovart,2006,s.17. ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4 
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Dalo by sa povedať, že táto tendencia je alfou a omegou celého výkladu jej diela, 

alebo teda lepšie povedané zastáva väčšiu časť chápania jej tvorby. „Príznačnou stránkou 

subjektivizmu je, že chápe estetično len ako nejaký stav či stránku subjektu. Z radu obrazov 

svojim subjektivizmom kričí dielo Henry Ford Hospital, vzniknuté po traumatizujúcom 

zážitku z potratu. „Na obraze je nahá Frida Kahlo na nemocničnom lôžku, ktoré je pre ňu 

v pomere k jej telu až príliš veľké. Biela plachta pod dolnou časťou tela je presiaknutá krvou. 

Nad bruchom, po tehotenstve ešte vypuklom, drží v ľavej ruke tri rovnako dlhé šnúry, na 

ktorých koncoch je upevnených šesť objektov symbolizujúcich jej sexualitu a nepodarené 

tehotenstvo. Stuha, ktorá sa rozdvojuje priamo nad panvou ležiacou v krvi, je pupočná šnúra, 

na ktorej konci sa nachádza v nadmernej veľkosti vyobrazený mužský zárodok 

v embryonálnej polohe. To je potratom stratené dieťa, oný malý Diego, o ktorom dúfala, že 

ho donosí. Vpravo nad temenom hlavy sa nachádza symbol pomalosti priebehu potratu. 

Lososovo ružový lekársky model podbruška nad dolnou časťou lôžka a tiež kostlivec vpravo 

poukazujú na príčinu potratu: poškodenie chrbtice a panvových kostí znemožnilo Fride Kahlo 

donosiť dieťa. Figúra maliarky ležiacej bezbranne na veľkej plochej rovine vyjadruje pocit 

samoty a bezmocnosti. V pozadí je znázornená priemyselná krajina ako symbol technického 

pokroku, ktorý je v protiklade s ľudským osudom maliarky.“19 Estetično tohto diela vychádza 

z duše autorky, no kumuluje sa s dušou vnímateľa. Svoju moc dosahuje prostredníctvom 

bolesti, samoty a traumy ženy, ktorá sa stala symbolom všetkých trpiacich žien. A preto práve 

toto dominuje v tvorbe Fridy Kahlo, o ktorej sa sám Diego Rivera vyjadril, že žiadna žena 

pred ňou nevkladala do diela tak bolestnú poéziu.  Keby sme tento jeho prehovor chceli 

vysvetliť, museli by sme tak vykonať len s jedným jediným slovom- poézia. Už v antike sa 

pokladal tento umelecký druh za výsadu, ktorá je vyjadrená vnútrom človeka, či jeho akousi 

nadschopnosť, ktorá mu bola daná od prírody, no výsledok viedol k jedinému- 

k aristotelovskému pojmu katarzie. Preto by sme mohli doplniť Riverov výrok: Žiadna žena 

pred ňou nevkladala do diela takú bolestnú poéziu, no ona chcela dosiahnuť katarziu. Katarziu 

prostredníctvom spomienok „vytiahnutých“ z hlavy a ponechaných na plátne. 

                                                            
19 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava: Slovart,2006,s.33 – 34. . ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4 
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Reprezentatívne dielo estetického výkladu formalizmu - zoskupovania, harmónie 

v kontraste a ťažby z materiálu nám ponúka obraz z roku 1938 s názvom Čo som videla vo 

vode. „Tento obraz symbolicky zachytáva mnoho skutočností zo života umelkyne, zároveň sa 

na ňom uplatňuje mnoho prvkov z iných výtvarných diel. Dielo môžeme nazvať akýmsi 

obrazným sprievodcom jej tvorby, akési „synonymum“ stredovekej biblie pauperum pre 

negramotných..  Primárnou zložkou diela je autorkina vaňa, v ktorej sa kúpe a odhaľuje 

spodné časti nôh, pričom na pravej poukazuje na svoj handicap v podobe znetvorenia. Na 

vodnej hladine plávajú rozmanité predmety a výjavy- predošlé diela nielen Fridy, ale aj iných 

umelcov.  Červené pramienky pri jej nohách sú symbolickým vyobrazením diela Dve Fridy- 

sú to dve srdcové tepny. Na jednom ostrovčeku prebývajú obrazy Štyria obyvatelia Mexica, 

Sen spolu s dielom Hieronyma Boscha Záhrada slastí, ktoré vo Fridinom ponímaní zachádza 

až do karikatúry.  Tento „ostrov“ prechádza vzťahmi s inými dielami, ktoré sú späté akousi 

estetickou rovinou v podobe natiahnutého lana. Autoportrét na hranici medzi Mexikom 

a USA, Diego a Frida 1929-1944 a Henry Ford Hospital zapadajú do tejto ohraničenosti, ktorá 

predstavuje Fridu a jej najpodstatnejšie životné okamihy či spôsob akým si život riadila. 

Osamote plávajú na hladine šaty, ktoré sú symbolom diela Spomienka, jej rodičia z diela Moji 

prarodičia, rodičia a ja sú akoby zakrytý za listami rastlín, pred ktorými sú dve nahé ženy 

z diela Dva akty v lese. Z tohto všetkého nachádzame štruktúru jej formálneho 
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vyobrazovania, ktorá počína nohami, znetvorenie pravej nám dáva vedomosť o jej ochrnutí, 

ďalej postupujeme cez akýsi ostrov jej života aj so všetkými postojmi, či spôsobmi žitia , 

ktoré k nemu patria, vidíme plávať osamotené šaty a vidíme rodičov ,ktorý sú akoby skrytý 

pred jej odviazanou stránkou života. Jej forma má cieľ, cieľ v sebe samej.  
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 „V umeleckom diele sa teoretické konštrukcie, politické koncepcie, filozofické 

doktríny prejavujú vo výstavbe umeleckej idey, majú inú kvalitu ako vo vedeckom 

teoretickom traktáte. Po prvé, stvárňujú sa v úzkom spojení so sociálno – psychologickými 

komplexmi: predstavami, vkusom, zvykmi, náladami, t.j. v štruktúre celkového vzťahu 

k svetu. Po druhé, umelec odráža sféru emocionálno – osobnostných dôsledkov spoločenskej 

činnosti človeka, po tretie, v každom druhu umenia, dokonca aj v jednotlivých žánroch, je 

neopakovateľná obsahová štruktúra a vo vzťahu k nej sa vyjadrujú psychologické, etické, 

politické idey, emócie a nálady.“20 Obsahová stránka diela je naozaj veľmi obšírnym pojmom, 

ktorého vplyvy siahajú do kultúrno – sociálneho prostredia o to viac, čím je autor bližšie 

svojimi názormi a cítením k danej prvotnej vnímajúcej skupine. V diele Fridy nachádzame až 

tri obsahové skupiny, ku ktorým sa svojim „ja“ prihovára prostredníctvom svojich obrazov: 

pôvodní mexický obyvatelia a predkolumbovská indiánska tradícia, zrodenie nového Mexika 

a ľudia hlásajúci komunistický svetonázor a  obraz trpiacej ženy vo víri hry osudu. V tomto 

obsahovo orientovanom poňatí sa nám črtá obraz Dve Fridy z roku 1939. „Autoportrét, ktorý 

zobrazuje dve osobnosti Fridy Kahlo, bol dokončený krátko po rozvode. Týmto obrazom sa 

maliarka vyrovnávala s rozchodom a s manželskou krízou. Riverom uctievaná a milovaná 

časť jej osobnosti, mexická Frida v kroji Tehuana, drží v ruke amulet s detským portrétom 

svojho muža. Vedľa nej sedí jej alter ego, skôr európsky vyzerajúca Frida v čipkovaných 

šatách. Obnažené srdcia oboch postáv sú spojené žilou. Konce žíl sú oddelené. Stratou 

milovaného muža bola Fride vytrhnutá časť jej vlastnej osobnosti. Na mieste rezu vyteká krv, 

ktorú možno len ťažko zastaviť pomocou chirurgickej svorky. Potupenej Fride hrozí 

vykrvácanie.“21 Ako píše Kettenmannová tento obraz pomáhal Fride vyrovnávať sa 

s rozvodom, subjektivita a primárne miesto obsahu je tu nepopierateľné. V tomto diele sa 

obsahovo približuje k všetkým ženám , ale aj mužom ,ktorí pocítili v živote zradu, no 

nezabúda na svoj národ, ktorému necháva odkaz zvonka- vo forme. A tu nastáva skutočné 

poznanie v ktorom môžeme celú problematiku zhrnúť jednou vetou- výklad estetična nikdy 

nebude čisto formalistický, či zameraný na obsah, pretože skutočné umenie vzniká jedine ich 

kombináciou, ktorá je neopakovateľná v každom jednom diele. 

                                                            
20 SUCHÝ,Jiří a kol.1975.Marxisticko-leninská estetika.Bratislava: Pravda,1975, s.145. 
21 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava: Slovart,2006,s.52. ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4 
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 Fridu Kahlo môžeme najadekvátnejšie interpretovať len prostredníctvom spojenia 

formy a obsahu, aj Keď v predchádzajúcich častiach sa mohlo zdať, že došlo k adekvátnemu 

estetickému stanovisku, no vždy sa aj medzi to čo je „čisto formálne“ pripletie obsahová 

stránka a naopak. A pre Fridu je zvlášť príznačná kombinácia oboch ,pretože drvivá väčšina 

jej diel je tvorená zaujímavou formou prostredníctvom vlastného jazyka autorky, no problémy 

sa črtajú s obsahom. Väčšina jej diel je zameraná na jej bolesť, v ktorej cítiť samotu, úbohosť, 

krv. Je toto krásny obsah krásnej formy? Dve Fridy sú krásne, ale v ich vnútri je zdrvené 

srdce ženy ,ktorá podľahne alkoholu a bisexualite. Dalo by sa povedať, že škaredé je 

vyjadrené krásnym. Podobnú problematiku nachádzame už v antickom sochárstve: súsošie 

Laokoóna. Johann Joachim Winckelmann hovorí: „ Bolesť tela a veľkosť duše sú vyvážené 

a rozdelené v rovnakej sile do celej výstavby figúry. Laokoón trpí, ale trpí ako Sofoklov 

Filoktetes: jeho utrpenie nám preniká do duše, ale priali by sme si, aby sme ho vedeli znášať 

ako tento veľký muž.“22 Presne ako Laokoón Frida nesie vlastnú veľkosť duše, ktorú nám 

                                                            
22 ECO,Umberto.2005.Dějiny krásy.Praha: Argo,2005,s.47.ISBN 80-7203-677-7 
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nesporne predstavuje v obraze Zlomená chrbtica z roku 1944. „Zdá sa, akoby jej nahú hornú 

časť tela udržovali v spriamenej polohe a dokopy len pásy korzetu. Fridinu zranenú chrbticu 

znázorňuje niekoľkokrát zlomený iónsky stĺp. Roztvorenou trhlinou poranené telo je tu 

pripomenuté pustou krajinou potrhanou hlbokými brázdami, ktorá je namaľovaná na pozadí: 

celok tak symbolizuje jej utrpenie a osamelosť. Po strnulej nehybnej tvári stekajú slzy. Ešte 

výraznejší symbol bolesti, ktorou trpela, však predstavujú početné klince, ktorými je posiata 

tvár aj telo: výjav pripomína umučenie svätého Šebestiána prebodaného šípmi. Boky v bielom 

plátne zas odkazujú na Kristove bedrové rúško.“23Frida trpí bolesťou nielen duševnou ale aj 

fyzickou, no zhliadnutím obrazu trpí každý a pritom dúfa v jej záchranu, ktorá aj tak nepríde. 

No vytvára pre ostatných záchranu - estetickú v nastolení „škaredosti“ ako primárneho 

predpokladu katarzie duše a pritom vytvára tzv. novú krásu, krásu z nekrásy. „Umenie si už 

nekladie za cieľ zobrazovať prirodzenú krásu, ani nechce byť zdrojom pokojnej radosti 

z kontemplácie a uspokojenia harmonickými formami, naopak nás núti dívať sa na svet inými 

očami a vracať sa k archaickým znakom alebo oddať sa exotickým vzorom.“24 

 

                             

                                                            
23 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava: Slovart,2006,s.67. ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4 
24 ECO,Umberto.2005.Dějiny krásy.Praha: Argo,2005,s.415.ISBN 80-7203-677-7 
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 K výkladu estetična treba ku koncu zhrnúť všetky mimoumelecké fakty, ktoré sa 

podieľajú na tvorbe i interpretácii jej diel. Frida dosiahla aby mimoumelecké vpadlo do sveta 

umenia ako časovaná bomba, podobne ako je to dnes napr. s jaskynnými maľbami. Pravekí 

ľudia nemali cieľ tvoriť umenie, ale vyjavovať svoj život a pomáhať si mágiou. Tak aj ona 

začala prenášať bolesť zo svojho vnútra na plátno, aby našla aspoň na okamih pokoj pre svoju 

dušu. Svoje podobizne maľovala v symbióze umeleckého a mimoumeleckého sveta, ktorá 

vytvárala jej vlastnú pokladnicu zabudnutia. 

 Hľadaním estetična u Fridy sa miestami dostávame do zložitej situácie. Jedny diela 

inklinujú k formalizmu, iné k subjektivizmu či objektivizmu, no ducha ktorého nachádzame 

v každom jednom z nich nemôže už nikdy nikto poprieť. 

 Zaujali sme stanovisko k dielam a ich jednotlivým estetickým interpretáciám 

prostredníctvom rôznych tendencií, ktoré skutočne poukazujú na to, že jej dielo možno 

nazvať mozaikou dejín estetického myslenia Európy. Avšak pre ucelenosť pred nami 

vyvstáva ešte jedna pozícia Fridy – Frida ako estetický subjekt. „Estetický subjekt je 

nositeľom estetickej činnosti, je to označenie pre subjekt, ktorý produkuje a prijíma objekty 

a ich vlastnosti práve ako estetické. Súčasná estetika, až na malé výnimky, považuje za 

nositeľa estetickej činnosti, za iniciátora, tvorcu i konzumenta estetických objektov práve 

a jedine človeka.“25 Frida sa zo začiatkov svojej tvorby nepovažovala za skutočnú umelkyňu , 

ktorá je nositeľkou estetickej činnosti, nakoľko už v predchádzajúcom texte bolo spomenuté 

jej stanovisko k tomu ,prečo vlastne začala maľovať. Začala preto, lebo mala mnoho energie, 

ktorú začala deliť medzi štúdium medicíny a umenie, ktoré v jej osobnej mysli ani nebolo 

umenie, lež akási „pokladnica zabudnutia“ do ktorej odkladala svoje pocity a bolesť. A kedy 

si začína uvedomovať svoju kategóriu estetického subjektu, ktorý vytvára estetickú činnosť 

s vedomím a s istým zámerom? Svoje diela predložila Diegovi Riverovi, aby ich posúdil: 

„Plátna odhaľovali neobvyklú silu výrazu, presné líčenie charakterov a skutočnú vážnosť, 

bola pre ne príznačná základná výtvarná úprimnosť a svojbytná umelecká osobnosť. Bolo mi 

zrejmé, že sa v prípade tejto dievočky jednalo o skutočnú umelkyňu.“26 Ale prečo zrazu 

chcela svoje diela ukázať svetu? Chcela ukázať ducha obrodeného vyššou ideou? Nie, chcela 

zarobiť. A presne takto sa začína príbeh obroditeľky ženskej duše, ako príbeh využitia 

esteticky príznačného. 

 Každý tvorivý estetický subjekt sa vyznačuje určitými dispozíciami. „Predpoklady 

estetickej činnosti nazývame súhrnne dispozície estetického subjektu. Tie ďalej delíme na dve 

                                                            
25 JUZL,PROKOP.1989.Úvod do estetiky.Praha: Panorama,1989,s.254. ISBN 80 – 7038 – 051 - 9 
26 KETTENMANNOVÁ,Andrea.2006.Kahlo.Bratislava: Slovart,2006,s. ISBN 978 – 80 – 7391 – 385 – 4 
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skupiny, na dispozície elementárne či primárne, v ktorých sa významne uplatňujú 

i predpoklady vrodené a na dispozície sekundárne, z hľadiska ontogenézy estetického 

subjektu v podstate získané.“27 V prvom prípade sa zameriame na primárne dispozície Fridy 

ako estetického tvorivého subjektu, ktoré v prvom rade budú vyrastať z jej genetického kódu. 

Jej otec Guillermo Kahlo bol skúseným fotografom architektúry a za vlády diktárora Diaza 

dostal zákazku na zhotovenie obrazu zahrňujúceho architektonické pamiatky 

z predšpanielskej a koloniálnej doby, čím si vyslúžil titul „prvý oficiálny fotograf národného 

kultúrneho bohatstva Mexika.“ Popritom sa venoval aj maľovaniu portrétov, no revolúcia to 

všetko zmenila. Avšak ani revolúcia nemohla potlačiť genetický kód umenia prenesený z otca 

na dcéru, ktorý bol rozlúštený v čase, keď o tom ani sama Frida netušila. Začala svet vnímať 

vo farbách, rytme, harmónii, disharmónii- začala nachádzať svoj estetický zmysel. „ Pri 

rozbore a charakteristike estetického zmyslu, jeho zmyslovej zložky je treba rešpektovať aj to, 

že zrak, sluch a ďalšie zmysly nie sú už u spoločenského človeka čisto prírodné, ale práve 

zmysly ľudské,  tzv. rozumové, kultúrne, sú výsledkom celého spoločenského a kultúrneho 

vývoja ľudstva.“28 Samozrejme, že mnohé Fridine diela sú komponované do kultúrno – 

spoločenskej reality. Avšak možno tvrdiť, že celé jej tvorenie je v priamej závislosti na 

maniere spoločnosti? Keď ležala sama v posteli a jediné čo mala bol jej odraz v zrkadle 

upevnenom nad ňou, zameriavala sa na vonkajší svet? Ona tvorila ako človek spoločenský, no 

myslela ako človek prírodný.  

 Predstavovaný estetický zmysel nám však ponúka ešte svoje zložky, ktoré sú dané 

každému osobite, no v prípade Fridy možno hovoriť o skutočnej intenzite zmyslovosti, ktorá 

je daná podľa idealistov prírodou či Bohom. Jej intenzita pamäti na farby, tvary či zvuky je 

nepopierateľná. Ona ležala v tej istej posteli, na tom istom mieste, a predsa maľovala svoje 

portréty akoby v rozličných časoch, miestach, akoby migrovala každým dňom. Zlúčenie 

fantázie, intuície a vôle priviedlo estetické teórie na kolená. 

 Samozrejme nemôžeme ostať len pri primárnych dispozíciách, ktoré tvoria akýsi 

podklad pre to, aby sekundárne dispozície prepukli v celej svojej sile. Tieto dispozície sú 

charakteristické pojmom estetická skúsenosť, ktorá je daná znalosťami, návykmi, normami, 

záľubami a v neposlednom rade osobitým prístupom k svetu. V prípade Fridy, dochádzame 

opäť, k veľmi zaujímavej hypotéze, ktorej podložie tvorí rad faktov: nezačala tvoriť pre 

umenie, v prvom štádiu tvorby myslela ako človek prírodný a nik pred tým nevkladal do 

plátna bolestnú poéziu. Ako mohla získavať skúsenosti zo spoločnosti, z noriem, keď ona 

                                                            
27  JUZL,PROKOP.1989.Úvod do estetiky.Praha: Panorama,1989,s.265. ISBN 80 – 7038 – 051 - 9 
28  JUZL,PROKOP.1989.Úvod do estetiky.Praha: Panorama,1989,418s.274. ISBN 80 – 7038 – 051 - 9 
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vlastne tvorila sama zo seba a pre seba? Mohli by sme to z časti interpretovať 

prostredníctvom J.Volka, ktorý tvrdil ,že najhlbšia vrstva estetickej skúsenosti, je estetické 

osvojenie, ktoré je usadené v podvedomí ako akýsi sediment. V tomto prípade by sme sa 

obrátili na školské časy Fridy. Vnímala ľudí a konvencie okolo sebe, vnímala Riveru ako 

revolucionárskeho maliara a v neposlednom rade svojho otca. Áno, toto bol jej sediment, 

ktorý sa však znovu vyniesol na povrch až po začlenení Fridy do spoločnosti po nehode. No 

keď ležala na posteli, diali sa veci, ktoré môžeme nazvať estetickým vnímaním, estetickým 

cítením, zintenzívnením zmyslovosti, no čo sa týka estetickej skúsenosti v týchto dielach 

dostávame sa do slepej uličky, ktorá sa končí stenou modrého domu v Coyoacáne... 

 

Analýza ukázala, že film „Frida“ nám poskytuje skutočne trojaký profil maliarky, 

ktorý zodpovedá jej osobnosti a  podnetom tvoriť a vytvárať si vlastný svet, z ktorého plynie 

jedinečné estetično. V konfrontácii s odbornou literatúrou tu nachádzame medzníky, ktoré 

značne chýbajú pre celkový obraz jej umeleckých pohnútok a v neposlednom rade nepriamy 

náznak jej prvotného záujmu tvoriť, ktorý je tu interpretovaný ako snaha odpútať sa od 

bolesti, ktorej škaredosť vkladala do umenia. Pre presný obraz jej tvorby, je práve tento fakt 

konfrontovaný s ďalším mimoumeleckým zmýšľaním maliarky a v neposlednom rade je 

determinovaný aj rodinným zázemím Fridy, ktoré je vo filme veľmi málo načrtnuté. Jej 

podnety pramenili aj z umeleckého podkladu, ktorý vytvoril jej otec, ktorý vytváral diela, 

ktorých funkcia spodobovania tvorila neopakovateľné indivíduá, t.j. bol portrétistom, čo sa 

priamo odráža v ranej tvorbe umelkyne. Analýzou diela Fridy Kahlo v dimenziách estetiky sa 

môžeme k adekvátnemu výkladu  priblížiť len na základe kombinácie jednotlivých 

estetických kategórií , ktoré utvárajú subjektivisticko – objektivistické poňatie, ktoré je 

priamo situované do rámca zlúčenia obsahu a formy, nakoľko jej dielo je akousi „pokladnicou 

zabudnutia“, ktorá okrem psychických nesie v sebe aj vonkajšie znaky. Estetično v prípade 

Fridy je priamo úmerne determinované ťažkou fyzickou bolesťou, ktorá sa striedala s citovým 

rozpoložením, pričom všetky tieto fakty sú premietnuté v jej tvorbe. Preukázalo sa v mnohých 

dielach  vytváranie tzv. novej krásy, t.j. v prípade autorky škaredosť osudu, premietnutá na 

škaredosť vecí na plátne, ktoré vo svojich vzťahoch vytvárajú krásu. 
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