Dzieła meksykańskich malarzy
Fridy Kahlo i Diego Rivery w Polsce
Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Polski kontekst” obejmuje łącznie ponad 200 dzieł
uznanych artystów.
Wystawa zostanie zainaugurowana w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu i będzie
obejmowała szereg wydarzeń towarzyszących.
Przy współpracy z różnymi instytucjami Meksyku i Polski, poza wystawą, od sierpnia 2017
roku w innych miastach zostanie zrealizowany bogaty program wydarzeń kulturalnych.

Wystawa „Frida Kahlo i Diego Rivera. Kontekst polski.” rozpocznie się w Centrum Kultury ZAMEK
w Poznaniu 27 września 2017 roku. Wystawie będzie towarzyszył bogaty program kulturalny
w różnych miastach Polski, przedstawiający dzieła i pasjonujące życie meksykańskiej artystki Fridy Kahlo, jej
związek z malarzem Diego Riverą oraz ich udział w życiu politycznym i społecznym w Meksyku po Rewolucji.
Kuratorką wystawy jest Helga Prignitz-Poda i będzie składać się z prawie 40 dzieł Fridy Kahlo i dzieł Diego
Rivery, które pochodzą z kolekcji Jaquesa i Natashy Gelman, fotografii znanej polskiej artystki Bernice Kolko,
dzieł meksykańskiej malarki polskiego pochodzenia Fanny Rabel – wybitnej uczennicy Fridy Kahlo, a także
kolekcji dzieł inspirowanych sztuką Fridy Kahlo grupy meksykańskich artystów meXylo.
Warto podkreślić, że w Centrum Kultury ZAMEK będzie realizowany bogaty program edukacyjny, który
obejmie zwiedzanie wystawy z przewodnikiem, zajęcia i warsztaty dla dzieci, jak również seans filmowy
w Kinie Pałacowym.
W celu rozpowszechnienia tego wydarzenia na skalę krajową oraz za granicą, w różnych miastach Polski
zostanie ogłoszony program wydarzeń towarzyszących wystawie rozpoczynający się w sierpniu 2017 roku. We
Wrocławiu, Warszawie i Krakowie odbędzie się wystawa fotograficzna „Diego i Frida: ukryty uśmiech”, którą
tworzą fotografie znanych artystów z epoki, takich jak: Nickolás Murray, Manuel Álvarez Bravo i Edward
Weston.
We współpracy z Filmoteką Narodową w Warszawie oraz Filmoteką Narodową w Meksyku, w kinie Iluzjon
w Warszawie oraz w innych polskich miastach zostanie wyświetlony cykl filmów „Meksyk Fridy Kahlo”.
We współpracy z różnymi restauracjami w Polsce, odbędzie się wydarzenie kulinarne „Kuchnia Fridy Kahlo”
z tradycyjnym menu kuchni meksykańskiej inspirowanym przepisami Fridy Kahlo i Diego Rivery.
Narodowy Uniwersytet Meksyku (UNAM) zorganizuje kurs o sztuce i kulturze Meksyku. Kurs zostanie
poprowadzony „na żywo” przez cenionych wykładowców akademickich tej uczelni w dniach 6 września –
4 października w Ambasadzie Meksyku w Polsce.
Ambasada Meksyku ma zamiar zaprosić współczesną artystkę meksykańską, aby w listopadzie stworzyła ołtarz
zmarłych poświęcony Fridzie Kalo.
Ten bogaty program wydarzeń realizowany jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Meksykańską
Agencję Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (AMEXCID), Ministerstwo Kultury i Ambasadę
Meksyku w Polsce.

The life and work of the Mexican painters Frida
Kahlo and Diego Rivera will be exhibited in Poland
The exhibition "Frida Kahlo and Diego Rivera in the Polish Context" will present more than
200 works by renowned artists.
The exhibition will be exhibited at the Zamek Culture Centre in Poznan, Poland and will
include a series of side events.
In collaboration with various Mexican and Polish institutions, in addition to the exhibition,
a series of cultural activities will be presented in different cities of Poland from August 2017.

The exhibition "Frida Kahlo and Diego Rivera in the Polish Context" will be presented at the Zamek Culture
Centre in Poznan, Poland from September 27, 2017. The exhibition will be accompanied by a wide cultural
program in different cities of Poland that will present the passionate life and work of the Mexican artist Frida
Kahlo, also her relationship with the painter Diego Rivera and her intense participation in political and social
life in post-revolutionary Mexico.
The exhibition was curated by Helga Prignitz-Poda and includes almost 40 works by Frida Kahlo and various
works by Diego Rivera from the Jacques and Natasha Gelman collection; photographs by renowned polish
artist Bernice Kolko; works of Mexican painter with polish roots, Fanny Rabel, who was one of the most
outstanding disciples of Frida Kahlo and the collection of works inspired by Frida Kahlo group of Mexican
artists meXylo.
It should be noted that the Zamek Culture Centre, will carry out an extensive educational program that will
include guided tours, children's activities and workshops, as well as a film projection at the Palacowy Cinema.
With the purpose of giving a national projection to the painter's work in Poland, a parallel program will be
presented from August 2017 in different cities, among which the exhibition on the famous couple entitled
Diego y Frida: una sonrisa a mitad de camino, which includes photographs by Nickolas Murray, Manuel Álvarez
Bravo and Edward Weston, which will be exhibited in the cities of Wroclaw, Warsaw and Krakow.
With the support of the Warsaw National Film Library and the Cineteca National de México, El México de Frida
Kahlo (The Mexico of Frida Kahlo) will be presented at the Iluzjon Cinema in Warsaw and other cinemas in the
country.
In collaboration with various restaurants in Poland, will be developed a gastronomic event entitled La cocina
de Frida Kahlo with a menu of traditional Mexican cuisine, inspired by the recipes of Frida Kahlo and Diego
Rivera.
The National Autonomous University of Mexico (UNAM) will give a course on Mexican art and culture by
specialists in live transmission, from September 6 to October 4 at the Mexican Embassy in Poland.
Finally, in the month of November a contemporary Mexican artist will be invited to install an altar of the dead
dedicated to Frida Kahlo.
This extensive program of activities is organized by The Mexican Agency for International Development
Cooperation (AMEXCID) of the Ministry of Foreign Affairs of Mexico (SRE), the Secretary of Culture of Mexico
(Secretaría de Cultura) and the Mexican Embassy in Poland.

