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Expo in Sint-Pietersabdij geeft inkijk in
fotocollectie Frida Kahlo

De tentoonstelling 'Frida Kahlo – Her Photos' opent op vrijdag 21 mei 2021 de

deuren in de Gentse Sint-Pietersabdij. Voor het eerst is een deel van de

persoonlijke fotocollectie van Frida Kahlo te zien in België, van familiekiekjes tot

beelden van gerenommeerde fotografen. De expo loopt tot 22 augustus 2021.
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http://persruimte.stad.gent/


Frida Kahlo is vooral gekend voor haar schilderijen, maar was van jongs af aan ook begeesterd

door fotografie. Frida fotografeerde zelf, maar evengoed stond ze voor de lens van beroemde

fotografen als Nickolas Muray en Tina Modotti. Zo verzamelde ze tijdens haar leven meer dan

6.000 foto’s. Een deeltje van die fotocollectie is vanaf 21 mei te zien in de Sint-Pietersabdij.

De foto's in de tentoonstelling tonen de vrouw achter de kunstenaar. Via haar foto's leren

bezoekers de ware Frida Kahlo kennen. Haar roots, haar familie en vrienden, haar grote

geliefde Diego Rivera, haar visie op de Mexicaanse samenleving en haar politieke overtuiging

komen aan bod. Tegelijk belichten de vele foto’s de tumultueuze tijd waarin de kunstenares

leefde. Veel van haar foto’s waren ook een directe inspiratiebron voor haar artistieke werk. De

belangrijkste rode draad doorheen de tentoonstelling is haar strijd met fysieke pijn en haar

extreem kwetsbare gezondheid.

Toen Frida Kahlo stierf in 1954 schonk haar echtgenoot Diego Rivera hun huis - bekend als het

Casa Azul - aan het Mexicaanse volk. Dit was het begin van wat nu het museum Frida Kahlo is.

Hij wenste echter dat haar persoonlijk archief voor vijftig jaar op slot ging. Meer dan

zesduizend foto's, tekeningen, brieven, medicijnen en kleding bleven dus tot

2004 opgeborgen in de badkamers van het huis.

Historische Huizen Gent brengt nu 241 beelden uit haar persoonlijke
fotocollectie. Ze geven een unieke inkijk in zowel de gelukkigste als de
donkerste momenten van haar korte leven. Het belooft een unieke belevenis te
worden.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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