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Anotace 
 

Frida Kahlo, mexické a lidové umění je předmětem mé magisterské práce “Inspirace v 

díle Fridy Kahlo” pro Středisko ibero-amerických studií na Universitě Karlově. Věnuji 

se analýze předkolumbovských symbolů, lidovému umění, náboženským a 

každodenním motivům, jež jsou součástí díla Frida Kahlo. Práci, zaměřenou na 

společenské vědy, specielně na mexické umění a tradice, doplňuje obrazová analýza. V 

širším měřítku otvírá téma nacionalistických tendencí v kontextu mexické revoluce 

počátku dvacátého století. Nezaměřuje se pouze na život Fridy Kahlo, analýzu díla, ale 

snaží se podat kompletní obraz tvorby této ženy, která byla součástí širšího uměleckého 

proudu – specifických podmínek, které doprovázely sociální změny na počátku 

dvacátého století. Autorka však není jen následovatelem. Svou velmi osobní koncepcí 

boří stávající limity. 

 

 

Synopsis 
 

Subject of Frida Kahlo, Mexican and popular art is theme of my master’s thesis 

“Inspiration in the art work of Frida Kahlo” for The Institute of The Ibero – American 

Studies at The Charles University in Prague. I dissert on researching whether pre-

Columbian symbols, popular art, religious or everyday motives are present in the 

artwork of Frida Kahlo. This analyse is completed with pictorial analyse. This thesis is 

focused on social studies especially on Mexican art and traditions. My thesis reveal in 

broad picture of nationalistic tendencies in context of Mexican revolution at the 

beginning of the 20th century. My thesis is not focused only to the life of Frida Kahlo, 

analysis of her artwork but I’ve tried to write a complete vision of the woman whose 

work has been a part of a wider art stream – specific conditions that had accompanied 

social changes in early 20th century. The author I mentioned is not just a follower. The 

author broke existing limits with her very personal conception.    
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Úvod 
 

Ve své magisterské práci se budu zabývat analýzou inspirativních složek v dílech malířů 

v období po Mexické revoluci (1910 – 1917), a to především v díle Fridy Kahlo. Kahlo 

dospívala ve dvacátých letech dvacátého století, tedy v momentu, kdy se v Mexiku 

formovala nová vláda a také slibná radikální sociální reforma. Ohniskem zájmu 

prováděných reforem byla zejména marginální skupina obyvatel (dělníci, vesničané, 

indiáni a ženy), klíčová složka v procesu sociálních změn.  

 Právě tyto tendence se dají vysledovat i na poli umění, zejména 

v muralistických dílech vycházejících především z takzvané Mexické školy. Mnoho 

z nich se snažilo zachytit politickou ideologii, cíle a výsledky Mexické revoluce. 

Mexická revoluce vedla nejen k výrazným změnám stávající ústavy, ale rovněž ke 

vzniku nové, která se stala vzorem pro další latinskoamerické státy. Vlna nacionalismu 

s ní spjatá podpořila a utužila hluboké kořeny a rozmanitost mexické lidové tvorby, jež 

by bez toho patrně postupně zanikala a zůstala v zapomnění. Přestože nemůžeme říci, že 

by ji nezasáhl vliv nových, moderních, úspornějších a rychlejších technologií výroby, je 

i nadále přítomna v každodenním životě. Je živoucí součástí, nejen zaprášenou, mrtvou 

vzpomínkou v muzejních vitvrinách.  

Na nástěnných malbách a obrazech, jejichž koncept byl silně androcentrický, 

byly prezentovány především bezejmenné masy bojující za svá práva. Pozice žen 

v maskulinní mexické společnosti se měnila jen pozvolna. Právě zobrazení ženy je 

jedním z motivů díla Kahlo, neboť se v něm prezentuje jakožto objekt. Představuje se 

jako symbol, který se následně transformuje v „náboženskou“ ikonu. Nacionalistický či 

edukační proud byl přítomen nejen v uměleckých kruzích, ale i v celé společnosti. 

Umělci jen posilovali tendence té době poplatné, jejichž primárním posláním bylo šířit 

jistou ideologii. Jelikož se Mexiko potýkalo a nadále potýká s velkou negramotností, 

bylo poselstvím těchto maleb vychovávat své publikum prostřednictvím obrazového 

sdělení. Naivní a veskrze stylizovanou formou tak prezentovat myšlenky revoluce, 

útlaku, industrializace a tlak západní společnosti na chudší méně rozvinuté oblasti.  

Při prezentaci díla mexické malířky Fridy Kahlo (1907-1954) dochází k mnoha 

omylům. Mluví se o jejím ojedinělém, výjimečném či původním stylu. Je považována 

za velmi svébytnou osobnost mexického malířství doby první poloviny dvacátého 

století. Tyto omyly, či spíše neznalost ostatních souvislostí, ji staví do „neotřesitelné“ 
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pozice ikony moderní mexické malby. Postava Kahlo, díky své politické angažovanosti 

a tím, že se často vyjadřuje k postavení ženy ve vznikající moderní společnosti, se také 

stává oblíbeným objektem gendrových studií.  

Ve své diplomové práci se pokusím uvést na pravou míru, uvedením širších 

souvislostí, zdrojů inspirace a kořenů mexické porevoluční malby, charakteristiku 

tohoto nacionalistického proudu umělců. Svou prací nechci nijak snižovat hodnotu 

jejího díla, ale spíše poukázat na širší myšlenkový a ideový proud s ní spojený. 

Představit Fridu Kahlo jako součást této vlny, byť se svými osobitými specifiky, tedy 

představit ji nejen jako rozervanou umělkyni pohlcenou vášní k manželovi Diegu 

Riverovi a adorací sebe sama.  

Pomocným mechanismem při psaní mé práce bude obrazová analýza, metoda 

užívaná především v dějinách umění, kdy se srovnávají jednotlivé formální a vizuální 

elementy díla s aspekty esteticko-subjektivními. Tímto způsobem pak můžeme 

analyzovat jejich styl a vliv napříč vývojem. Ve své diplomové tak budu postupně 

prezentovat jednotlivé inspirativní složky díla Fridy Kahlo, ale potažmo v globálním 

měřítku u celé této generace autorů, jimiž jsou například muralisté jako Diego Rivera, 

David Alfaro Siqueiros, Clemente Orozco či následovníků z období „ruptury“, z nichž 

můžeme zmínit Remedios Varo, Pedra Coronela, Rufina Tamaya a mnoho dalších (viz 

obr. 32). V souvislosti s daným tématem se pak zaměřím především na mexickou 

lidovou tvorbu, inspirativní vlnu předkolumbovské tvorby a ruského socialistického 

realismu. Tyto jednotlivé složky budu pomocí obrazové analýzy dokládat především 

v díle výše zmíněné autorky, ale právě i v díle jejích současníků, u kterých se 

v obměněné podobně shodné prvky dají vysledovat.  

Oblastí mého zájmu bude především již zmíněné Mexiko, kde se v současnosti 

nachází dvě nejpočetnější indiánské skupiny, a to aztécká (Nahua, dle jazykové 

skupiny) a nejpočetnější mayská, která přesahuje hranice Mexika do států Guatemala, 

Belize či Honduras. Současné indiánské kultury mají za sebou téměř pětisetletý proces 

vývoje, během kterého se jejich kultury proměňovaly v kontaktu s kulturou evropských 

dobyvatelů. Vzájemným míšením mezi Starým a Novým světem a posléze pod vlivem 

rozvoje moderní industriální společnosti tak došlo k vytvoření specifické kultury. 

Rozdílná intenzita evropského působení jednotlivé státy poznamenala odlišně, a proto 

se i dané změny dotýkaly indiánských komunit ve vyšší či nižší míře. Více se dotkly 
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oblasti středního Mexika než těžko přístupných a odlehlých oblastí chiapaské 

vysočiny.1  Výsledkem synkretismu indiánských a křesťanských elementů může být 

příklad aztécké bohyně Tlazolteotl, požívající nečistoty, která je spojována s Pannou 

Marií Gaudalopskou.2  Prolínání tradic dále zachycují rituální tance v maskách, které 

bývají součástí náboženských svátků. 

Záměrem mé práce tedy je představit dílo Fridy Kahlo jakožto součást určité 

generace autorů, kde podobně jako například u evropských ismů můžeme vysledovat 

jistou spojující linii, co se námětů či provedení týká. Má práce tak nebude pohledem na 

dílo jedné autorky, ale spíše obrazem dané společnosti, kultury a analýzy možných 

motivů, které autory vedly právě k takovému způsobu sebeprezentace prostřednictvím 

malby.  

 

 

Použité zdroje a literatura 
 

Mexická autorka Frida Kahlo se v poslední době stala jedním z nejstudovanějších 

moderních malířů, a to nejen v konkurenci domácích tvůrců. Příčinu tohoto nebývalého 

zájmu je třeba hledat ve vícero okolnostech. Jednou z nich je i film americké produkce 

“Frida“ z roku 2002. Ten čerpá z knihy Hayden Herrera, která se tvorbě Fridy Kahlo 

dlouhodobě věnuje. Další důvody mohou být spojeny jak s nárůstem zájmu o lidová 

umění a řemesla, tak i s pozorností věnovanou osobě a tvorbě Fridy Kahlo z hlediska 

oboru „gender studies“.  

 Prací Kahlo jsem se zabývala již ve své bakalářské práci, v níž jsem analyzovala 

její dílo zejména ve vztahu s gendrovými rolemi jedince ve společnosti.3  Ve své 

diplomové práci jsem využila poznatků nabytých při pobytu v Mexiku, kde jsem 

studovala na Instituto Tecnológico de Monterrey. Zde jsem si také připravovala 

podklady ke své práci. Věnovala jsem se především studiu dějin mexického umění, ale 

také jsem měla možnost navštívit muzea a na vlastní oči vidět dílo Fridy Kahlo, ale 

                                                 
 
1 Kateřina Klápšťová, Amerika země indiánů, Současná Mesoamerika, Brno: Moravské zemské muzeum, 

1992 
2 Kateřina Klápšťová, 1992 
3 Veronika Moudrá, Prožité dílo, Bakalářská práce na Fakultě humanitních studií, 2006 
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zároveň i dalších tvůrců z této generace. V samotném Monterrey se v době mého pobytu 

konala výstava věnované Diegu Riverovi, manželovi Fridy Kahlo.Výstava prezentovala 

i díla dalších tvůrců, jako byl grafik Posada, Dr. Atl či Maria Izquierda. V muzeu 

moderního umění MARCO jsem měla možnost vidět výstavu muralistky Marii 

Izquierdo či „kubánského kubisty“ Wifreda Lama. Mimo výstavy bylo také důležité 

poznání mexické kultury a nashromáždění fotografií ex-vot, které jsem měla možnost 

vidět v Zacatecas, Real de Catorce, Plateros či Mexico City.  

 V Mexiku jsem si ke stávající literatuře, jako byla práce Hayden Herrery Frida: 

Una biografia de Frida Kahlo či katalogu k londýnské výstavě Fridy Kahlo v Tate 

Modern, jež se zde konala v roce 2005, přidala mnoho zajímavých titulů. Jednou 

z nejpřínosnějších knih se stala publikace vydaná mexickou bankou v roce 2007 od 

autorky Rosy Casanova - Frida de Frida, Impresiones de un icono. Tato kniha je nejen 

velmi dobře upraveným katalogem, ale i plnohodnotnou publikací věnující se analýze 

díla Fridy Kahlo. V neposlední řadě bych pak zmínila titul Pasión por Frida, v níž se 

kolektiv autorů v kratších článcích věnuje specifické problematice týkající se Fridy 

Kahlo. Z jednotlivých článků bych vyzdvihla především oddíl, který napsal známý 

mexický spisovatel, novinář a teoretik věnující se kultuře, Carlos Monsiváis. Ten také 

v roce 1992 vydal knihu Frida Kahlo: Una vida, una obra. Je tedy patrné, že bez 

studijního pobytu v Mexiku by se mi o daném tématu psalo jen těžko.  

  

  

1. Předkolumbovské umění 
 

Jedním z inspirativních zdrojů pro generaci autorů tvořících po Mexické revoluci je 

předkolumbovské umění. Bohatství tradiční keramiky, masek, skulptur či nástěnných 

maleb tvoří nedílnou součást symboliky moderní mexické malby (viz obr. 4, 5). 

Podobně, jako jsou krajově velmi různorodé textilie či masky, kterým se věnuji 

v následujících kapitolách, je tomu tak i s předkolumbovskou tvorbou. Její charakter byl 

dán zejména druhem indiánského společenství, které se v dané lokalitě nacházelo, a 

samozřejmě i přírodně-geografickými podmínkami. Je velmi příznačné, že tvůrce 

reflektuje ve své tvorbě prostředí, ve kterém žije, neboť obecně měl indián velmi úzký 

vztah s přírodou, která ho obklopovala. 
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Kdybychom velmi obecně chtěli definovat charakter předkolumbovského umění, 

tak bychom mohli konstatovat, že se soustředilo především na tvorbu keramických 

postav a nádob, masek a kamenných skulptur a reliéfů (viz obr. 3). Jejich styl se dá 

zevšeobecnit jen těžko, neboť v některých oblastech je vysoce dekorativní, zatímco 

v jiných spíše minimalistické a dbá především na jeho užitnou formu. Jeho charakter je 

groteskní, jindy sofistikovaný či děsuplný. V některých oblastech je daný artefakt 

natolik zdobný, že se téměř ztrácí jeho základní tvar. V jednotlivých 

předkolumbovských společnostech se také rozvíjejí velmi specifické a často ojedinělé 

techniky. Mezoamerika, specielně Mexiko, vynikala broušením jadeitu, krystalu či 

obsidiánu.  

Každodenní život předkolumbovských kultur byl spojen s božstvy, která 

prostupovala přírodou. Právě pro ně původné obyvatelé realizovali obřady, dary a 

obecně téměř veškeré umělecké projevy, aby je uspokojili. Pro indiány byly přírodní 

elementy ztělesněním bohů takto personifikovaných.4  Opeřený had tak pro ně nebyl jen 

symbolem Quetzalcoatla nebo Kukulcana, nýbrž to byl sám Quetzalcoatl. Pro indiána 

umělecké vyjádření nebylo jen abstrahováním reality, ale autentickou personifikací 

boha. Přírodní vrcholky, se pro indiány úzce propojené s přírodou, staly inspirací pro 

stavby předkolumbovských pyramid a chrámů ve tvaru vulkánu. Stavěly se, aby 

přiblížily člověka k bohům. V této souvislosti to byli pravděpodobně Olmékové, kteří 

jako první začali stavět obřadní centra, jejichž součástí byly chrámy tvaru velmi 

podobnému vulkánu (například La Venta). Chrámy považovali za centra světa, tedy za 

místa, odkud bytí vyvstalo. Cílem aztéckých stavitelů bylo také umocnit dojem výšky a 

celkové monumentality, například prostřednictvím schodišť se strmými schody. 

Ukončením dvaapadesátiletého cyklu docházelo vždy k symbolické obnově času, a 

proto se na stávající pyramidu nastavila další vrstva, díky čemuž se ve spodnějších 

vrstvách zachovaly unikátní nálezy.5 Důležité propojení indiána s přírodou spočívalo i 

ve víře, že mu bůh jejím prostřednictvím buď projevuje svou náklonnost, nebo naopak 

nespokojenost, božstva s nimi komunikovala prostřednictvím přírodních sil. 

V Mezoamerice byl vzhled architektury poměrně ucelený. Většinou šlo o 

obřadní místa s pyramidami, platformami, chrámy, paláci a hřišti na pelotu. Fasády byly 

                                                 
 
4 María Eugenia Petit-Breuilh Sepúlveda, Naturaleza y desastres en Hispanoamérica. La visión de los 

indígenas, Madrid: Silex, 2006, str. 69 
5 Markéta Křížová, Aztékové. Původ a krutost indiánské civilizace, Praha: Aleš Skřivan ml., 2005, str. 45 

 14



z opracovaného kamene a někdy s barevným nátěrem. Zejména v mayském prostoru 

dosáhly stavby největší zdobnosti a ušlechtilosti. Z kamene se také vytvářely menší 

předměty jako postavičky, masky, náhrdelníky, nebo náušnice (viz obr. 21). 

Nejužívanějším kamenem byl jadeid. To, že v Mexiku neexistují jadeitová naleziště, je 

možným důkazem toho, že to původně nebyl místní kámen, anebo byly jeho zásoby 

vyčerpány jeho hojným využíváním v dobách předkolumbovských.6  Artefakty ze dřeva 

se v Mexiku, až na oblast mexické náhorní plošiny a dnešního sátu Oaxaca, téměř 

nedochovaly díky jeho vlhkému klimatu.  

 Předkolumbovskou keramiku, stejně jako i malé kamenné skulptury, měla ve své 

sbírce i Kahlo se svým manželem. Kahlo Riveru často doprovázela na cestách, 

například do Palenque, jak je patrné z dobových fotografií. Obdiv k tradičním vzorům 

keramiky jak předkolumbovské, tak africké neprojevovala jen Kahlo, ale i evropští 

umělci. Kupříkladu Picasso používal tradiční motivy i ve své práci, a to jak na 

keramických nádobách, tak i malbách, kde pravděpodobně vycházel z mistrné stylizace, 

kterou vidíme na afrických tradičních maskách či skulpturách. 

Zajimavé je, že ačkoli mluvíme o rozvinutých společnostech, vytvářejících 

monumentální stavby a ušlechtilé umělecké předměty, neznaly tyto společnosti kolo, a 

tím pádem ani nepoužívaly hrnířský kruh. V Mezoamerice se keramika vyráběla 

výhradně ručně, v důsledku čehož dosahovala větší originality a expresivity. Na 

keramice se uplatňovaly především stylizované motivy geometrické a naturalistické. 

Některá keramika byla bez barvy, jiná až vícebarevná či technikou batiky. Keramické 

nádoby lidského nebo zvířecího tvaru jsou přechodným stupněm mezi skulpturou a 

předmětem denní potřeby. Oproti tomu pohřební urny z doby klasické a poklasické byly 

velmi stylizované, přeplněny „přehnanými“ dekoracemi, pod nimiž se urna ztrácela.7 

Nejúchvatnější keramické artefakty byly vytvářené především Mayi například 

v Palenque. Jde o realistické, rafinované až dekadentní výrobky, které zdobily chrámy a 

hrobky (viz obr. 23). Jedním z nejbohatších nalezišť předkolumbovské keramiky je stát 

Veracruz, kde dodnes přetrvává silná tradice keramické výroby - bez hrnčířského kruhu. 

Pravděpodobně největší keramická dílna z doby koloniální byla ve městě Puebla, kde 

jakožto památku těmto dobám dodnes vidíme bohaté keramické zdobení v podobě 

                                                 
 
6 Miguel Covarrubias, El águila, el jaguár y la serpiente. Arte indígena americano, México D.F.: 

Universidad autónoma de México, 1961  
7 Miguel Covarrubias, 1961, str. 117 
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kachličkových obkladů na mnoha kostelích či domech. V koloniální keramice se pak 

mísí mnoho stylů – španělský, islámský, italský, ale také původní indiánské prvky. 

Zobrazování postav na předkolumbovské keramice, především té mayské, přechází i do 

námětů současných, ačkoliv se již svým vzhledem velmi liší. 

 Indiánská malba byla velmi různorodá a vycházela z jednoduchých námětů až po 

abstraktnější a dekorativnější motivy malované na kůži, látku či těla zobrazených postav 

(viz obr. 1). Další užívanou výtvarnou technikou byla fresková malba. Účelem těchto 

fresek byla jejich trvalost, a tak i dnes můžeme některé dochované vidět 

v Teotihuacánu, Monte Albánu, Palenque či Bonampaku. Používáné barvy byly výlučně 

přírodního či živočišného původu, smíchané s lepidlem rozpuštěným ve vodě.8  Jde 

vlastně o techniku podobnou akvarelu nebo kvaši, kterou také používali někteří 

muralisté9 . Obecně se dá říci, že indiánská malba zachycovala strnulé a silně 

stylizované formy, jasně barevně odlišených zón a obrysů. Stylizace a opakování 

určitých vzorů opět souvisely s téměř výhradně náboženskou povahou indiánského 

malířství. Jinou formou malířství pak byly malované knihy, rukopisy na dlouhých 

semišových či kůrových pruzích, avšak jen málo z nich nebylo zničeno rukou 

španělských misionářů.  

V oblasti Mezoameriky se rozvinula i velmi specifická řemesla. Například 

v oblasti Mexického údolí bylo zpracování peří ptáka quetzala. V tvorbě obrazů z peří 

se pokračovalo i po příchodu Španělů, kdy byly původní motivy vlivem synkretismu 

nahrazeny prezentací křesťanských svatých a liturgických námětů. Toto řemeslo 

přetrvalo do současnosti, ačkoliv vytvářené formáty se zmenšily na minimum a 

námětem bývají samotní ptáci, národní emblémy či jiné upomínkové předměty.10   

U Aztéků se vysoce rozvinulo řemeslo inkrustace, tedy zdobení drahými 

kameny, jež souvisela především s výrobou obličejových masek. Způsob, jakým 

vkládali barevné kameny či perleť na místa očních důlků a zubů, je jen dalším 

pomocným prvkem, který měl navodit realističtější dojem podoby zobrazeného. Velmi 

svérázně také působily různé plastiky spojené s kultem smrti, vyráběné z pravých lebek 

                                                 
 
8 Miguel Covarrubias, 1961, str. 120 
9 Kvaš („vodomalba“), je malba na papíře vodovými barvami smíšenými s krycí bělobou a pryskyřičnou 
silně lepivou látkou (často arabská guma). V porovnání s vodovými barvami je kvaš hustší a barvy jsou 
díky spojení s lepidlem sytější. Tento typ malby se používá nejčastěji na tmavší podklady, které bývají 
obvykle vlhčené (například omítka či papír).  
10 Miguel Covarrubias, 1961 
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včetně zubů, které měly zasazené kameny v očních důlcích a ostří místo nosu a jazyka. 

Lidské skulptury oproti zvířecím působí strnulým až mrtvolným dojmem – tak jako i 

portréty Kahlo, které občas vypadají jako posmrtná maska (viz. obr. 3). Plastiky 

prezentující zvířecí říši jsou odlišné, neboť zde vidíme bravurní zvládnutí výtvarné 

zkratky a podtrhnutí charakteristických rysů. I tyto zvířecí skulptury si zachovávají 

dojem mohutnosti, respektu, což je patrně záměrné, ale z části dané druhem 

zpracovávaného materiálu, neboť ten je velmi tvrdý. Tvrdě však nevyznívá výsledný 

produkt, který je naopak vizuálně měkký.  

Lidové či tradiční umění bylo často až do dvacátého století pejorativně 

označováno jako primitivní či pohanské, aby se tím důrazně odlišilo od umění 

tvořeného na zakázku křesťanské církve. Označení „primitivní umění“ pak obecně 

označovalo umění takových kultur, které se lišily či zaostávaly za kulturou západní. 

V lepším případě je interpretováno jako umění, u něhož nedošlo k rozvoji vyšší 

formy.11  Koncept vnímání či posuzování skutečnosti je evolucionistický, odvíjí se 

především od toho, že kulturu či umění vnímáme skrze evropské „brýle“, vnímáme ho 

jako vrchol, jakožto dokonalý „květ“. Takové „vysoké“ umění je pro pohana 

nepochopitelné - jako cizí jazyk, kterému nerozumí. Umělecké dílo se dá ocenit 

z mnoha hledisek. Můžeme smyslově vnímat, jak na nás bude působit jeho barva, 

textura, zpracování, námět či soubor těchto elementů ze symbolického hlediska. Jak na 

nás působí jeho téma či zda má nějaký hlubší význam. Předkolumbovské umění je 

realistické, ale i symbolické. Umění Olméků či Aztéků se blíží modernímu, neboť je 

velmi syntetické a realistické, naopak mayská či teotihuakánská tvorba je velmi 

symbolická. Olmécké skulptury, ačkoliv jsou velmi propracované, jsou oproti těm 

mayským spíše minimalistické - i když paradoxně mluvíme o gigantických hlavách 

vážících až několik tun (viz obr. 2).  

Orientální umění a takzvané primitivní umění se ve dvacátém století stalo 

zdrojem či formou úniku od umění akademického. V této době dostává přívěsek 

„exotismu“. Mnoho z evropských revolučních umělců, jako například Picasso, 

Modigliani, Brancusi, Klee či Rivera, mělo ve svých sbírkách „primitivní umění“ 

z Afriky, Oceánie nebo Ameriky. Někteří, jako například Picasso a Ernst, z něj 

pravděpodobně vycházeli při prvních experimentech s kubistickou malbou a sochou. 

                                                 
 
11 Miguel Covarrubias, 1961, str. 92 
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To, co je označováno jako umění primitivní, ve skutečnosti nic společného 

s primitivismem nemá, neboť je výsledkem dlouhodobé a záměrné stylizace. Ani 

absence dekorativních prvků neznamená primitivismus, ale naopak opět silnou 

schopnost stylizace. Některé prvky jsou čistě dekorativní, ačkoliv jejich původní funkce 

byla spojená se symbolismem, magií či náboženstvím. 

 

 

1.1. Vztah Kahlo k předkolumbovskému umění 
 

Předkolumbovské umění se v tvorbě Kahlo projevuje symbolicky či formou přímých 

odkazů (prostřednictvím předkolumbovských artefaktů), nepřímými odkazy (použitím 

aztécké filozofie). Kahlo sbírala keramiku, kamenné skulptury a masky pocházející 

spíše z doby koloniální, ale jejich tradice vychází opět z předkolumbovských kultur (viz 

obr. 22). 

V olmécké ikonografii byl nejdůležitějším symbolem jaguár, což dokládá i 

olmécká víra v „šamanismus“. Podle této víry se šamanova duše mohla proměnit ve 

zvíře – jaguára.12  U aztéků má duše, označovaná jako nahual, podobné konotace. 

Zvířecí nahual byl jakýmsi lidským alter-egem, podobně jako je tomu v případě 

alebrije13 , které také často nabývají tvaru jaguářího těla, přestože v tomto případě již 

jde spíše o tradici moderní. Alebrijes se jako námět někdy objevují v tvorbě Rufina 

Tamaya z období ruptury. Alebrijes mají jen krok od výroby judas - sošek 

z kašírovaného papíru, které jsou plné explosiv a zapalují se během vánočních svátků. 

Původ této tradice se pojí s dobou koloniální, tedy 17. – 18. stoletím. Jde o španělský 

zvyk pálit papírové panáky, obvykle ďábly, později se měnící v politické osobnosti 

(pálila se například postava diktátora Santa Anny). Může jít o přenesení tradice z doby 

inkvizice, kdy se takto ukazovali delikventi.14  Kahlo symboliku judas využila na obraze 

                                                 
 
12 Maria Longhena, Mexiko, Praha: Rebo Productions, 2006 
13 Alebrije je původně malá barevná soška vyráběná technikou kašírování papíru (papier-maché). Vychází 
pravděpodobně z tradice vároby pinatas (papírové hvězdy, jejichž nitra se naplňují sladkostmi a během 
vánočních svátků jsou zavěšovány na strop, odkud se je děti se zavázanýma očima snaží srazit tyčí), judas 
či karnevalových masek. Většinou jde o zvířecí skulptury, doplněné divokými barvami a přehnanými 
stylizovanými křídli, ocasy či rohy. Dnes se alebrijes vyrábějí i z měkkého a lehkého dřeva, a to zejména 
v oblasti státu Oaxaca. 
www.el.-universal.com.mx 
14 www.el.-universal.com.mx 
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Čtyři obyvatelé Mexika, aby jejím prostřednictvím zobrazila mexickou tradici (viz obr. 

18). Tradice, historie a lidové umění byly „základním kamenem“ v moderní porevoluční 

mexické malbě.  

Mayské prvky se často objevují v tvorbě muralistů. Jak v tvorbě Roberta 

Montenegra, tak i Diega Rivery je inspirace mayskou nástěnnou malbou velmi zřetelná. 

Mayská tvorba se identifikuje poměrně snadno. Skulptury a basreliéfy charakterizuje 

zobrazení postav s protáhlými hlavami s velice komplikovanými účesy, vysokými čely a 

tupým dlouhým nosem. Zobrazené postavy jsou často obklopeny „rámem“, který 

bychom jeho zdobností, hustotou dekorací a kvalitou mohli přirovnat k těm barokním. 

Specifikem mayských kamenných motivů je, že jsou často doprovázeny písemnými 

záznamy. Mayské keramické plastiky jsou velmi dekorativní a na rozdíl od těch 

aztéckých nepůsobí tak děsivě.  

Aztécká inspirace se v tvorbě Kahlo projevuje především z filosofického 

hlediska, neboť jak dualita, tak i symbolika krve z ní vychází. Lidské oběti byly v očích 

Aztéků potřebné pro soustavnou obnovu světa, jejich život byl téměř nepřetržitým 

rituálem, neboť veškerá jejich činnost, každodenní život, plodina či rostlina, byly 

svázány s nadpřirozeným světem.15Na žebříček nejdůležitějších postav aztécké 

mytologie patřil například Quetzalcoatl, jakožto bůh stvořitel, Tlaloc či Huitzilopochtli. 

K poctě posledně jmenovanému byly předkládány lidské oběti. Nekonečná potřeba 

lidských srdcí obětovaných Huitzilopochtlimu vedla Aztéky do nových a nových válek, 

a prohlubovala tak jejich „oblíbenost“ u okolních etnik. Snad jediné etnikum, které se 

jim podrobit nepodařilo, byli Taraskové.16   

Aztékové zobrazovali často smrt, lidské lebky, ale i témata jako květiny či 

kaktusové plody, které sloužily jako metafory zobrazující lidská srdce.17  Motiv květin 

měnící se v kapky krve, jakožto vzor na látce šatů, se objevuje na obraze Dvě Fridy. 

Tento obraz je přímo naplněn předkolumbovskou symbolikou (viz obr. 6). Dvojí 

autoportrét můžeme převést do principu duality, stejně jako výše zmíněné květiny 

přecházející v kapky krve a nakonec i její rozpolcenost mezi světem moderním a 

tradiční, který je zobrazen prostřednictvím šatů.  

                                                 
 
15 Markéta Křížová, 2005, str. 35 
16 Josef Opatrný prof. Dr. DrSc, Mexiko, Praha: Libri, 2003 
17 Markéta Křížová, 2005, str. 45 
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Srdce, krev, tedy lidská oběť byla nedílnou součástí aztécké kutury a vnímání 

světa, nepovažovali za degradaci lidského života jako evropští dobyvatelé, ale spíše 

jako jeho povýšení. Nicméně pro Španěly se právě toto stalo jedním z hlavních 

argumentů legitimizujících dobytí Mexika a potažmo Latinské Ameriky, stejně jako 

jejich svérázný a mnohdy krutý přístup k indiánským obyvatelům. Argumentovali a 

očišťovali své jednání tím, že se snaží „primitivní“ indiány zkulturnit a samozřejmě 

přivést je na křesťanskou víru, která je měla „umravnit“.  

 

 

1.2. Předkolumbovské umění v tvorbě Kahlo 
 

V generaci autorů po Mexické revoluci jsou prvky předkolumbovského umění nedílnou 

součástí jejich tvorby, ať už tvoří ústřední motiv, například v některých dílech Jeana 

Charlota, která maloval na zdech Národní přípravné školy, nebo jakožto výrazové prvky 

odkazující ke kořenům mexické historie, jako tomu bylo u Kahlo a Rivery (viz obr. 7). 

V jejich případě se předkolumbovské umění objevuje nepřímo - jako součást dekorací 

jejich „Modrého domu“18, což dokumentují mnohé fotografie především s Kahlo, která 

sama byla živoucím artefaktem, jak zmiňuji v následující kapitole věnované textilu, 

neboť se oblékala do kroje zapotéckých žen z Tehuantepecké šíje. Tradiční oděv 

doplňovaly i mohutné náhrdelníky z jadeitu, což byl v předkolumbovské době 

nejužívanější kámen. Přímo pak na některých plátnech vidíme předkolumbovské 

artefakty a architektonické stavby prezentující především výše zmíněné indiánské 

kultury.  

Muralismus hrdě představoval existenci a sílu autonomního Mexika tím, že 

ztotožnil mexický národní charakter s indiánskou kulturou a jeho uměním. Zejména 

z estetického hlediska byli muralisté okouzleni uměleckou barvitostí a bohatstvím 

předkolumbovských kultur. Obdiv k původní indiánské tvorbě byl ideologickou součástí 

myšlenek muralistů, neboť „indigenismus“ pro ně představoval sociální požadavky 

nejvíce marginalizované složky společnosti. 

                                                 
 
18 Modrý dům (Casa azul) byl dům Fridy Kahlo a Diega Rivery v Coyoacánu v Mexico City, kde se dnes 
nachází Muzeum Fridy Kahlo. 
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Symbolický motiv, který je přítomen na velké části maleb, vychází z aztécké 

duality prvků. V případě Kahlo je nejužívanější motiv života a smrti. Smrt patřila 

k aztéckému životu, byla totiž „motorem“ života, cestou nebo přechodem do života 

nového. Smrt spojená s obětí a potažmo krví obnovovala životní koloběh. Čas, který byl 

vnímán cyklicky, se opakoval a byl vlastně věčným návratem. Plátna jako Myslíc na 

smrt, Mé narození, Jen pár bodnutí dýkou, Sen či Portrét Luthera Burbanka, ale i Dvě 

Fridy mají přímé spojení s motivem smrti (viz obr. 6 a 8). Nepřímo se smrt objevuje 

symbolicky prostřednictvím kolibříků či motýlů a také často zobrazované krve. 

Kupříkladu na obraze Autoportrét s trnovým náhrdelníkem Kahlo stéká krev z krku, do 

kterého se zařezávají trny (viz obr. 9). Toto symbolické sebetrýznění může mít spojitost 

s aztéckým rituálním poškozováním, kdy se kněží šlehali trnovými listy agáve či 

rejnočími ostny. V souvislosti s obdobím koloniálním můžeme symbolické utrpení 

spojit i s tradicí křesťanskou, kde krev představuje život a vykoupení skrze Kristovu 

oběť. Další námět spojený se symbolikou krve, který Kahlo využívá například na obraze 

Dvě Fridy, je krvácející srdce, což je jeden ze základních symbolů katolicismu. Kahlo 

symbolikou krve také pravděpodobně tematizovala fakt, že její rodiče byli míšené krve 

– matka byla mexická míšenka a otec německý emigrant. Toto krevní dědictví je 

původem rozštěpené identifikace – na jedné straně s mexickou a indiánskou kulturou a 

na straně druhé s kulturou evropskou.  

  Portét Luthera Burbanka z roku 1931 je obraz v mnoha ohledech výjimečný, 

neboť v tomto případě Kahlo nezobrazuje přímou skutečnost či sebe samu. Představuje 

Luthera Burbanka, známého pěstitele rostlin, který proslul neobvyklým křížením ovoce 

se zeleninou.19  Sám portrétovaný je zde namalován jako kříženec stromu a člověka. 

Stromu, který vyrůstá ze smrti, z kostry těla, která je ve spodní části obrazu. Jde tedy 

opět o motiv vzniku nového života prostřednictvím smrti. Jinak  je obraz „tradičně“ 

ukotven jak je u Kahlo obvyklé. Jeho plocha je rozdělena do dvou, horizontálně 

odlišených částí. Ústředním motivem obrazu, rozbíjejícím horizontální strukturu, je 

Burbak, který se „falicky“ tyčí přímo ze středu plátna. Po obou stranách jeho těla jsou 

pak další dva menší vertikální body v podobě malých stromků, které se váží k jeho 

profesi.  

                                                 
 
19 Andrea Kettenmann, Kahlo, Praha: Nakladatelství Slovart, 2006 
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Jeden z prvních obrazů, který se vztahuje k předkolumbovské tematice – když 

pomineme velkou většinu těch, kde se Kahlo namalovala v Tehuanském kroji – je 

Autoportrét na hranici mezi Mexikem a USA z roku 1932. Na tomto obraze je ústředním 

bodem, umístěným na jeho zlaté linii, postava Kahlo v růžových šatech s mexickou 

vlaječkou v ruce. Její postava jako by symbolicky odděluje jednotlivé světy, tedy 

mexický a americký, což je převedeno do světa ovládaného přírodním cyklem a na 

druhé straně světem ovládaným technikou. Na levé, mexické straně, tak vidíme ve 

spodní části kaktusy a tropické rostliny, ve středové části snad mayskou keramiku a na 

pozadí ruiny blíže nespecifikovaného předkolumbovského chrámu. V pravé části obrazu 

je zobrazen svět industriální, zastoupený Fordovou továrnou a výdobytky moderní éry, 

jako je světlo a teplo. Rozmanitý svět rostlin na jedné straně a na druhé elektrické 

přístroje a kabely, které ze země odsávají energii. Proti moderním strojům stojí mexická 

božstva Quetzalcoatl a Tezcatlipoca, představovaná Sluncem a Měsícem znázorněnými 

nad zříceninami předkolumbovského chrámu.  

 Dalším obrazem nesoucím prvky předkolumbovské tvorby je Mé narození 

ze stejného roku. Ten svou kompozicí, strohostí a převahou vertikálních linií vede 

k dalšímu inspirativnímu zdroji, kterým bylo v případě Kahlo ex-voto (viz kapitola 3). 

Pokud se vrátíme k předkolumbovským zdrojům, můžeme zobrazený námět, tedy 

porod, spojit s aztéckou plastikou bohyně Tlazolteotl rodící dítě.20  Obraz se také věnuje 

oblíbené dualitě prvků. To, že zobrazuje život, speciálně život nový, je zřejmé, ale může 

jít i o zobrazení smrti. Rodící postava, tedy její matka, v tomto roce zemřela a Kahlo 

jako by to zde vyjádřila zakrytím matčiny hlavy prostěradlem, zakrytím hlavy mrtvého. 

Zároveň může jít o zobrazení nedávné ztráty jejího vlastního dítěte při potratu.  

 Na obraze Autoportrét s changuitem z roku 1945 ji obklopují oblíbená zvířata, 

která mají velmi specifickou symboliku, ale jsou také patrně jejími společníky v samotě 

a možná jí částečně vynahrazují dítě, které nemohla mít. V popředí je aztécký naháč, 

nalevo opička a vpravo pravděpodobně mayská plastika. Opice ji často objímají, jako 

důvěrného přítele. V křesťanské tradici opice představovaly základní instinkt člověka a 

umělci jako je Pieter Brueghel a El Greco, které Frida obdivovala, je v tomto smyslu 

zobrazovali ve svém díle. Opice představovaly také sexuální zkušenost.21  Aztécký nebo 

mexický naháč byl již v období předkolumbovském velmi oblíbený, což dokládají různé 
                                                 
 
20 Andrea Kettenmann, 2006, str. 38 
21 Emma Dexter a Tanya Barson, Frida Kahlo, London : Tate publishing, 2005, str. 71 
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nálezy z území obývaném Aztéky, kde se nalezly hliněné nádoby či plastiky zobrazující 

tyto psy, datované pravděpodobně do období 200 až 900 let př.n.l. Aztékové tyto psy 

považovali za dar od Boha, neboť v době nemoci pes svého pána zahříval svým holým 

horkým tělem. Mexický naháč také souvisí s aztéckou mytologií, konkrétně s Bohem 

Xolotlem, jehož symbolika je rozmanitá. Xolotl byl bůh blesků a mezi jeho další funkce 

patřilo doprovázet mrtvé přes mýtickou zemi Mictlán. Byl také bohem ohně a smůli a 

dvojčetem Quetzalcoatla. Xolótl v jazyce nahuatl může znamenat „pes“. Poslední 

zmíněnou součástí je mayská soška. Všechny objekty, tvořící opět velmi jednoduchou 

kompozici, jsou provázáné žlutou stužkou, která je spojuje, jako by jeden bez druhého 

nemohl být.  

 Je zajímavé, že mnoho historiků se často Kahlo snaží přiřadit škatulku naivní 

umělkyně, či ji dokonce spojují s tvorbou Art brut22  (v češtině je nahrazován výrazem 

umění v surovém stavu), tedy umění syrové, neškolené, vycházející ze silné vnitřní 

potřeby psychicky narušených autorů, což je evidentně chybné, neboť to, jak Kahlo 

vystavuje kompozici prostoru a jakou technikou to činí, je naprosto záměrné a také ji 

nelze chápat jako neškoleného laika. Kahlo také nezobrazuje jen vnitřní svět, i když se 

tak může zdát, neboť se často prostřednictvím malby vyjadřuje k vnějšímu světu. Její 

umění není uzavřeno samo do sebe, do světa duchovního. Není ani „ženským celníkem 

Rousseauem“23 či psychicky chorým tvůrcem. Jisté shodné rysy s tvorbou Kahlo 

                                                 
 
22 Art brut se vymezuje jako spontánní tvorba dětí, duševně nemocných, ale i vězňů a lidí žijících ve 

stavu sociálního útlaku. Jde o umění, v němž se tvůrci často obscesivně pokouší znovu a znovu zhmotnit 

vnitřní svět či halucinace. Pojmenování „Art brut“ poprvé použil francouzský malíř Jean Dubuffet. 

Označil jím tvorbu duševně nemocných, dětí a autorů bez výtvarného vzdělání. Umění duševně chorých 

stálo dlouho na okraji, stejně jako psychicky choří pacienti, kteří byli zejména během Hitlerovy vlády 

posíláni do koncentračních táborů jako nežádoucí. Až v druhé polovině 20. století se o této specifické 

tvorbě začíná hovořit spolu s rozvojem moderní psychologie, psychoanalýzy a automatické tvorby, tj. 

metodami, které jsou plnohodnotnou součástí surrealistické tvorby.  

(Rhodes Colin, L'art outsider : art brut et création hors normes au XXe siècle, Paris : Thames & 

Hudson, 2001) 

23 Henri Rousseau byl francouzský malíř, který v osmnácti letech sloužil na vojně u plukovní kapely jako 

saxofonista. Je možné, že se jako člen plukovní hudby účastnil tažení do Mexika, avšak nebylo to jasně 

prokázáno. V roce 1869 odešel z vojska a oženil se. Rousseau také bojoval v německo-francouzské válce 

a posléze se stal celníkem, odkud pramení jeho přízvisko „celník Rousseau“, jak se mu v paříškých 

uměleckých kruzích trochu posměšně říkalo. Ve čtyřiceti letech se dal penzionovat, aby se mohl zcela 
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můžeme vypozorovat i u francouzské naivní autorky Séraphine Louis (Séraphine de 

Senlis), a to zejména ve shodě s dynamickými rostlinnými náměty, které často tvoří 

pozadí obrazů Kahlo24 . V případě prvně jmenované jsou rostlinné motivy ústředním 

motivem celé tvorby, nejde ovšem o klasická zátiší či „herbářovité“ mapování rostlin, 

ale vytváření rostlinných obrazců na velkoformátových plátnech, která svou 

dekorativností připomínají secesní plátna.  

Tak jako Aztékové a jiné předkolumbovské civilizace ani Kahlo nevytváří 

„primitivní“ a spontánní umění. Její dílo je naopak velmi ucelené a je plnohodnotnou 

součástí moderní mexické porevoluční malby.  

 

 

2. Inspirace lidovou tvorbou 
 

Jedním z prvků, který celou tuto generaci autorů spojuje, je oživení „původní“ mexické 

kultury či kořenů. V této souvislosti mluvíme o předkolumbovských kulturách, jejich 

tvorbě a kosmologii, dále pak lidové tvorbě, která má své kořeny právě v indiánských 

kulturách i ve španělské tradici. Lidová řemesla tvoří v Mexiku plnohodnotnou součást 

života. Spíše než v galeriích najdeme lidové umění na trzích, neboť je živoucí tradicí, ne 

jen nostalgickou evokací doby minulé. Spojuje jak staré, tak nové materiály a techniky.  

V rámci transformace mexické společnosti v porevolučním období měly tyto 

motivy pomoci k sebeuvědomění, k utužení národního cítění a renesanci vlastních 
                                                                                                                                               
 
věnovat malířství. Celník Rousseau byl jeden z největších naivních malířů, jen těžko se dá přiřadit 

k nějakému uměleckému směru. Rousseaovo umění záhy ocenili současní moderní umělci, kteří se také 

stali jeho prvními sběrateli, jeho obrazy si koupili například Paul Gauguin, Odilon Redon, Pablo Picasso 

či Vassily Kandinskij aj. Rousseau se sám považoval za velkého malíře. Jeho dílo je příznačné 

propracovaností do nejjemnějších detailů. Zobrazoval snové výjevy, často zasazené do divoké přírody. 

(Cornelia Stabenowová, Henri Rousseau, Kolín na Rýnem, TASCHEN/Nakladatelství Slovart: 2004) 
24 Séraphine Louis (1864 – 1942), francouzská naivní malířka. Podobně jako Kahlo byla autodidaktem a 

hledala inspiraci v náboženském umění (vytrážová okna kostela v Senlis), ale i prostřednictvím hloboké 

víry v Boha. Přes počáteční opovržení, které za svou tvorbu sklidila, se nakonec prosadila ve svém stáří, 

když ji „objevil“ německý sběratel umění Wilhelm Uhde. Ten podporoval rozvoj její malby a odkoupil 

jako první její obrazy. Dnes jsou plátna Séraphine Louis umístěna například v Muzeu Maillol v Paříži, 

Muzeu v Senlis, Muzeu naivního umění v Nice či v Muzeu moderního umění v Lille. 

(Alain Virdondelet, Séraphine de Senlis, Albin Michel, 1986) 
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kořenů mexické společnosti a kultury. Díky mnohasetletému soužití se španělskou 

kulturou došlo k velmi zajímavé synkrezi kultur předkolumbovských s kulturou 

evropskou. K synkrezi, tedy míšení a splynutí dvou odlišných kultur, docházelo na poli 

indiánské kultury, zatlačené do pozice kultury „nízké“, i v oblasti tvorby španělských 

osadníků. Lidová tvorba si již v období conquisty vydobyla svou pevnou pozici. 

Indiánští malíři, pověstní svou zručností, namalovali nejeden obraz s ryze křesťanskými 

motivy25  a na straně druhé si španělští řemeslníci osvojovali indiánské techniky. 

Lidové umění bylo dlouho nedoceňováno a považováno za naivní a ve své 

podstatě za „neumění“. Na druhou stranu ho můžeme vnímat jakožto umění čisté a 

nepřikrášlené. Lidové tvorbě schází vědomí historických okolností, neboť autoři 

zobrazují skutečnost tak, jak se jim líbí. Lidová tvorba je charakteristická zejména pro 

užití široké škály barev. Právě v Latinské Americe a obzvláště pak v Mexiku si tradice 

lidové tvorby uchovala svou dynamičnost, živost a sílu. Evropské „vysoké“ umění 

lidovou tvorbou, jakožto neškolenou, dlouho pohrdalo, ale právě na přelomu 18. a 19. 

století došlo k markantní změně. Lidové umění je také často s přídechem negativna 

označováno jako primitivní či pohanské, aby bylo důrazně odlišeno od umění tvořeného 

na zakázku křesťanské církve. Označení primitivní umění pak obecně označovalo umění 

takových kultur, které se lišily či zaostávaly za kulturou západní. V lepším případě je 

interpretováno jako umění, u něhož nedošlo k rozvoji vyšší formy.26   

Koncept vnímání či posuzování skutečnosti je evolucionistický, odvíjí se 

především od toho, že kulturu či umění vnímáme skrze evropské „brýle“, přičemž 

evropskou kulturu vnímáme jako vrchol, jakožto dokonalý „květ“. Takové „vysoké“ 

umění je pro pohana nepochopitelné - jako cizí jazyk, kterému nerozumí. Umělecké dílo 

se dá ocenit z mnoha hledisek, můžeme smyslově vnímat, jak na nás bude působit jeho 

barva, textura, zpracování, námět či jak na nás působí soubor těchto elementů ze 

symbolického hlediska. Jak na nás působí jeho téma či zda má nějaký hlubší význam.  

  

V následující kapitole se budu věnovat ex-votům, jednomu z případů synkreze 

kultur, kdy došlo k přenesení původně ryze náboženských a edukačních votivních 

                                                 
 
25 První systematickou studii provedl mexický malíř Dr.Atl, vlastním jménem Gerardo Murillo. Napsal 

knihu Los artes populares en México. 
26 Miguel Covarrubias, 1961, str. 92 
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obrazů do lidové tvorby a odtud opět do „vysoké“ umělecké tvorby. Otázkou také je, 

zda jde vždy o umění nebo pouze o kýč, neboť jak říká Carlos Monsiváis, kýč je 

mnohdy úspěšně zařazen a stává se náhradou umění. 27 

Ex voto obvykle označuje drahocenný předmět, jejž nabízí věřící jako dar Bohu, 

Panně Marii nebo nějakému světci za obdrženou milost nebo jako splnění nějakého 

slibu.28  Rozpuk ex-vota v Mexiku je soustředěn především do období války za 

nezávislost, probíhající v letech 1810-1821. Neustálé války, revoluce a osobní tragédie 

byly tím pravým klimatem pro bujení ex-votivní tvorby. Mexiko 19. století se v tomto 

období soustředilo především na nacionální myšlenky, identifikaci s vlastním 

geografickým prostorem, etnickou typologií, zvyky a historií. To vše jak v rámci 

politického diskursu, tak i v uměleckém projevu. Ex-vota byla také součástí těchto 

tendencí. 

Mexická revoluce z roku 1910 zásadně převrstvila společenské struktury. Váha 

se přenesla zejména na lidovou vrstvu obyvatel, mestice, kteří byli po dlouhou dobu na 

okraji politického života. Přestože v duchu nacionalistických tendencí se měli míšenci 

stát hrdou součástí národa, realita byla poněkud odlišná, neboť stále přetrvávalo jejich 

podhodnocení.  

Spolu s tematikou ex-vota se otevírá zajímavá otázka, a to, zda v tomto případě 

můžeme hovořit o umění či jen o jistém druhu folklóru. Ex-vota jednou svou částí 

sdílejí vlastnosti lidového umění, neboť mají svůj funkční a emocionální charakter, ale 

na druhou stranu nemohou být považována za umělecká díla, neboť jsou svým 

způsobem produktem sériové výroby. Daný umělec je obvykle tvoří na zakázku. Každý 

autor má svůj osobitý rukopis, který se však - zejména co se kompozice týká - zakázku 

od zakázky příliš nemění.  

 

 

3. Ex-voto 
 

                                                 
 
27 Lidia Santos, Tropical Kitsch, Mass Media in Latin American Art and Litarature, Madrid : 

Iberoamericana, 2006 
28 Piero Petrosillo, Křesťanství od A do Z, Praha: Karmelitánské knihkupectví, 1998 
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3.1. Kořeny ex-vota 
 

Tradice nabízení milodarů se datuje již od dob starověkých egyptských a 

mezopotamských civilizací. Původ ex-vota je spojen s křesťanskou tradicí retabel, a 

proto se jejich označení často zaměňuje a používá ve stejném významu. Pojmenování 

retabla, jakožto ex-voto, datujeme do osmnáctého století, kdy Roberto Montenegro 

publikoval kolekci votivních maleb, jejichž prostřednictvím děkoval za zázračná 

uzdravení a do dolní levé části vepsal „en cuia memoria dedica a su Magestad este 

Retablo“. V polovině dvacátého století pak vydal rozsáhlou studii týkající se retabel.29 

Retablo vychází z latinského slova retro tabulum, což vyjadřuje skupinu namalovaných 

či sochaných osob, které se nacházejí za oltářem, a tvoří tak součást jeho dekorace.30 

Tradice retabel stojí na počátku vzniku ex-vota, vyjadřující prosbu či příslib. V případě 

ex-vota pak jde o přenesení původních retabel do lidové tradice, kde vyjadřují dík za 

splněný zázrak. Poptávka po ex-votivní tvorbě tedy původně vycházela především od 

střední třídy, ale posléze se rozšířila i do lidových vrstev obyvatelstva. 

Původ slova retablo souvisí s deskovými obrazy, které tvořily zadní součást 

primitivních oltářů v křesťanských basilikách. Jejich účelem bylo prokazovat úctu 

věřících k ostatkům mučedníků. Křesťanská retabla se poprvé objevila již v pátém 

století, pravděpodobně z původně pohanské tradice, skrze kterou expandovala do 

křesťanského světa. Koncem patnáctého století se stala běžnou součástí francouzského, 

italského a španělského folkloru. První retabla však vzešla z dílen německých tvůrců 

v rámci kontrareformního římsko-katolického hnutí a nabízela se v případech nemocí, 

epidemií, nehod a válek.  

 Během prvních století středověku se tyto relikviáře zdobily a obohacovaly a 

postupem času se proměnily v ikony. V románském období se zaplnily malbami, 

glazurou a postavami ze slonoviny. S vrcholem gotické architektury se z nich staly 

obrovské oltáře v zadní části chrámové lodi či interiéru kaple. V období renesance 

s tradičními dřevěnými retably pokračovali pouze Španělé. V ostatních částech Evropy 

převažovaly reliéfy a sochy z mramoru. S příchodem baroka se zobrazované výjevy 

                                                 
 
29 Roberto Montenegro, Retablos de México, México: 1950 
30 Rosa María Sánchez Lara, Retablos Populares exvotos pintados, México: Universidad Nacional 

Autonoma de México, Instituto de investigaciones esteticas, 1990, str. 16 
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nadále komplikovaly a zaplňovaly symboly a ornamenty. Během 18. století, v období 

neoklasicismu, retabla téměř vymizela. 

 Nabízení votivních předmětů souvisí v Mexiku s předkolumbovskou érou, kdy 

se dary, keramické, kamenné předměty, ale také lidské oběti nabízí jako úlitba bohům. 

Později evropští misionáři tyto „krvavé“ milodary uzpůsobili k obrazu svému. Na 

koloniálních ex-votech zobrazená skutečnost neodpovídá evropské, křesťanské 

ikonografii, ale představuje každodenní život s jeho útrapami a prožitky, ne 

odosobněnou realitu křesťanských svatých.  

Od původně ryze náboženského charakteru se v Mexiku upustilo. Retabla již 

nezobrazovala světce a biblické postavy, nýbrž moderní představitele katolicismu, jimiž 

byl například Svatý František a Domingo, až po poslední kanonizované světce, jako je 

Svatý Ignacio či Tereza.31  Změnil se také způsob financování zakázek na tvorbu 

retabel, když z rukou biskupů přešel k cechům a vzdělanců. 

 

   

3.2. Co je ex-voto? 
 

Ex-voto je anekdotická malba, milodar, který nabývá formy malých obrázků, jež 

vyjadřují dík svatému, který učinil zázrak (uzdravení, vysvobození z vězení, návrat 

ztraceného potomka atd.). Ex-vota jsou svědectvím lidské víry, jsou obrázkem své 

doby, symbolickým zhmotněním určitého momentu, kdy se člověk mění v tvůrce a 

podněcovatele uměleckého předmětu, ve kterém je zachycen důležitý životní okamžik 

(viz obr. 10). Vyjadřují víru k magickému bytí a svou vděčnost za uskutečněný zázrak. 

Dají se rozeznat čtyři základní elementy, které by mělo ex-voto splňovat. Mělo by 

zachycovat Krista v různých podobách, vzývání Panny Marie či různých svatých, 

původce ex-vota a text, který vyjadřuje splněnou prosbu (viz obr. 11).  

Současná ex-vota jsou malovaná na plechových tabulkách, tedy na materiálu, 

který obvykle slouží denní potřebě. Z plechu se vyrábějí zejména obaly na potraviny, 

krabice či lampy, ovšem v Latinské Americe získávají nový rozměr, neboť právě ony 

slouží jako podklad pro „umělecký projev“, pro tyto náboženské obrázky a předměty.  

                                                 
 
31 Francisco de la Maza, Los retablos dorados de Nueva Espaňa, Mexico: Ediciones Mexicanas, 1950 
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Výroba plechovek začala ke konci 18. stol. ve Spojených státech a ve Velké 

Británii. Nespornou výhodou plechu je, že jde o mnohem levnější a také odolnější 

materiál než v minulosti používané dřevo. Plech v kostelech lépe odolává kouři ze 

svíček či jiným okolním vlivům, které by se mohly negativně podepsat na vzhledu ex-

vota. Velikost plechové destičky se obvykle pohybuje mezi 36x50 cm až 6x10 cm.32   

Ne ve všech latinskoamerických státech nabývají ex-vota takové podoby, jakou 

mají v Mexiku, neboť například v Peru nejde o malé plechové tabulky, ale spíše o jakési 

skříňky nebo krabičky, které jsou zmenšeninou původních deskových maleb 

obklopujících oltář. Vyrábějí se z mnoha různých materiálů, ať už je to hlína, kůže nebo 

plast. Obvykle je krabička rozdělena do dvou podlaží. Během sedmnáctého století byla 

při pohanských oslavách plodnosti umísťována na stůl spolu s milodary, které sestávaly 

z jídla a lístků koky. Lidé před ním zpívali, tančili a žádali jeho prostřednictvím o 

ochranu zvířat a blahobytu.33 

Již od koloniálního období v Mexiku se ex-vota nacházela v různých kostelech a 

svatyních. Dnes je můžeme vidět například v Plateros či Real de Catorce spolu 

s plechovými postavami, prameny vlasů, fotografiemi, pohledy, předměty osobní 

potřeby, ortopedickými protézami a mnoha dalšími milodary stejného významu jako ty 

křesťanské (viz obr. 14). Mnoho z nich se nyní nachází v muzeích či soukromích 

sbírkách, a jejich analýza je tak ztížena. 

 

 

3.3. Ex-vota v Mexiku 

 
Zcela první ex-voto realizované v Mexiku, o jehož vzniku existují doklady, je 

pravděpodobně to, jež nechal vytvořit Hernán Cortés, jakožto dík za uzdravení po 

bodnutí štírem na Yucatepecu.34 

V době, kdy se Mexiko osamostatnilo od španělské nadvlády, se zde začala 

rozvíjet svébytná forma baroka, churrigueresco, se kterým souvisí rozvoj ex-vota. Pro 

Španělsko znamenalo churrigueresco pouze komplikovanější formu baroka 

                                                 
 
32 Rosa María Sánchez Lara, 1990, str. 16 
33 Lucy Davies, Mo Fini, Arts and crafts of South America, Singapure: Thames and Hudson, 1994, str. 31 
34 Rosa María Sánchez Lara, 1990, str. 21-31 
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označovaného jako salomónico, pro nějž bylo typické zejména spirálovitě zdobené 

sloupoví. První oltář zhotovený v Mexiku se nacházel ve Veracruz. Nejvíce se však ex-

vota malovala v severní části Mexika v důležitých ekonomických a náboženských 

centrech. Ve farmářských a těžebních oblastech kolem Zacatecas, Duranga, Torreonu a 

Saltilla. Dále jihozápadně směrem k Guadalajaře, Guanajuatu, Bajíu či Querétaru.  

Retabla v Mexiku zpočátku vytvářeli indiáni pod vedením španělských mnichů. 

Ve velké většině šlo o anonymní autory, až během 20. století můžeme na některých najít 

podpis.35  Téměř na všech byl ve středu zobrazen ukřižovaný Kristus obklopený 

apoštoly stojícími pod ním.  

 

 

3.4. Formální analýza ex-vota 
 

Většina tvůrců ex-vota jsou autodidakti, kteří navíc ve velké většině zůstávají 

anonymní.  Základem ex-vota je obecné rozdělení obrazu - jeho motivů - třemi 

základními prostředky. Jde o konstrukci prostoru a ve své podstatě rozdělení plochy na 

tři odlišné světy - nadpřirozený, pozemský a sepsané vyprávění, které se nazývá 

„cartelera“.  

Formální struktura ex-vota se redukuje jen na to podstatné a to tvoří základ 

kompozice. Svatí jsou zobrazováni v tradičních pozicích, čelem k divákovi, stejně tak 

jako prostor, který je představován. Perspektiva je obvykle podřízena příběhu, který 

prezentuje, a tak je možné pozorovat motiv, proporce či každý jednotlivý element 

z různých úhlů pohledu. Doprovodný text pak souvisí s obrazovým materiálem díla, 

čímž představuje soulad světa každodenního a nadpřirozeného. Ten se obvykle nachází 

ve spodní části obrázku, i když existují i výjimky zejména z 20. století, kdy je 

zobrazený ve středu scény nebo v její horní části (viz obr. 13). Jeho charakteristickým 

prvkem je fonetická ortografie a hovorová forma jazyka. 

K podpoře dojmu nadpřirozena se užívá mraků, oltářů či jiných elementů, 

kterými se zřetelně oddělí svět nadpřirozený a pozemský (viz obr. 12). Zobrazení postav 

čelem k divákovi je také jistou snahou o navození zbožnosti, pokory zobrazeného.  

                                                 
 
35 Rosa María Sánchez Lara, 1990, str. 11 

 30



Svůj nemalý význam má také symbolika barev. Používají se reálné barvy, 

v případě svatých je pak zachována pevně stanovená barevnost. V jejich případě se 

nemění ošacení ani tradiční, statické, pózy religiózních obrazů. Modrá barva je 

symbolem nebeského světa, i když může být vyjádřena prostřednictvím modré zdi 

místnosti (viz obr. 12). Červená barva je spjata s nehodou nebo nemocí a opět 

symbolicky zaznívá například na přikrývce postele ležícího či na nějakém detailu ve 

formě stuhy, lemu. Kávově hnědá nebo černá barva podlahy slouží k vyjádření 

pozemského světa.36  S barevnou symbolikou se pracuje také při volbě barev šatstva. 

Tímto prostřednictvím se vyjadřuje například sociální postavení. Scéna, kdy má žena na 

hlavě černý šátek a mužův klobouk leží na podlaze, zobrazuje jejich respekt před 

svatým obrázkem. Přítomnost nadpřirozeného námětu, například svatého v nebesích, je 

jedním z určujících znaků, který mění obyčejnou malbu v ex-voto, neboť narušuje 

běžné vnímání reality skrze další zahrnuté prvky, jimž dává svůj význam a pohyb (viz 

obr. 11) . Čas je v ex-votivních obrazech jasně vymezen - transcenduje prostřednictvím 

uskutečněného zázraku. 

Ex-voto, stejně tak jako mnohé malby Fridy Kahlo, zobrazují dvojí narativnost – 

jednou je obrázek samotný a druhou je tzv. cartelera, tedy doprovodný text. 

 

 

3.5. Ex-voto v díle Fridy Kahlo 
 

To, co je pro nás v tuto chvíli důležité, je přítomnost ex-vota v díle malířů v období po 

Mexické revoluci. Inspiraci ex-votem můžeme velmi zřetelně vysledovat v dílech 

autorů jako Roberto Montenegro, Miguel Covarrubias, Juan O´Gorman, Diego Rivera, 

ale především Frida Kahlo (viz obr. 15). 

 V díle Fridy Kahlo je inspirace ex-votem nejpatrnější na portrétu Wilhelma 

Kahla (viz obr. 16). Její otec je zde zpodobněn s fotoaparátem a textem, který je stejně 

jako v případě ex-vota umístěn ve spodní části obrazu. Text zachycuje dceřin obdiv, 

lásku, ale také jeho profesi a druh nemoci, kterou tpěl. Dalším společným rysem je 

                                                 
 
36 Elin Luque Agraz, Mary Michele Beltrán, El arte de dar gracias, Selección de exvotos pictóricos del 

México: Universidad Iberoamericana/Casa Lamm, 2003, str. 63 

 

 31



způsob malby, neboť ten, stejně jako u malířů ex-vota, působí naivním dojmem. 

Zobrazené předměty jsou malovány bez větší snahy o plastičnost, v případě ex-vota 

s naprostou absencí stínování. Postavy působí statickým dojmem a často navozují 

dojem, jako by levitovaly v prostoru. Pravidlem také bývá, že zobrazení postav má svou 

hierarchii.  

Obdobnou shodu pak vidíme ve způsobu stavby prostoru a kompozice obrazu. 

Kahlo většinou nezobrazuje příliš komplikované kompozice a používá základních zásad 

perspektivy, která je často centrální. Horizontální členění pak ukotvuje ústřední motiv. 

Tak je tomu například u obrazů Nemocnice Henryho Forda, Pár ran dýkou, Sebevražda 

Dorothy Hale, Mí prarodiče, rodiče a já a další. Na mnoha plátnech se pak zdá, že se 

jedná spíše o úmyslné nepoužití perspektivy, jak tomu je například u obrazu Nemocnice 

Henryho Forda (viz obr. 17). Absence perspektivy je zcela charakteristickým a 

výsadním prvkem ex-votivní malby.  

Dalším příkladným, ex-votem inspirovaným dílem, je Autoportrét 

s rozpuštěnými vlasy z roku 1947. Zmíněné plátno představuje oblíbenou centrální 

kompozici, prezentující autorku v tehuanském, červeně brokátovém huipilu 

s rozpuštěnými vlasy. V dolní části obrazu je takzvaná cartelera, tedy doprovodný text, 

který divákovi říká, že zobrazená je sama autorka ve svých sedmatřiceti letech, 

namalována v Coyoacánu, v místě jejího narození. V tomto případě pozadí není řešeno 

formou rostlinné bariéry, ale pravděpodobně skály, z jejíž levé horní části vyrůstá 

rostlina, která svým svislým růstem umocňuje vertikální kompozici obrazu.  

Obraz Sebevražda Dorothy Hale naplňuje také základní charakteristiky ex-

votivní tvorby (viz obr. 20). Podobně jako u výše jmenovaného plátna je prostor 

horizontálně rozdělen na zem a nebe. Dalším horizontálním prvkem je krvácející 

postava mladé ženy Dorothy Hale a text ve spodní části obrazu, který dokumentární 

formou informuje o sebevraždě mladé herečky. Horizontální kompozice je narušena 

ústředním vertikálním motivem budovy mrakodrapu. Další z řady ex-votem 

inspirovaných maleb je i Autoportrét s ustřiženými vlasy z roku 1940, kde je Kahlo na 

rozdíl od většiny portrétů v tehuanském kroji zobrazena v mužských šatech, které jsou 

velké a Kahlo se v nich ztácí. Spodní část plátna je pokryta ostříhanými vlasy, které 

byly součástí jejího „legendárního obrazu“. Ostříhané vlasy zde patrně symbolizují 

ztrátu ženství, kterou dlouhé vlasy u žen dlouho reprezentovaly. 

 Velkou většinu jejího díla tvoří portréty či autoportréty. Zde pozadí funguje 

většinou jako jakási ochranná bariéra, jež odděluje portrétovaného od reálného světa. 
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Pozadí v těchto případech tvoří více či méně komplikovaná soustava rostlinných nebo 

zvířecích motivů. Obloha, která tvoří horizontální členění obrazu, je na několika z nich 

také přítomna a ještě více pak umocňuje pocit, že daná osoba je touto „rostlinnou zdí“ 

chráněna proti reálnému světu. Jedná se například o obraz Autoportrét věnovaný 

doktoru Eloesserovi, kde je navíc opět přítomen prvek běžný pro ex-votivní obraz, tedy 

text v dolní části obrazu, který komentuje motiv vzniku obrazu spolu s věnováním. 

Absence perspektivy a jednoduchost námětů jsou tedy společným prvkem v tvorbě 

Fridy Kahlo a ex-vota.  

Kdybychom se chtěli pustit k dalším generalizacím, můžeme říci, že stejně jako 

tvůrci ex-vot byla i Frida Kahlo laikem - ve smyslu toho, že nestudovala na žádné 

akademii umění. V případě Kahlo však vidíme, že ačkoliv na první pohled obrazy 

působí naivně, jsou vystavěny velmi sofistikovaně, v renesančním duchu. Souvislost 

s renesanční malbou uvádím zejména proto, že právě během ní malíři objevovali krásy 

přírody, která doplnila „kulisy“ města či se stala ústředním motivem obrazu, jako 

například v případě Boticceliho. Jistou spojitost s Kahlo pak vidím jak v jejích 

rostlinných pozadích, tak v geometrickém budování kompozice, která byla typickou i 

pro renesanční malbu. Obdobně i v zachování třech obrazových plánů, tedy popředí, 

pozadí a středu, které opět vychází z renesančních obrazů. Poslední shodu vidím 

v opakovaném reálném portrétu, který je opět oblíbeným námětem u renesančních 

mistrů. Je proto patrné, že Kahlo měla nemalé vědomosti o evropské renesanční malbě a 

surrealismu, přestože se celý život bránila nálepce surrealistické malířky, neboť 

nepoužívala surrealistického postupu výstavby obrazu. Nepracovala s volnými 

konotacemi vyvolanými sny, ale, jak bylo zmíněné výše, tvořila ho velmi sofistikovaně. 

S jistotou se však dá tvrdit, že i surrealismus tvořil jednu z inspirativních složek jejího 

díla.  

O tradici ex-votivní malby se nezajímala jen Frida Kahlo. Mnohé umělce a 

literáty 20. století přitahoval svět lidové tvorby. Mezi takové patřil i Diego Rivera, 

manžel Fridy Kahlo. Společně sbírali ex-vota, jimiž se ve své tvorbě inspirovali, a proto 

jsou přímé odkazy na ex-vota patrná na plátnech Autoportrét věnovaný Irene Rich, 

Portrét Cuca Bustamante či Portrét mladé dívky  Elenity Carrillo Flores. Dalším 

umělcem, který se obrátil k tradici votivní malby a zobrazení koloniální krajiny spolu se 

symboly indigenismu, byl Antonio Ruiz (viz obr. 34). Příkladným dílem je malba Sen 

Malinche z roku 1933. Zde vidíme Cortésovu nahou „konkubínu“ spící na posteli a její 

tělo pak představuje Mexiko samotné. Záhyby deky pak tvoří kopce, na jednom z nichž 
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se tyčí koloniální kostel, vypadající jako kostel v Cholule, který byl postaven na místě 

tehdejší nejvyšší aztécké pyramidy.37 Zobrazení Malinche je pak odkazem k meztické 

složce mexické společnosti. Všechny jmenované spojuje velmi jednoduchá centrální 

kompozice. Horizontální rozdělení prostoru usazuje zobrazený předmět v doprovodu 

krátkého textu. Většina současníků Kahlo koloniální téma zavrhovalo, a naopak toto 

období zobrazovalo jako dobu útlaku a teroru, což bylo umocněno malbou, jež nesla 

prvky karikaturní kresby.  

K dalším obdivovatelům ex-vota pak patřil například Roberto Montenegro. Ten 

v roce 1950 vydal rozsáhlou publikaci nazvanou Retabla v Mexiku.38  Podobnou práci 

napsal sběratel a umělec Férnandez Ledesma. O ex-vota se zajímal i další muralista 

David Alfaro Siquieros.  

 

 

4. Masky 
 

Slovo mas-jarab pravděpodobně vychází z arabštiny. Znamená ten, kdo si nasazuje 

masku, mění svůj postoj. Náš charakter se mění v její prospěch a nevědomky ho pak 

často napodobujeme svými gesty a tvoříme spolu s ní novou osobnost.39  Maskování 

nesouvisí jen se změnou osobnosti dané postavy, ale také s určitou kolektivní dohodou, 

jejíž výsledek musí potvrzovat tuto potřebu společnosti a její sociální hodnoty. Tradice 

maskování  má v Latinské Americe kořeny v předkolumbovských kulturách, tvoří jeden 

z jejích základních elementů. Maska může plnit funkci jakéhosi symbolického mostu, 

který spojuje náš každodenní život se světem spirituálním. Člověk prostřednictvím 

masky komunikuje s jiným světem - přemění se ve vyšší, mocnější a obávané jsoucno.  

Legenda o Quetzalcoatlovi vypráví, že jeho nepřítel Tezcatlipoca mu daroval 

zrcadlo, aby ho tak „zneškodnil“. Pohledem do zrcadla se Quetzalcoatl zděsil nad svou 

ošklivostí. Přikázal proto, aby mu vyrobili masku, bez níž již nikdy nevyšel ven.40  Stará 

                                                 
 
37 Gauvin Alexander Bailey, Art of Colonial Latin America, Phaidon Press, London: 2005, str. 393 
38 Roberto Montenegro, 1950 
39 Georgina Luna Parra de Garcia Sainz y Graciela Romanda de Cantu, En el mundo de máscaras, 

México: Fomento Cultural Banamex, 1978 
40 Paul Westheim, Arte antigua de México, México: Biblioteca ERA, 1970, str. 155 
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legenda představuje jeden z prvních „úniků“ ze sebe samého, ve prospěch jiné 

osobnosti, vznešenější a ušlechtilejší. 

Maska je symbolem pružnosti člověka, jeho schopnosti transformovat, změnit či 

modifikovat svou personalitu. V primitivních společnostech byla magie nadřazená 

náboženství a člověk tehdy věřil, že se jeho duše může převtělit do jiných „bytí“ 

prostřednictvím magie. Masky se užívaly během pohřebních rituálů, čarodějnických 

obřadů,  aby byl člověk propojen s „vyšší“ entitou, a to ať v rámci náboženského, nebo 

mystického přesvědčení, výsledkem čehož je těžko znatelná hranice mezi světským a 

religiózním, reálným a magickým.  

Masky se vyrábí, aby skryly pravou tvář jeho nositele a nahradily ji tváří 

spojenou s tradicí, imaginací a stylizací. Například Totonakové věří, že každé 

individuum má dvě duše, z čehož jedna sídlí v hlavě a druhá v srdci, a proto pro indiány 

zakrytí tváře znamená vlastně dočasnou změny identity.41  Masky v tomto smyslu tvoří 

novou duši, jsou tak jedním z nejstarších symbolů zcizení. Často používáme fráze jako: 

„nasadil si profesionální masku“, či „pod maskou nevinnosti“, čímž vyjadřujeme změnu 

oproti obvyklému způsobu jednání. Tyto věty v přeneseném významu potvrzují význam 

původní, kdy tvořila novou osobnost člověka. 

Maska měla původně posvátný charakter a byla pravděpodobně jednou 

z prvotních uměleckých aspirací, které tehdejší člověk měl. Mohli bychom oponovat, že 

nejde o umění, ale masky jsou - slovy Miguela Covarrubia - výsledkem dlouhodobého 

procesu výběru a stylizace. Přestože prvotně sloužily obřadním a náboženským účelům, 

i autor této práce je vnímá jako umělecké artefakty. Tento názor potvrzuje i další autor, 

Douglas Fraser. Fraser označuje za umění předmět mající vysokou spirituální hodnotu, 

zatímco objekt, jenž je běžně užíván a vyrábí se například procesem odlévání, je pak 

klasifikován jako nižší umění.42  Je tedy zcela očividné, že přinejmenším na svém 

počátku masky splňovaly podmínky k tomu, abychom je mohli označit za umělecký 

předmět. 

 

 

 
                                                 
 
41 Donald Cordry, Mexican mask, Texas: University of Texas Press, 1980 
42Víctor José Moya Rubio, Máscaras:  La otra cara de México, México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1990, str. 34 
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4.1. Historie masek v Mexiku 
 

Masky se používaly téměř po celém světě. První souvisely s kultem mrtvých a 

pohřebními rituály. Známe je především z Mezopotámie, Egypta, Mykén, Foinické říše, 

Sýrie či Řecka. V Havaně, ve městě El-Fayun, se nalezly mumie z římské doby. Jejich 

těla přikrývají drobné tabulky s kresbami, znázorňujícími skutečné portréty zemřelých, 

„pramatky“ masek.43  V Evropě se masky obecně užívaly k zobrazení „mysterií“, 

náboženských dramat, prezentovaných v kostelech, což pak nacházíme i v Mexiku. 

I v předkolumbovském světě byla tradice masek silně zakořeněna, je jedním 

z charakteristických prvků všech starověkých mexických kultur (viz obr. 11). Zpočátku 

byla spjata především s kultem mrtvých a měla tedy magicko-náboženský význam. S 

pomocí člověka se mění v bytost, kterou reprezentuje, a všechny její fyzické či magické 

kvality z ní přecházejí na něj. Proto předkolumbovští bojovníci používali převleky 

stylizované například do podoby orla nebo jaguára. Maska se tak stala jejich 

„uniformou“, která jim dala sílu. Síla reprezentovaná jaguárem se objevuje i na 

olméckých maskách a skulpturách, jejichž charakteristickým znakem jsou plné rty, dle 

předlohy jaguáří tlamy.44 Olmécké masky nejsou tak stylizované a působí 

realističtějším dojmem než například aztécké (viz obr. 21). Mají otevřené oči a v oblasti 

Veracruz jsou věnovány jakožto milodary bohu vody. Obvykle se však upevňovaly na 

tváře tanečníků, kněžích či pohřebních soch. Ty nejmenší se pak mohly používat ve 

formě přívěsku jakožto součást ošacení vysoce postavených.45 Olmékové doby 

předklasické vyráběli masky z různých materiálů a velikostí.  

Použití určitých materiálů, lépe řečeno polodrahokamů, mělo také svůj význam. 

Nejpoužívanějším a nejcennějším polodrahokamem předkolumbovské doby byl tyrkys a 

jadeit. Jadeit byl také symbolem postavení a moci, neboť si ho mohli dovolit pouze 

vysoce situovaní. Různé odstíny zeleného jadeitu byly spojeny s vodou, vegetací a 

kultem plodnosti. V některých hrobkách se v ústech zemřelého našla hrst jadeitů, jež 

symbolizovala hojnost doprovázející mrtvého i v jeho dalším životě. Ve vesničkách 
                                                 
 
43 Donald Cordry, 1980 
44 Paul Westheim, 1970, str. 145 
45 Antropologické muzeum Xalapa 
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Huastéků či Mexiků z poklasické doby byly nalezeny sochy zemřelých s jadeitovým 

vykládáním na prsou. Nacházelo se na místě srdce a mělo napomoci při přechodu přes 

řeku mrtvých.46 

V oblasti Teotihuacánu byly nalezeny především jadeitové pohřební masky, ale 

také masky z keramiky či kamene. Teotihuakánské masky jsou považovány za 

nekrásnější z celé Mezoameriky, příkladem může být krásná, polodrahokamy a perletí 

vykládaná maska z osmého století.47  Až děsivý dojem navozují masky aztécké a 

mixtécké, jejichž tváře zdobí například rituální zjizvení a pravé zuby. V případě Aztéků 

měly masky zemřelému zajistit úspěšný přechod do světa mrtvých. Široce otevřené oči 

pak vyjadřovaly víru ve zrození v novém životě, protože stejně jako ostatní americké 

kultury i Aztékové věřili v nesmrtelnost lidské duše.  

S Aztéky je neodmyslitelně spojen prvek duality, který prorůstal celou kulturou 

a je posléze patrný i v tvorbě masek (viz obr. 24). Jak uvidíme v jedné z následujících 

kapitol, tak i v díle Fridy Kahlo. Aztécká božstva mají například podobu obou pohlaví, 

představují tak princip duality prvků.48  Vše se pak promítá nejen do podoby 

náboženství, ale opět i do každodenního života. Náhuatl, Ometéotl, tedy základní duální 

principy, byly donátorem života. Bojovník si přál zemřít pro vidinu lepšího života v ráji 

a proměnu v ptáka. Principy takového způsobu chápání světa můžeme v této oblasti 

sledovat i v současnosti, a to i při nynější převaze křesťanské víry, která se snoubí právě 

se zmíněnými prvky či motivy lidové kultury. Kult smrti je dodnes živý například 

v případě mexického „Dne mrtvých“, tedy našich „dušiček“.  

Problematická je důsledná analýza masek, neboť jejich datace je značně komplikovaná. 

Stěžuje ji zejména fakt, že se masky užívaly jen výjimečně a jinak byly uchovávány na 

chráněných místech, aby nedošlo k jejich poškození, proto jsou mnohdy velmi 

zachovalé a těžko se určuje jejich stáří. Většina dochovaných masek pochází 

pravděpodobně z doby mezi lety 1850 až po současnost.49  Starší masky z doby 

koloniální se působením vlhkého mexického klimatu a hmyzu nedochovaly. To, že 

neexistují přesné časové údaje, souvisí také s formou předávání kulturních vzorců, 

neboť v Latinské Americe převažuje ústní tradice nad psanou. O maskách pocházejících 

                                                 
 
46 Antropologické muzeum Xalapa 
47 Maria Longhena, 2006, str. 12 
48 Markéta Křížová, 2005 
49 Donald Cordry,  1980, str. 62 
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z doby místokrálovství neexistuje téměř žádná evidence. Masky byly zničeny 

působením přírodních vlivů, ale také lidským faktorem.  

Zajímavý je následně rozvinutý synkretismus, spojený s prvními 

evangelizačními misiemi, které indiánům pozměnily jejich dosavadní vnímání světa. 

Bohatý mytologický předkolumbovský svět se smísil s postupnou evangelizací. Indián 

si svým vlastním způsobem představoval lidské neřesti a šílenství, ale nyní jim dával 

novou formu, pod vlivem či lépe řečeno tlakem evropských dobyvatel. Nová forma však 

stále obsahovala staré, i když z části uzpůsobené symboly, vyjadřující nebezpečí a zlo. 

Přes veškeré negativní vlivy, které stály proti, masky zachovaly staré tradice a 

náboženské struktury.  

Později se masky změnily v prostředek lidových legend, tradic a národních 

oslav. Moderní maska je svým způsobem obrácením a znehodnocením reálného života. 

Mnohdy představuje lidské vášně, pocity a historická traumata spojená především 

s koloniální dobou (souvisí především s tanečními maskami, kde se objevují postavy 

jako Moctezuma, Malinche či Cortés, ale také v obecnější rovině Arabové a křesťané). 

Můžeme kvalifikovat pět základních typů tanců: historický, křesťanský, oborový, 

spojený s přírodou a zábavný.50  Masky se smísily s lidovým folklórem, a tvoří tak 

historicko-sociální kontext venkova.  

 

 

4.2. Význam masek 
 

Používání masek při iniciačních rituálech, při úmrtí či léčebných rituálech ztratilo 

v Mexiku svůj sociální význam, oproti jiným, méně akulturovaným společnostem. 

V Mexiku se nepožívají ani k utvrzení role kmenových vůdců, jak tomu kdysi bylo a 

stále je v Africe.  

V díle Kahlo, ale i mnoha dalších mexických autorů či literátů, tvoří stále 

plnohodnotnou součást. Tyto „nové tváře“ zde nebyly jen pouhé fantazie beze smyslu, 

ale vycházely z tvrdého života indiánů, jejich základních životních potřeb, 

vycházejících z úzkého vztahu s přírodou. Zajišťovaly alespoň dočasnou kontrolu nad 

                                                 
 
50 Donald Cordry, 1980, str. 83 
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přírodou, neboť jejich prostřednictvím se na jistou dobu proměnili v mocného boha, 

jenž ji mohl kontrolovat.  

Význam masek je i nadále patrný, neboť i v současné kultuře mají stále své 

místo, i když postupem času změnily svůj charakter ze smysluplné, živé kultury na 

pouhou součást folklórního umění, které je určené na prodej a pro zábavu (viz obr. 26). 

 

 

4.3. Symbolismus masek 
 

Výrazná stylizace masek, zjednodušená barevnost, duální charakter a zejména silná 

symboličnost jsou ústředními prvky masek. Většinou jde o spojitost s živočišným či 

rostlinným světem.  

V jednotlivých oblastech Mexika pak můžeme rozpoznat charakteristické rysy 

s danou oblastí spojené. Například v oblasti Chichihualca jsou obvyklé masky tygrů, 

krokodýlů a želv. Oproti tomu při tancích v oblasti Tenoch se nosí maska Cortése, která 

je nabarvená na červeno a obvykle vyjadřuje trest. Protipólem je v těchto tancích 

Malinche, kterou Cortés nakonec unese. Také jiné rasy hrají v maskování svou roli. 

Například v oblasti Valle de México ve státě Morelos se používá malá maska, která 

sotva zakrývá obličej, má bradku a černé vlasy. Bradka se začala na maskách objevovat 

v epoše francouzské intervence, během Maxmiliánova impéria. Indiáni se jejím 

prostřednictvím vysmívali těmto vetřelcům. Pro Michoacán (se silnou tradicí 

taraskánské kultury) jsou pak typické masky “staříků“. Jeden z nejzajímavějších tanců 

se nazývá tanec “Cheyeques“, který představuje právě zmíněné komické staříky, kteří 

jsou předurčeni potácet se celý čas. Vše doprovází typicky purepechská muzika.51   

 

4.3.1. Dualita 

 

Princip duality prvků je ústředním motivem mezoamerických kultur. V případě masek 

se dualita projevuje nejen fyzicky ve vzhledu masek, ale také v jejich přímé funkci 

(noc/den, žena/muž).  

                                                 
 
51 Georgina Luna Parra de Garcia Sainz y Graciela Romanda de Cantu, 1978 
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Jedním z moderních příkladů je kmen původně nomádských Huicholů, kteří se 

nakonec usadili v oblasti severního Mexika, například ve státě Zacatecas. Právě s nimi 

je spojen rituál „první sklizně“, probíhající po prvním dešti deštivé sezóny. 

Charakterizuje ho maska Tate Nakawé, jež představuje pramatku úrodu a kouř z ohně 

symbolizuje prosbu o déšť. Nositel masky se v daném okamžiku stává bohem a zároveň 

člověkem, nebo snad instrumentem, který umožní zprostředkovat tento kontakt. Další 

příklady bychom pak nalezli u Aztéků, kde je bohem duality Xolotl. 

Charakteristickým rysem prezentující dualitu jsou masky se dvěma obličeji či 

pokřivená ústa (viz obr. 27), což je symbol pravděpodobně více než dva tisíce let starý 

(byla nalezena olmécká maska jaguára s takto deformovaným úšklebkem). 

 

4.3.2. Barvy 

 

Červená barva se používá obvykle na obličej Malinche, Cortésovy překladatelky, a 

samozřejmě má také přímou souvislost s barvou krve, ale také ohně či tepla. V případě 

Malinche červená barva obličeje symbolizuje zradu vlastního národa - soužitím se 

španělských conquistadorem Cortésem. Dle analýz předkolumbovských nástěnných 

maleb vyjadřovala opozice červené a zelené čas lidský a mýtický.52   

Modrá je obvykle spojena se symbolem vody a dešťovými rituály. Dále se 

používá na barvu očí při zobrazení křesťanských svatých. Bílá se pojí se smrtí a 

duchovním světem, přestože se také užívá černá. Zelená je symbolem plodnosti a občas 

se také užívá jako vodní symbol. Černá barva souvisí s nocí - proto byla těla nočních 

bohů Tezcatlipoca či Tláloca vždy namalována černě.53  Souvislost barev se spojovala i 

se světovými stranami, například zmíněná černá byla barvou severu, modrá jihu, 

červená západu a nakonec bílá barvou východu.54 

 

 

 

 

                                                 
 
52 George Roque, El color en el arte mexicano, Universidad Nacional Autónoma de México, México: 

Instituto de Investigaciones Estéticas, 2003, str. 28 
53 George Roque, 2003, str. 67 
54 George Roque, 2003, str. 73 
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4.3.3. Zvířecí symbolika 

 

Přítomnost zvířat na maskách je asi nejfrekventovanější. Stejně jako v Evropě jsou 

zvířecí charaktery přirovnávány k lidským, i v případě Latinské Ameriky je tomu 

podobně. Proměnit se prostřednictvím masky ve zvíře je spojeno s žádoucími 

a magickými silami. 

V našich podmínkách je pánem zvířat lev. V Mezoamerice je jím již 

z předkolumbovské doby jaguár. Jeho srst symbolizuje noční oblohu, přičemž skvrny na 

srsti představují hvězdy.55  Jaguár také symbolizoval noční podobu slunce. Indiánské 

kultury chápaly jaguára jakožto symbol války (v některých předkolumbovských 

kulturách je to i sova). Jaguár, podobně jako kojot, jsou symboly špatného, dravosti a 

zániku. Mimo to byl spojen například s aztéckým bohem Tezcatlipoca, ale také 

s jeskyní, vodou či plodností. Jaguár převažuje zejména v oblasti Chilapa (Tabasco). 

Zde se ve své podstatě opakuje starý olmécký rituál reprezentující jaguára jakožto 

ukrutné božstvo. Je symbolem síly, a to především v intelektuálním slova smyslu.  I 

v moderní době patří zpodobnění jaguára k nejoblíbenějším.  

Ve světě indiánské psychiky je dalším důležitým motivem netopýr. Podobně 

jako v evropské obrazotvornosti se pojí s temnotou a podzemním světem, je proto 

symbolem špatných zvěstí. Pojí se také s jeskyní, jakousi pomyslnou „vaginou“ země. 

Tento koncept ještě posiluje symbol fertility související s netopýrem či jaguárem. 

Symbol netopýra je opět pravděpodobně spojen s předkolumbovskou tradicí (Popol Vuh 

vypráví o netopýrovi, který stíná lidem hlavy).56  Huicholové ho považují za symbol 

plodnosti stejně jako téměř všudypřítomného jelena, který je ústředním motivem jejich 

tvorby. 

Oblíbený je také pes, který jak v mayské, tak i aztécké symbolice doprovázel 

smrt do podsvětí. Aztékové spojovali psa s Xolotlem, bohem zmaru, ďábelskosti a 

duality. Spolu s krocanem byl také jediným domestikovaným zvířetem, určeným 

k potravě. Duální charakter psa představoval jakýsi symbolický most mezi negativními 

a pozitivními aspekty.  

Symbol hada se objevoval téměř všude, jak v architektuře, legendách, ale právě i 

na maskách (viz obr. 25). Had byl symbolem spjatým se zemědělstvím, fertilitou a také 
                                                 
 
55 Donald Cordry, 1980 
56 Georgina Luna Parra de Garcia Sainz y Graciela Romanda de Cantu, 1978, str. 185 

 41



jako falický symbol známý už z doby Mezopotámie. Je spojen jak s Quetzalcoatlem, tak 

mayským Kukulcanem. Je také sexuálním symbolem podobně jako ještěr. Had je 

v některých částech Mexika vodním symbolem. Kajman nebo krokodýl představují na 

maskách prvek destruktivity, nevyzpytatelnosti a síly přírody. Želvy, ryby a obecně 

vodní zvířata jsou spojena s reprodukcí. Žáby se objevují již u Aztéků a Mayů. Mayolog 

Thompson například věřil, že žabí kvákání má přivábit déšť.57  Plodnost je zastoupená 

žábou a netopýrem, neboť i on umí velmi dobře skákat a zdá se, že tento fakt neunikl 

ani předkolumbovským pozorovatelům.58 

Přestože jsou ptáci důležitou součástí předkolumbovského umění, a to zejména u 

Aztéků, v tvorbě masek nemají velký prostor. Quetzalcoatl, tedy opeřený had, 

představoval prospěšného boha, otce a stvořitele. Je představován ve formě červené 

masky ve tvaru špičky zobáku, který je občas obklopen hadími zuby. Quetzalcoatl je 

ranní hvězdou a jeho dvojče Xólotl je hvězdou večerní, oba představují jednu a tutéž 

bytost – další z prvků aztécké duality. Nejzobrazovanějším ptákem je orel, jenž byl 

například pro výše jmenované válečným symbolem. Dalším je sova, která měla přinášet 

smůlu či ohlašovala smrt. Ptáci obecně symbolizují svobodu. 

 

4.3.4. Rostlinná symbolika 

 

Na maskách se rostlinná symbolika objevuje jen zřídka – například ceiba, která má trny, 

je spojena s kajmanem. To, že se rostlinné motivy na maskách neobjevují, je poměrně 

logické, neboť masky se naopak používaly při rituálech spojených s prosbou o dobrou 

úrodu. Jednou z mála výjimek je kukuřice. Vlasy, zástupci vlasů kukuřice, jsou 

symbolem plodnosti. Kukuřice měla i svá božstva, jako jsou například Centeótl či Xipe-

Totec, bůh jara. Ten je zobrazován jako postava, jež má svlečenou kůži z rukou, jakožto 

symbol nové kůže, která pokryje zemi.  

 

 

 

 

                                                 
 
57 Georgina Luna Parra de Garcia Sainz y Graciela Romanda de Cantu, 1978, Str. 203 
58 Georgina Luna Parra de Garcia Sainz y Graciela Romanda de Cantu, 1978, Str. 203 
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4.4. Masky v současnosti 
 

Dnes se již masky nevyrábějí pouze k příležitosti tradičních oslav. Původní výrobní 

postupy se komercializovaly a masky se vyrábějí spíše jako obchodní artikl. Ztratily 

svůj religiózní či magický význam. Odnáší, transformují pravou tvář, pojí se 

s významem identity a různorodosti. Maska nás může přiblížit k prvotnímu či 

božskému. Únik z těla prostřednictvím masky je příznakem čistě estetickým, jenž tvoří 

limity mezi ideální podívanou a reálnou denní dřinou. 

Není nic divného na tom, že Mexičany natolik fascinuje svět masek, neboť jejich 

přítomnost stvrzují všudypřítomné rituály a oslavy, jež jsou souhrnem synkreze kultury 

a náboženství. Proto také není nic zvláštního, že masky přešly do současnosti, kde se 

používají v takzvaném „volném boji“59 . Mexický volný boj vrátil masku na její výsluní 

a dal jí jeden z nejexpresivnějších výrazů, jaký kdy měla. Počátky maskování ve volném 

boji jsou spojené s New Yorkem počátku třicátých let. Právě tehdy se zde proslavil Jim 

Atts a Masked Marvel, jejichž popularita se rozšířila i do Mexika, kde byli parafrázováni 

na ulicích. Prvním mexickým maskovaným bojovníkem pak byl „El Enmascarado“. 

Každý bojovník má své charakteristické znamení ve formě kostýmu a 

specifického druhu masky, která se většinou odlišuje barevně (například mexický Blue 

Demon). Masky svými motivy připomínají ty, které užívá i Frida Kahlo, například třetí 

oko moudrosti. Principem hry je strhnout protihráčovu masku z hlavy, přičemž 

největším pokořením je odmaskovat protihráče zuby. Odmaskování, tedy prozrazení 

vlastní identity, není předmětem zcela neobvyklým ani v současnosti, kde tvoří ústřední 

motiv mnoha příběhů (Batman, Spiderman aj.). 

Tento mimořádně oblíbený mexický sport, či spíše exhibice, se tedy opět pojí 

s maskováním. Tvář bojovníka je ukrytá pod maskou, která tvoří jeho novou identitu a 

jakoby obnovuje jeho životopis, navrací jej do světa mytologie. 

 

 

 

                                                 
 
59 Obdoba wrestlingu. Wrestling obsahuje prvky souboje, sportu a divadla. Wrestling se stal oblíbenou 
zábavou po celém světě, ale nejrozšířenější je v USA, Kanadě, Japonsku a Mexiku. Od 60. do 70. let 
minulého století byl velmi populární v Brazílii, kde se nazýval Telecatch. V Mexiku jsou známí bojovníci 
jako El Santo, Blue Demon, Gory Guerrero ma Mil Máscaras. 
Výstava „Lucha libre“, Parque Fundidora, Monterrey, Mexiko. 
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4.5. Masky v malbě Fridy Kahlo 
 

Pravděpodobně nejdůležitějším motivem portrétní malby je zachytit jedinečný charakter 

dané osoby. Když pomineme realismus či hyperrealismus, nejde o fotografické 

zpodobnění skutečnosti, ale stylizované zachycení, podtržení a záměrné zdůraznění 

specifického charakterového rysu. Jde ve své podstatě o zachycení „masky“, tedy tváře, 

kterou si člověk v daný moment nasadí. Obráceně maska naplňuje to samé – jde o 

svébytný druh portrétu, neboť zachycuje „tvář“, i když ji ve stejném okamžiku 

modifikuje.  

Masku můžeme dát do souvislosti s hledáním identity, hledáním svého já. Kahlo 

v podstatě stále osciluje mezi maskováním a odmaskováním. Již jen způsob, jakým se 

oblékala, s tím úzce souvisí. Tradiční šál (rebozo), předkolumbovské korálkové 

náhrdelníky, mohutné či filigránské stříbrné šperky byly odkazem 

k předkolumbovskému bohatství. Stejně tak je tomu v případě dlouhé sukně, bílé 

spodničky, vyšívané blůzy a komplikovaného účesu souvisejícím se stylem 

Tehuantepecké šíje, regionu jihozápadního Mexika. Krom vyjádření sounáležitosti 

s indiánskou rasou prezentovaly šaty životní postoj, neboť ženy v této oblasti jsou 

ekonomicky dominantní. Tehuanský kroj tvořil součást jí samé, byl s ní natolik svázán, 

že jej mohla zobrazit samotný, a divák i tak pochopil, že jde o ni, nikoliv jen o 

specifický „oděv“. Nahrazoval ji samotnou. Podobně je dnes vnímána její tvář, která se 

stala předmětem uctívání, zbožštění. Při oblékání také sehrál svou roli princip duality, 

neboť jednou se „maskovala“ jako dominantní žena v tehuanském, jindy použila pánský 

oblek.   

Výše zmíněné argumenty nás vedou k tomu, abychom dílo Kahlo analyzovali ve 

spojitosti s maskou. Přivádí nás k tomu také fakt, že se na svých portrétech prezentuje 

s výrazem masku připomínajícím. Dalším podnětem je pak obměňování „dekorací“ 

malovaných na obličeji, tedy symbolicky řečeno změna masky. Na tváře 

portrétovaných, lépe řečeno na podklad své tváře, Kahlo maluje kolibříky, třetí oko 

moudrosti, slzy, květiny či svého manžela Diega Riveru, v jehož díle je téma maskování 

také přítomno. Riverův obraz Sen o nedělním odpoledni v parku Alameda zachycuje ve 

středu kompozice „Catrinu“, tedy smrt v tradičním převleku (viz obr. 15). Z generace 
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mexické ruptury60  je maskování přítomno v dílech surrealisticky laděných pláten 

Remedios Varo a Leonory Carington (viz obr. 28). Nejen v díle latinskoamerických 

autorů se maskování objevuje. Masky jsou přítomny v dílech evropských avantgardních 

tvůrců, v německém expresivismu, zvláště pak v díle Emila Noldeho a belgického 

Jamese Ensora (viz obr. 29). V symbolickém náznaku pak v tvorbě norského Edwarda 

Muncha. S evropskými avantgardami, jako byl expresionismus, kubismus nebo 

surrealismus, také částečně sdíleli používání folklórních elementů nebo inspiraci 

lidovým uměním. Spojitost mezi Noldem a Kahlo bychom také mohli vidět 

v primitivním způsobu malby.  

V díle Kahlo je v několika případech maska sama fyzicky přítomna na obraze 

jako v případě obrazu Maska, který prezentuje mexickou „anti-hrdinku“ Malinche. 

Výklady pak mohou být různé. Mohlo jít o případ identifikace s Malinche, která je na 

jednu stranu vnímána jako mexická zrádkyně, neboť Cortésovi pomáhala drancovat 

zemi. Na druhou stranu, na společenském žebříčku její pozice stoupla - stala se 

„prototypem“ mestické rasy, a tudíž mohlo jít i o pozitivní zpodobnění. Další obraz 

s touto tematikou je Dívka s maskou smrti (viz obr. 19). Tento obraz svou kompozicí a 

užitím barev opět připomíná ex-voto, a navíc se dotýká tradice maskování, a to hned ve 

dvou případech, neboť dívka má tradiční bílou masku smrti a u jejích nohou leží maska 

jaguára.  

Dalším zajímavým obrazem je obraz Čtyři obyvatelé Mexika, který symbolizuje 

složení mexické společnosti (viz obr. 18). Na zemi sedí dívka, která je nepoměrně menší 

než všechny ostatní zobrazené postavy a má na sobě tehuanský kroj, což se dá 

analyzovat různými způsoby. V první řadě, její velikost může symbolizovat marginální 

postavení indiánů v mexické společnosti, marginální postavení ženy. Zaměříme-li se na 

její šaty, které odkazují ke kmeni z Tehuantepecké šíje, jasně nás to vede k Fridě Kahlo, 

která se do kroje z dané oblasti oblékala. Další možností je zobrazení malířky samotné, 

její pocit osamělosti a odstrčenosti. Ostatní postavy tvoří takzvané „judas“, sošky 

z kašírovaného papíru, které jsou plné explosiv a zapalují se během vánočních svátků. 

Původ této tradice se pojí s dobou koloniální doby 17. – 18. století. Jde o španělský 

                                                 
 
60 Období padesátých let dvacátého století je spojeno s Generací ruptury, jež představuje pokračovatele 

mexického muralismu. Navazují na nacionalistické, levicově orientované autory, jimiž byli například 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros či Clemente Orozco. V dílech z období Ruptury je patrná větší 

abstrakce a apolitičnost.   
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zvyk pálit papírové panáky, obvykle ďábly, později se měnící v politické osobnosti. 

Může jít o přenesení tradice z doby inkvizice, kdy se takto ukazovali delikventi.61  Judas 

v tomto případě také odkazuje na Diega Riveru, neboť má stejné montérky, které 

obvykle nosil. V pravé části plátna se nachází objekt ze slámy, který můžeme chápat 

jakožto symbol křehkosti života. Vedle něj stojí kostlivec. Smrt, která je běžnou 

součástí mexické kultury, je spojena i s autorkou. Nemoci a zranění, které prodělala při 

autobusové nehodě, ji k ní přiblížily. Bolest a smrt se tak staly součástí autorčiných 

motivů. Poslední postavou je předkolumbovská skulptura. Výjimečné na tomto plátně 

je, že jde o jediný obraz, na kterém Kahlo namalovala stíny postav. 

Obraz z roku 1937 je jak svým námětem, tak i zpracováním jeden 

z nejsilnějších. Jde o plátno Má chůva a já, které patří k dalším dílům, kde se přímo 

objevuje maska (viz obr. 30). V tomto případě ji má nasazenou indiánská chůva kojící 

Kahlo na místo matky, které se již po jedenácti měsících narodila další dcera Cristina. 

Maska zde patrně symbolizuje odosobnění tak intimní záležitosti, jakou je kojení, ale 

také distancovaný, chladný vztah s její kojnou. Kojení je zde zredukováno pouze na 

praktický akt, který nemá nic společného s mateřskou láskou. Chůva na druhou stranu 

může zobrazovat bohyni Země, Cihuacoatl na jejímž klíně Kahlo leží. Kapky deště, 

dokreslující pozadí plátna, mohou také souviset s plodností, kterou představuje bohyně 

Země, neboť déšť zemi zúrodňuje. 

Je také nasnadě zaměřit se na symboly, které maluje na svou tvář. Kahlo se zde 

opět maluje v tradičních šatech, v bílém huipilu a se spletenými vlasy ve stylu 

yalalteckých žen.62  Součástí symboliky je kolibřík, ten je talismanem přinášejícím štěstí 

v lásce. Kahlo ho však používá v opačném významu - jako symbol ztráty lásky, neboť 

na obraze Autoportrét s trnovým náhrdelníkem z roku 1940 má mrtvého kolibříka 

pověšeného na krku, čímž obrací jeho tradiční význam štěstí k neštěstí, zranění, smrti 

(viz obr. 9). V aztécké mytologii je spojen s bohem Huitzilopochtlim, aztéckým bohem 

slunce a války. Dle pověsti kolibříci dovedli Aztéky do Tenochtitlanu (Mexico City).63  

Na dalších malbách je kolibřík zakomponován přímo do obočí, s kterým tvoří jednotu. 

Mimo symboliku předkolumbovskou Kahlo využívá i té křesťanské, kterou aktualizuje 

prostřednictvím svého zarmouceného obrazu. V případě Autoportrétu s trnovým 

                                                 
 
61 www.el.-universal.com.mx 
62 Rosa Casanova, Frida de Frida, Impresiones de un icono, México: Fomento Cultural Banamex, 2007 
63 Emma Dexter a Tanya Barson, Frida Kahlo, London : Tate publishing, 2005, str. 67 

 46



náhrdelníkem je spojení s křesťanským prvkem patrné, neboť Kahlo se zde namalovala 

s trnovým náhrdelníkem, který se jí zarývá do krku. Náhrdelník má jistě spojení 

s trnovou korunou - křesťanského symbolu Kristova vykoupení prostřednictvím smrti a 

zmrtvýchvstáním. Kolibříci a motýli v aztécké mytologii souvisí s zmrtvýchvstání, tedy 

v tomto případě představují duše mrtvých bojovníků, kteří se prostřednictvím svých 

zvířecích alter-eg vrací na zem.64    

Kahlo pracovala s principem binárních opozic, komplementarity prvků jakožto 

všudypřítomné součásti aztéckého myšlení. Jde například o plátno Diego a Frida z roku 

1944, které tvoří z poloviny její tvář a druhou polovinu doplňuje tvář Diega Rivery. Pro 

autorku bylo toto psychické, ale i fyzické zdvojení zásadním motivem. Opakovaná 

malba svého zrcadlícího se obrazu byla prostředkem k utužení identity, její masky. Byla 

určitou formou narcismu. Zrcadlení či zdvojené postavy mohly být součástí aztécké 

víry, kde druhé já (nahual) představuje zvířecí alter ego.65  I nahual má tedy duální 

charakter. Se svým zvířecím „alter egem“ člověk sdílel podobný osud a prostřednictvím 

antropomorfní masky naplnil tento pocit. Do přímé souvislosti pak můžeme dát časté 

zobrazování různých zvířat jako například kolibříků, aztéckých naháčů či opic, které 

Kahlo na obrazech obklopují. Jméno jednoho z jejích psů, Xolotl66 , je pak přímým 

důkazem znalosti mexické mytologie. 

S předkolumbovským světem také v neposlední řadě souvisí koncept duality 

prvků. Kahlo patrně znala mytologii, bohy a také umělecké projevy předkolumbovských 

kultur, jejichž základním elementem jsou binární opozice jako nebe a země, voda a 

oheň, femininní a maskulinní, jeden z nejdůležitějších život a smrt. V jejím podání se 

často projevuje zobrazením měsíce a slunce, světla a stínu, minulého a přítomného, 

kultury a technologie a mnoha dalších.  

Dle Octavia Paze se Kahlo zobrazuje jako Mexiko – podivné, odlišné, trpící, 

zraněné, ale heroické.67  Když si odmyslíme historické a umělecké zázemí, ve kterém 

Kahlo vyrůstala, můžeme v její tvorbě definovat určité mechanismy, které se v jejím 

díle objevují opakovaně. Jde především o vztah a dialog s partnerem Diegem Riverou, 

                                                 
 
64 Rosa Casanova, 2007, str. 204 
65 Emma Dexter a Tanya Barson, 2005, str. 64 
66 Xolótl v podobě zvířete provázel Quetzalcoatla jako jeho dvojník na cestě podsvětím. Klápštová, 

Encyklopedia bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky, str. 144 
67 Rosa Casanova, 2007, str. 210 
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jenž se stal silným zdrojem inspirace, ale také archetypy a symboly, které tvoří klíčová 

témata své doby, doby revoluce a vymezení národní identity. Ve své tvorbě, na rozdíl 

od muralistů, se nesnaží nijak idealizovat jak minulost, tak budoucnost. Kahlo naopak 

zobrazuje bolest, složitý proces zapojení marginálních rasových skupin, dualitu či 

osamění. Prostřednictvím tvorby „nevymítala“ svou bolest, ale sebezobrazením 

představila historii Mexika, transformaci společnosti. Částečně potlačila sociální, 

ekonomické, politické či gendrové podmanění, pro toto období velmi charakteristické.  

 

 

5. Revoluční tématika a socialistický realismus 
 

Od založení nezávislého mexického státu bylo umění velmi silně provázáno s politikou. 

Zejména v období let 1920 – 1960 umění z velké části reflektovalo historické události a 

politické záměry. Porevoluční vláda potřebovala skloubit ideologický a vizuální diskurs, 

což legitimizoval tajemník ministerstva vzdělanosti José Vasconcelos. V národním 

měřítku umění zaznamenávalo události spojené s Mexickou revolucí a v mezinárodním 

první světovou válku, sovětskou revoluci a ekonomickou krizi. Dvě důležitá hnutí 

sociálního charakteru odehrávající se na počátku dvacátého století, Mexická revoluce 

z roku 1910 a Ruská revoluce v roce 1917, mezi sebou měla jisté vazby. Přijímá se spíše 

socialistická estetika než socialistická revoluce jako taková. Politicky aktivní malíři 

nebyli ničím neobvyklým ani v Evropě - Pablo Picasso, Fernand Léger byli až 

militantními stoupenci socialistických či komunistických stran. V mexickém prostředí 

to pak byli například Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros a Leopoldo Méndez.  

Myšlenky na svobodu a transformaci vicekrálovství Nového Španělska na 

nezávislé Mexiko uzrály v 19. století. Socialistické myšlenky začaly do Mexika proudit 

již v druhé polovině století devatenáctého, především na poli žurnalistiky, a proto se 

také začal rozvíjet svébytný grafický styl jakožto nový způsob uměleckého vyjádření. 

Tato estetika opakovala v mnohém kánony sovětského socialistického realismu. 

Můžeme v ní nalézt bohaté odkazy k tradici, geografii, uspořádání mexické společnosti, 

ale současně i nacionalistické myšlenky, které vynesly na povrch indiánskou minulost a 

hledaly v ní své kořeny. Na místo ozbrojené armády, vytvořili mexičtí umělci - a to 

především muralisté - specifický umělecký výraz k šíření politických a sociálních 

principů. Progresivní muralistická tvorba se rozvinula spolu s mexickou revolucí, a dala 
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tak vzniknout nové vizuální estetice, která neposílila jen oficiální propagandistický 

diskurs, ale také předkolumbovské kořeny mexické kultury a moderní evropské 

avantgardy. Své ovoce následně sklidila především ústava z roku 1917, která zahrnovala 

rovnou příležitost na vzdělání, právo na práci a úpravy týkající se pozemkového 

vlastnictví.68 

Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemento Orozco, Fermín 

Revueltas, Manuel Álvarez Bravo, Tina Modotti a mnoho dalších usilovalo o 

eliminování starých uměleckých elementů, aby naopak zdůraznili základy socialistické 

estetiky a angažovali se ve prospěch nemajetné většiny mexické společnosti. Byli 

zaujati myšlenkou nespravedlnosti a obrany práv pracujících, proto se ve velké části 

jejich tvorby objevují základní socialistické koncepty. Stavěly se venkovské školy, 

pořádaly se edukační misie a kampaně proti analfabetizmu a alkoholismu.  

Výše zmínění umělci se organizovali ve spolcích, jako byla například Liga 

spisovatelů a revolučních umělců (LEAR). Původně fungovaly jako nakladatelství a 

galerie, ale nakonec se tito umělci věnovali především grafice, jejímž prostřednictvím, 

zejména v plakátové formě, šířili své ideje. Prostřednictvím své tvorby usilovali o 

mobilizování dělnické třídy, která by bojovala proti imperialismu, fašismu a válce. 

Většina z nich posléze také vstoupila do komunistické strany.69 

Tito malíři včetně Fridy Kahlo do svých maleb nezahrnovali jen socialistickou 

ideologii, ale také historické monumenty (například pyramidy v Teotihuacánu, olmécké 

skulptury, mayské nástěnné malby či paláce z období španělských místokrálovství), aby 

se přiblížili vlastním kořenům. Prezentovala se spíše alegorická forma historie (viz obr. 

33). Tito malíři se etablovali naivním stylem, který byl natolik stylizován, že 

v některých případech připomínal spíše techniky blízké komiksové estetice. 

Muralistickou inovací malby je zavedení nových pigmentů, které jsou přírodního 

původu, i když David Alfaro Siquieros naopak experimentoval s materiály 

syntetickými.70   

Mexické porevoluční umění je značně různorodé a je těžké ho jednoznačně 

klasifikovat. Mluvíme tak o souhrnu uměleckých vyjádření, jež pronikla do oblasti 

                                                 
 
68 Ricardo Pérez Escamilla, Estética socialista en México. Siglo XX, México: Instituto Nacionál de bellas 

Artes y Museo Carillo Gil.,  str. 16 
69 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil.,  str. 17 
70 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil., str. 19 
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zvyků a společnosti. Souhrnně můžeme tyto umělecké tendence shrnout pod jednotný 

název Mexická škola.71  Jestliže by každé umělecké dílo mělo náležet určitému období, 

místu a být ve vztahu s danými historickými představami a cíly, pak Mexická škola 

přesně vystihuje tuto podmínku. Šlo o koncepci, která sdružovala tendence marxismu a 

leninismus, křesťanské demokracie a utopického socialismu. Díky tomu, že se velká 

většina muralistických děl nacházela ve volném prostoru, byla všem přístupná, a stala se 

tak veřejným majetkem všech - naplňovala tím tak jednu z premis socialismu.  

Zajímavé je, že přestože měl umělecký projev v Latinské Americe dlouho 

jednotný hlas, neboť byl vázán na své koloniální zmocněnce, jejichž požadavky po více 

než dvě stě let plnil, avšak po založení jednotlivých nezávislých států se opět přiklonil 

k Evropě a jeho vlivu, i když by se očekával pravý opak. Mexiko bylo okouzleno 

evropskými ideologiemi, zejména myšlenkami marxismu, který byl umocněn mexickým 

nacionalismem. Víra v „romantickou“ ideu socialismu částečně korespondovala s ideou 

aztéckého impéria z dob minulých, neboť naplňovala politicky radikální a vášnivé 

nacionalisty. 

 

 

5.1. Socialistická symbolika 
 

Formální analýza socialistické estetiky, na rozdíl od obsahové stránky, je poměrně 

obtížná. Čerpá jak z francouzského realismu devatenáctého století, socialistického 

realismu až po sovětský konstruktivismus. Z evropského prostředí si berou inspiraci z 

avantgardních směrů, ale i idejí komunistické strany. Některá díla jsou futuristická, jako 

tvorba Jeana Charlota, Riverova spíše socialistická. Expresivita a satiričnost naplňuje 

dílo Orozca, abstrakce díla Revueltova. Předkolumbovská estetika a lidové umění 

zachycuje především výše zmíněný Rivera, ale také Antonio Ruiz. 

Socialistický realismus má svůj vlastní umělecký jazyk. I v mexickém prostředí 

se používaly universálně známé symboly, ale také velmi specifická symbolika daná 

svým  prostředím či kulturou. V této souvislosti můžeme opět připomenout princip 

binárních opozic, který je v tomto případě reprezentován použitím červené a černé 

barvy, symbol kontrastu, opozice, boje a zloby. Boje proti sociálnímu znevýhodnění. 

                                                 
 
71 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil., str. 35 
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Zdvižená zaťatá pěst, srp a kladivo nebo rudá vlajka, další světově proslulé socialistické 

symboly, jež se užívají, ale opět s malými obměnami, aby se tak přiblížily místním 

podmínkám - srp se nahrazuje mačetou, kterou vesničané sklízí úrodu nebo si s ní 

prosekávají cestu pralesem. Dalším příkladem je puška, připomínající ozbrojené armády 

bojující ve válce za nezávislost. Jinými poznávacími znaky byly montérky, dělnická 

uniforma a slunce jakožto mužský princip vyjadřující energii, svítání, zahájení nové éry, 

éry socialismu. Na druhou stranu země symbolizovala ženský princip.  

 Příkladné dílo ovlivněné socialistickou ideologií jsou Riverovy nástěnné malby 

v Národní zemědělské škole v Chapingu. Na těchto malbách z roku 1927 didaktickým 

stylem prezentuje biologický vývoj člověka a jeho podrobení přírody. Vidíme dělníka, 

který si podává ruku s indiánem, ale také oblíbenou symboliku rukou, které jsou 

otevřené a nápomocné všem. Nad jednou z nástěnných maleb stojí nápis, který říká: 

„Zde se vyučuje, jak využívat zemi, ne člověka.“ Nástěnná malba se zde dochovala ve 

velmi dobrém stavu, a proto se posléze stala jedním z nejčastěji prezentovaných děl 

mexického muralismu.72  Rivera se v několika dílech odklání od tematiky socialistické 

k ryze náboženským motivům, jak je tomu například na malbě „Creación“.  Motivem 

jsou představitelé katolické obrazotvornosti, jako například andělé či samotný Ježíš 

Kristus, ale stále spíše než jistou esencí koloniální malby, kterou můžeme cítit u Kahlo, 

se inspiruje byzantskou a renesanční freskou, což propojuje i jejich shodný didaktický 

rozměr.  

  Dalším styčným bodem je malba Davida Alfara Siquierose v Paláci krásných 

umění73 . Ten, na rozdíl od Riverovy silně naivní obrazové formy, užívá expresivnější 

výraz. Jeho malby jsou agresivnější, obecně se jeho dílo více blíží estetice 

socialistickému realismu. Na zmíněné nástěnné malbě ztělesňuje bolest, boj za lidské 

svobody a práva, stejně jako schopnost lidské rezistence.  

 Umění nemůže zcela transformovat realitu, ale pouze z ní čerpat. Tento názor 

patrně nesdíleli muralisté a jiní socialističtí umělcí, kteří se prostřednictvím své tvorby 

snažili realitu změnit. Prezentovali variabilitu a bohatství mexické kultury formou 

starých zvyků a tradic. Zejména v období po roce 1920 tyto tendence posílily tlakem 

politické agitky.74  Líbivým gestem, které mělo zvýšit prestiž Mexika v očích zahraničí, 

                                                 
 
72 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil.,  str. 20 
73 Palacio de Bellas Artes 
74 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil.,  str. 21 
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bylo „otevření dveří“ cizincům, jako byl například fotograf Edward Weston a Tina 

Modotti, ale také domácím umělcům již etablovaným na poli socialistické estetiky.  

 

 

5.2. Povaha revoluce 
 

Co má společného mexická revoluce se sovětskou? Obě představují nové typy vlády, 

prezentace historie a mytologie. Obě využívají po několik let umělecké tvorby ve 

prospěch revoluce. Obecně revoluci předchází ničení, které posléze vystřídá období 

„setby“. Setby symbolů a znamení, jež produkují intelektuálové a umělci. Dobře 

viditelné symboly, které stvrzují věci „neviditelné“. Symboly, jež se nabízejí k šíření 

revolučních a institucionálních vizí, jsou v důsledku více přesvědčivé než samotné 

myšlenky socialismu. Teoretická ustanovení pak působí spíše jako dogma a každodenní 

výrazivo třídního boje. Ve své podstatě se ideologie, zejména socialistické, blíží 

náboženství. Obojí je prezentováno prostřednictvím specifického jazyka, symbolů a 

určitých pravidel. Socialismus, jakožto náboženství svého druhu, je zejména v Latinské 

Americe v souladu s tradicí obdivu k svatým textům. Věří v ně ve jménu víry, nejde o 

nutnou demonstraci moci.  

Socialistická estetika stojí především na dvou základních motivech, které 

vznikly vzájemným míšením. Jde o motivy nacionalistické a ty, jež vychází ze 

socialistické utopie. Nacionalismus přináší především rozhodnutí týkající se oběti, boje, 

komunistické ideologie a požadavků dělníků či vesničanů, sociálních tříd z jakéhokoliv 

koutu světa. Jde o poměrně úspěšnou kombinaci, neboť na jednu stranu poskytuje 

platformu podporující změny ekonomického a sociálního systému a na poli 

socialistickém propůjčuje těmto myšlenkám aureolu romantična, které umocňuje 

rozjímání nad uměleckými díly. Umělci a intelektuálové se snažili osvobodit a oživit 

myšlenku zajatců kapitalismu, a proto hojně využívali různé symboliky. 

 Proces osvobození probíhal v podstatě spontánně. Vycházel z politizace 

společnosti urychlené danou dobou a historických podmínek země, ze kterých revoluce 

„vzešla“. V první řadě bylo nutné zabývat se tím, co se dlouho nechávalo stranou – 

indiánská minulost, krása a síla lidové tvorby, odolnost vůči vykořisťování, síla ovládat 

masy a hodnota oběti ve jménu společnosti.  
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Jedním z promotorů revolučních myšlenek a její estetiky byl Diego Rivera. 

Podílel se na ní jakožto tvůrce, ale také jako sběratel předkolumbovské tvorby. 

Obdivoval grafiky Guadalupe Posady, ale i díla lidových tvůrců vyráběných ze slámy či 

obděláváním kamenů. Jeho obdiv k lidové tvorbě nevycházel z podnětu toho, že byla 

mexické provenience, souvisel s revoluční ambicí posílit hodnotu venkova.75  V jeho 

případě nejde ani tak o myšlenky nacionalistické, ale o populismus kompenzující 

opovržení, výsměch a represe venkova. Zejména v období let 1921 – 1924 kladl José 

Vasconcelos zvláštní důraz na popohnání alfabetizace minoritní společnosti žijící na 

okraji společnosti, aby ji tak zahrnul do širšího kulturního a společenského celku.76 

Vesničané a dělníci se tak stali ústředním motivem mnoha uměleckých děl a 

propagandistických materiálů.  

K podpoře hrdosti a bojovnosti mas byla propagace těchto děl nezbytná. 

Můžeme se jen dohadovat, jak se cítily dříve veskrze marginální složky společnosti, 

které se téměř ze dne na den staly centrem pozornosti, kam je vynesla mnohá umělecká 

díla, dotýkající se jejich každodenní reality. Pravděpodobně se o tom dost často ani 

nedozvěděly, a když ano, tak jen polovičatě. Prostřednictvím muralistické malby stály 

v centru zájmu, ale skutečně provedených změn, které by se jich pozitivně přímo 

dotýkaly, bylo pomálu. Přesto tyto umělecké ambice alespoň na čas upevnily 

populistická rozhodnutí vlády. Nebylo to mnoho, ale i to málo, v komparaci s minulostí, 

bylo v daný moment dostačující.  

 

 

5.3. Charakteristika mexické socialistické estetiky 
 

Jednou ze základních charakteristik mexické socialistické estetiky bylo užití zdí paláců, 

škol či muzeí, tedy veřejného prostoru, jakožto plátna pro jejich díla. Tím došlo 

k přiblížení tvorby širšímu spektru diváků, které bylo možné ovlivnit.  

 Moderní mexičtí malíři rozvíjeli nadále otázku národní identity a jako jejich 

předchůdci z období romantismu nacházeli inspirační zdroj v koloniálním umění a 

architektuře. Pro „mladé“ republiky byl tento smysl pro nostalgično charakteristický. 

                                                 
 
75 Ricardo Pérez Escamilla, México: Instituto Nacionál de bellas Artes y Museo Carillo Gil.,  str. 28 
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Propojení mezi koloniálním uměním a „idigenismem“77 je také patrné v díle Kahlo, 

jejíž portréty připomínají ty koloniální, ovšem kladou důraz na nacionalistické ideje. 

Obecně jde o tak zvanou vlnu „mexikanismu“, což byla až romanticky idealistická vlna 

nacionalismu, jež se zaměřovala na tradiční umění a lidovou tvorbu, spojující všechny 

zastánce indigenismu bez ohledu na jejich politické vyznání.78   

V mexické socialistické ikonografii jsou ústředním tématem revolucionáři, 

vesničané, dělníci, oběti bezpráví – obecně masy. A tyto masy mají výrazně indiánské 

rysy. Tematika masy je v pojednání jednotlivých autorů odlišná, neboť zatímco 

Siqueiros idealizuje proletariát a maluje heroické masy nezadržitelně postupující proti 

starému řádu, tak Orozco je zobrazuje jen v náznaku, chaoticky, bez formy jakožto 

bezejmenná monstra.  

Revoluční, nacionalistická a socialistická tematika byla na nástěnných malbách 

nejfrekventovanější, ale objevovaly se i motivy religiózní jak v díle výše zmíněného 

Rivery (viz obr. 36), tak i více radikálnějšího soukmenovce Clementa Orozca. Přestože 

byl Diego revolucionář, ne všechny nástěnné malby jsou plné symbolů socialistické 

revoluce. Na některých převažují spíše symboly křesťanské než revoluční. Například na 

obraze Stvoření je patrný křesťanský koncept (viz obr. 36). Kompozice obrazu není tak 

komplikovaná jako na následných malbách, kde je příliš stylizovaná, jako v případě 

silně androcentrické malby Muž, vládce vesmíru. Malba Stvoření také stála na počátku 

stylu, později klasifikovaném jako mexikanismus. Ten se výrazněji projevil na zdech 

Sekretariátu pro veřejná studia. V poslední životní fázi se tyto motivy objevují i 

v malbách Kahlo. Maluje plátna jako Marxismus uzdraví nemocné, Autoportrét 

věnovaný Lvu Trockému nebo nedokončený portrét Stalina (viz obr. 38 a 39).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
77 Indigenismus se vyznačuje návratem k primitivnímu, indiánskému umění, původním kořenům.  

Gauvin Alexander Bailey, Art of Colonial Latin America, Phaidon Press, London: 2005, str. 383 
78 Gauvin Alexander Bailey, str. 390 
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5.4. Mexický muralismus 
 

Kořeny nástěnné malby v Mexiku sahají až do předkolumbovské doby. Pravděpodobně 

nejrozsáhlejší malby byly nalezeny v Teotihuacanu a Bonampaku.79 Výjimečnou 

nástěnnou malbu předkolumbovských tvůrců pak můžeme spatřit ve starém mayském 

sídle Tulum na břehu karibského pobřeží. Mexický muralismus se rozvíjel v době, kdy 

Friedrich Engels publikoval „Komunistický manifest“ a mexičtí umělci se nadchli 

idejemi Karla Marxe a obecně socialistickou ideologií. José Vanconcelos dal příležitost 

umělcům, jako byl Diego Rivera, Amado de la Cueva, Jean Charlot či Carlos Mérida, 

aby svá díla, inspirovaná lidovým uměním, prezentovali ve veřejném prostoru. Největší 

rozkvět a volnost dala malířům léta 1922 – 1926. V roce 1924, kdy Vasconcelos opustil 

svůj post, se postupně začal snižovat počet realizovaných nástěnných maleb. V roce 

1927 bylo již téměř nemožné získat zakázku ve veřejném prostoru.80  Dalším 

podpůrcem muralismu, novodobým Mediccim, byl Dr.Atl. Právě on poprvé ukázal 

Riverovi a Orozcovi nástěnné malby z rukou italských mistrů a brzy také zařídil 

Riverovi jeho studijní pobyt ve Španělsku.81  Dalším výrazným stimulem pak bylo 

organizování pravidelných seminářů pod širým nebem, kde si pod vedením Alfreda 

Ramose Martíneze82  malíři zdokonalovali své studie mexické krajiny.  

Diego Rivera vnesl do postupů nástěnné malby nové prvky, když 

experimentoval s možnými přístupy, jak nanášet barvy (mimo jiné zkoumal tvorbu 

předkolumbovských umělců či italské fresky).83  Postupem času je v jeho díle patrná 

jistá proměna, a to jak barevné škály, tak i kompozice, v rámci které staví prostor. 

V pozdějších nástěnných malbách se s pravidelností objevuje určité centrální téma, 

které kompozici dominuje, a malba se začíná podobat svým odlišením a uspořádáním na 

                                                 
 
79 Sám název „Bonampak“, pocházející od věhlasného mayologa Dr. Sylvanuse G. Morleyho a znamená 

„Malovaná zeď“.  

Alma M. Reed, The Mexican Muralists, Crown Publishers, New York: 1960, str. 22 
80 Alma M. Reed, 1960, str. 48 
81 Alma M. Reed, 1960, str. 14 
82 Mexický malíř, narozený 1872 v Monterrey. Většinu svých nástěnných maleb vytvořil ve Spojených 

státech při svém čtrnáctiletém pobytu. Mezi roky 1942 – 1944 namaloval svůj první mexický „mural“. 

Alma M. Reed, 1960, str. 16 
83Miguel Prieto, Instituto nacional de Bellas Artes, 1951, str. 71 
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horní a dolní část orientální malbě. Ústředním motivem se stává venkov, ten je 

protagonistou Riverova díla, a to především v otázce sociálních nerovností.  

Pravděpodobně nejdynamičtější ze všech muralistů je dílo Davida Alfara 

Siquierose, který spolu s Orozcem a Riverou byl mistrem „Zlatého věku“ 

muralistických maleb. Siqueirův životní příběh je zajímavý, neboť byl mimo jiné 

profesionálním vojákem, díky čemuž se dostal do Paříže jakožto vojenský atašé. Zde se 

spojil s Riverou a opětovně se věnoval své umělecké činnosti. Inspiroval se zde 

postkubismem a po svém návratu v roce 1922 se připojil k dalším muralistům. S jedním 

z nich posléze založil noviny „El Machete“.84  Siqueirovy malby svou podrobnou studií 

technických strojů, ale zároveň temným a tísnivým dojmem připomínajícím ideu 

biomechaniky švýcarského malíře H. R. Giegera.85   

Poslední z trojice nejslavnějších muralistů byl José Clemente Orozco. Ten 

zaznamenával především kolizi starého systému s moderním světem technologií a 

vědeckého řádu. Pro Orozca bylo také důležité, aby malba korespondovala s danou 

architekturou stavby a jejím prostorem. Nevytvářel tak anekdotické fragmenty, ale 

celek, kterému byla podřízena dynamičnost a rytmus jednotlivých těl.  

Stranou od nejsilnější trojice muralistů stály osobnosti jako například Rufino 

Tamayo, Roberto Cueva de Río, Jorge Gonzales Camarena, Manuel Rodríguez Lozano 

či Fredecico Cantú, jejichž výtvarný projev byl často rozmanitější než u zmíněných 

vůdčích osobností muralismu. Zajímavým příkladem je práce Gabriela Fernándeze 

Ledesmi, který vytvářel jakési „literární“ interpretace. Byl také editorem časopisu 

Forma, kam psali své první články Orozco či Tamayo. Rufino Tamayo byl jedním 

z nejzajímavějších a všestranných autorů muralismu a také jedním z prvních mexických 

abstraktních malířů. Patrný je u něj zejména vliv postimpresionismu a kubismu (viz obr. 

37). Proslavil se svými modře laděnými akvarely, kde zachytil ohromnou škálu 

studených tónů. Známou částí jeho díla jsou také mysteriózní olejomalby a červeně 

laděná abstraktní zátiší s melouny.  

 

                                                 
 
84 Alma M. Reed, 1960, str. 101 
85 H. R. Gieger, narozený 1940 ve Švýcarsku, je vystudovaný architekt a designér. Čerpá ze surrealismu a 

je tvůrcem idey biomechaniky. Jeho kniha Necronomicon z roku 1977 se stala inspirací pro amerického 

filmaře Ridleyho Scotta, který na základě její poetiky posléze natočil film Alien.   

www.hrgiger.com 
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5.5. Socialistická tematika v díle Fridy Kahlo 
 

Frida Kahlo se stala symbolem své doby, stala se předmětem „uctívání“, podobně jako 

socialistické ideje, které se staly novodobým náboženstvím s jasnou symbolikou a 

svými ikonami. Byla obrazem své doby, ale i předmětem svého díla. Kahlo se stala 

součástí mexické historie stejně jako Calavera Catrina od Posady.86 Posada byl díky 

svým invenčním rytinám revolucionářských lídrů (Madero či Zapata) „pionýrem“ 

v oblasti sociálního umění, ale i obecně moderního umění (viz obr. 35).  

Díla se socialistickými náměty se v díle Kahlo začínají objevovat až 

v posledních letech jejího života, je však patrné, že jí symbolika a hrdinové socialistické 

revoluce nebyli cizí. V čele své postele měla obrázky Maa, Stalina, Marxe stejně jako 

ve svých deníkových záznamech, kde věnovala mnoho poznámek a obrázků myšlenkám 

revoluce a komunismu. Například na nedokončeném portrétu Stalina či na obraze 

Marxismus uzdraví nemocné. Naopak dílem Rivery se tyto náměty ve velké míře 

objevují v rámci celé jeho tvorby.  

Již ve svých dvaceti letech se stala členkou mexické komunistické strany. Jako 

mladá studentka nosívala černou sukni, na které byl motiv srpu a kladiva.87  Členy 

komunistické strany tvořili i další mexičtí umělci, jako například muralisté David Alfaro 

Sisqueiros, José Clemento Orozco, Diego Rivera či fotografka Tina Modotti. Frida i 

Rivera později ze strany vystoupili a oba pak zažádali o znovupřijetí roku 1946.  

Exilovaný Trocký prožil s Fridou Kahlo během svého exilu v Mexiku milostnou 

aféru. O jeho kladné přijetí se značně zasadil Rivera, ačkoliv po ochladnutí zájmu o 

sovětskou revoluci a přátelství s ním ho ze svého domu vykázal. K výročí ruské 

revoluce a ve vzpomínce k ukončení vztahu s ním mu malířka věnovala „na 

rozloučenou“ jeden ze svých nejlepších portrétů – Autoportrét věnovaný Lvu Trockému.  

                                                 
 
86 José Guadalope Posada byl moderní mexický malíř a grafik narozený 1982 v Aguascalientes. Posada se 

prostřednictvím svých grafik často vyjadřuje k událostem prvního období samostatného mexického státu, 

především k době porfiriátu. Mexická grafika měla široký společenský význam a později se v knižní 

ilustraci rozvíjela samostatně, nezávisle od oficiální malby. Posada představuje prostřednictvím své 

tvorby reálné životní situace a motivy do záhrobního života, do smrtek – jako například zmíněná Catrina. 

Jan Spurný, Jose Guadalope Posada, Praha, Odeon: 1973 
87 Dexter, Emma a Tanya Barson, 2005, str. 61 
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Obraz je laděn do jemných pastelových tónů a oproti jiným působí mnohem 

harmoničtěji, romantičtěji a klidně. Obraz tvoří vertikální linie postavy a závěsů, jež 

jsou rozrušeny jedinou horizontální linií země. Jde o centrální kompozici, v jejímž 

středu je namalovaná stojící Kahlo. Kompozice zahrnuje celé tělo, což není příliš 

obvyklé, neboť na většině portrétů vidíme jen jeho třetinu. Kahlo opět upírá svůj pohled 

přímo na diváka a spolu s přímým postojem znovu navozuje ono hrdé vzezření, tolik 

příznačné v celém jejím díle. Zdá se, že postava je umístěna na pódiu, které z obou stran 

rámuje bílá opona, což může být interpretováno jako konec „hry“, tedy konec vztahu 

s Trockým. Barevnou škálu opět tvoří teplé, zemité tóny barev, které dotváří 

harmonický dojem obrazu.  

Jednou z interpretací, proč se Kahlo na konci svého života prostřednictvím své 

malby přiklonila k socialistické tematice, může být, že při rapidním zhoršení svého 

zdravotního stavu hledala útěchu právě v idealistické socialistické ideologii.  

Průběh srážek, venkovské boje, kult hrdinů, armády Zapatty a Pancha Villy, 

naděje a oběti byla témata, která po více než deset let naplňovala ikonografii 

muralistických malířů. Rivera se stal obhájcem idealizovaných venkovanů, Siquieros 

dělnického zápasu a Orozco universálních mýtů a lidské úzkosti. V jejich odkazu 

pracovali například Julio Galan či Alicia Paz, ale nedovolávali se již národních a 

sociálních požadavků, nýbrž jen proklamovali svou hrdost k sounáležitosti mexického 

národu. 
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6. Textilní umění 
 

Indiáni Wayuu ze severo-východní Kolumbie říkají: „Být ženou znamená umět tkát“.88 

Toto rčení napovídá, jaký význam měla výroba a dekorace látek v Latinské Americe. 

Textilní řemesla se pěstovala především v domácím prostředí, a to ve většině tradičních 

společností, nevyjímaje předkolumbovské a koloniální Mexiko, přičemž šlo o ženskou 

doménu. Textil je také dalším možným pramenem, z kterého lze poznávat symboliku, 

sociální zařazení či povahu kultury, ve které daný jedinec žil.  

V mnoha indiánských společnostech je smrt vizualizovaná jako dlouhá cesta, na 

kterou musí být „cestovatel“ dobře připraven. V některých oblastech jsou proto ženy 

pohřbívány s vřetenem a jehlou, aby si mohly vyspravit své oblečení na cestě do nového 

světa. Textilní tvorba spolu s vírou a rituály, jimiž je obklopena, představuje kontinuitu 

s minulostí.  

V některých státech s převahou indiánské složky (Peru, Bolívie, Mexiko, 

Guatemala) byla výroba důležitou součástí každodenního života, ale i starých tradic. 

Právě v Mexiku je výroba látek stále zachována a udržuje si mnohé prvky 

z předkolumbovských elementů a dekorací. Výjimečně kvalitní a rozmanité byly i 

užívané barvy získávané z přírodních zdrojů. Kolonizace, která se příliš nedotkla 

každodenního života, a zavedený systém encomiend89  udržoval v mexické společnosti 

tradiční životní styl. Soužitím a vzájemným prolínáním původních kultur se španělskou 

docházelo k jejich provázání, v tomto případě se tak tradiční tkalcovské postupy 

obohatily o nové techniky vazby a vzhledu tkalcovského stavu – začal se používat 

vertikální oproti dříve užívanému horizontálnímu. Komplikací dalších analýz tradičních 

předkolumbovských vzorů je, že se zde díky vlhkému klimatu téměř nedochovaly 

textilie (až na suché horské lokality Peru). O prodejcích barviv referuje již Hernán 

Cortés ve svém druhém dopise králi Karlu V., kde popisuje obchodníky z trhu 

v Temixtitlánu, kteří prodávají barviva v ohromné škále barev.90   

                                                 
 
88 Lucy Davies, Mo Fini, 1994, str. 57 
89 Encomienda (od slova encomendar – svěřit, chránit) znamenala patronát statkáře nad „svěřenými“ 
indiány. Encomendeři měli indiány učit křesťanským mravům a chránit je před nebezpečím. Systém 
encomiendy pak umožnil statkářům v Mexiku opracovávat obrovské pozemkové majetky (latifundie).  
Josef Opatrný prof. Dr. DrSc, 2003, str. 31 
90 Hernán Cortés, Cartas de relación de la Conquista de la nueva España, Graz : Akademische Druck- 

und Verlagsanstalt, 1960 
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Díky nedostupnosti a malému rozsahu zachovaných textilií je obtížná jejich 

hlubší analýza, a proto se v této kapitole musíme spolehnout jen na úzký okruh zdrojů - 

především o analýzu jejich barev.  

Tvorba textilií nebyla jen funkční záležitostí, neboť textilie se užívaly také při 

obřadech jakožto dary bohům či jako forma platidla a v neposlední řadě měly svůj 

sociální a symbolický význam. Regionálně odlišné oblékání je také jedním 

z poznávacích znamení jednotlivých indiánských kultur. Zejména u Aztéků bylo 

oblečení vyjádřením sociální stratifikace. V průběhu koloniálního období se oblékání 

značně proměnilo pod tlakem španělských conquistadorů a později misionářů, kteří zde 

zaváděli „decentnější“ oblékání, které by bylo v souladu s evropskými parametry a 

křesťanskou vírou. Bederní zástěrky nahradily kalhoty a bylo třeba zakrýt i vrchní 

polovinu těla. Do španělského typu oblečení se mohly oblékat výhradně vysoce 

postavené indiánské elity. Španělé věřili, že tím sníží možnost jejich identifikace 

s předky a lépe tak zpřetrhají jejich vazby. Obvyklým typem oblečení pro muže se tak 

staly kalhoty, košile, vesta a vlněné sarape (pončo). Změnu v oblékání podporoval i 

vývoj nových technologií a zvyšující se tlak na odevzdávání dávek encomiendy 

v podobě látek, které by bylo možné zpeněžit. Otázce vhodného ošacení se věnovaly i 

zákony91, které vyžadovaly, aby byla indiánská populace vždy řádně a plně ošacena, a 

to vzhledem k danému kánonu příslušejícímu jednotlivé třídě. Kastovní systém, 

udržovaný po celé koloniální období, striktně nařizoval pravidla oblékání. Neindiáni 

byli například nabádáni, aby nenosili tradiční indiánské oblečení. Přísné kastovní 

členění podporovala i specifická ikonografie, která byla jakýmsi didaktickým prvkem, 

neboť vykládala, co vznikne míšením té a té rasy, jaký název jí přísluší a jaký charakter 

daná osoba bude mít (viz obr. 40).  

Tradiční ošacení a zvyky stále hrají u indiánů svou roli, neboť souvisí se 

sociálním, politickým a především náboženským životem. Stále existují speciální druhy 

oblečení, které se váží výhradně s obřady a některým se i přičítá magická moc. 

 

 

 

 
                                                 
 
91 Reopilacion de Leyes de Los Reyes de las Indias, Lucy Davies, Mo Fini, Arts and crafts of South 

America, str. 58 
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6.1. Historie textilní tvorby 
 

Technika tkaní se do Mexika pravděpodobně dostala ze Severní Ameriky, anebo 

vychází z technik tkaní souvisejících s metodami pro pletení košů či rohoží.92  Nejstarší 

dochovaná tkanina byla nalezena ve státě Tamaulipas a pochází z období mezi lety 1800 

– 1400 před naším letopočtem.93  Bohatost, krásu a zručnost předkolumbovských tkalců 

vytvářejících textilie popisuje i Cortés ve svých dopisech španělskému králi. Nejen 

Aztékové, ale i Mixtékové a Máyové vynikali jejich tvorbou. V aztécké kosmologii pak 

byla patronkou tkalců a rukodílných výrobců Xochiquetzal.94   

Stejně jako vyšívání bylo spřádání a tkaní doménou žen, a to z jakékoli 

společenské vrstvy, muž především sel a sklízel bavlnu, ale postupně byli indiánští muži 

zaučováni v misijních dílnách evropským technikám tkaní.  

Ženské oblečení v nezávislém Mexiku v mnohém navázalo na předkolumbovský 

styl a zejména v izolovaných oblastech se změnilo jen málo (viz obr. 41). Mladé dívky 

se již od raného věku učily tkát a vyšívat a obvykle svůj první vyrobený huipil (tunika) 

věnovaly svatému patronu. To také vysvětluje, proč jsou často sochy svatých 

v kostelech a příslušníci farnosti oblékáni stejně. Oděvy evropského stylu se dovážely 

především ze Španělska a po roce 1665 také z Filipín a Číny.95 Huipil, tedy tunika bez 

rukávů, se stále nosí ve státech Morelos, Michoacán, Guerrero, Oaxaca či Chiapas, 

přičemž její zdobení je velmi rozmanité (viz obr. 42 a 43). Například obřadní huipil 

„Magdalenas“ z oblasti Chiapas je příkladem nesmírné zručnosti mexických tkalců (viz 

obr. 44). Jeho třemi základními barvami jsou červená, černá a oranžová, která je občas 

doplněna malými zelenými detaily. Převažuje na něm spíše geometrický vzor doplněný 

stylizovanými postavami.  

                                                 
 
92 Chloe Sayer, Arts and Crafts of Mexico, London, Thomas and Hudson: 1990, str. 17 
93 Chloe Sayer, 1990, str.17 
94 Zajímavé je, že Xochiquetzal byly kromě patronky ručních prací současně aztécké božstvo rozkoše, 

milenců a prostitutek. Na její počest se na jaře trhaly první květy (Xochiquetzal doslova v nahuatl 

znamená „Vzácný květ“). Ani bohyně lásky se však neobešla bez krvavých obětí, a to zejména ve své roli 

bohyně kukuřice. Slovem cinpechtli , klasy kukuřice, se označovaly mladé zajatkyně, které jí byly 

obětovány.  

Kateřina Klápštová, Čestmír J. Krátký, 2001, str. 144 
95 Chloe Sayer, 1990, str. 18 
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Podobnou funkci jako huipil má i quechquemitl, což je něco jako přehoz či 

pláštěnka, jež se nosí v centrální a severní oblasti Mexika, a to zejména Huicholi, 

Huastéky, Totonaky či Otomí. Quechquemitl je dnes menší, aby nepřekrýval vyšívané 

aplikace na blůzách, neboť ty se staly nosným prvkem ženského oděvu.96 Tímto se 

zredukovaly původně dvě tradiční části oděvu do zmíněných tunik, které se také začaly 

vyrábět s rukávy, a byly tak alternativou pro klasické evropské blůzy či košile. 

Quechquemitl se také užíval jako pokrývka hlavy spolu s kloboukem, ale 

pravděpodobně nejužívanější ochrannou pokrývkou bylo tak zvané rebozo, jehož původ 

se datuje do 16. století spolu se šátkem trojúhelníkovitého tvaru. Rebozo se používá jak 

na zastínění hlavy, tak jako „nákupní taška“ či podpora pro košík. Některé ženy v něm 

také nosily dítě, v tomto případě se pak označuje názvem cargador.97  Koncem století 

devatenáctého se pak rebozo stává symbolem ženství, což zachycuje nejedna litografie. 

Rebozo mělo své místo i v šatníku Fridy Kahlo, jak uvidíme níže (viz obr. 45).  

V období španělské conquisty a postupného pokřesťanštění Latinské Ameriky 

byla zakázána stará hierarchie, která byla spojena s původním odíváním. Vznešený a 

ceremoniální status některých oděvů, podobně jako obličejových tetování, užívání 

osobních ozdob, ztratilo na svém významu, neboť Španělé je tak jako mnoho dalších 

původních tradic považovali za projev necivilizovanosti a pohanství. Na druhé straně, 

jak je uvedeno výše, se díky encomiendám a díky tomu, že se Španělé snažili 

prostřednictvím „mutací“ indiánských tradic šířit evropskou kulturu a náboženství, 

některé tradice, i když v pozměněné podobě, zachovaly. Jde jak o obličejové masky 

užívané již v dobách předkolumbovských, tak právě i tradice vyrábění textilií. Tímto 

způsobem pak vznikl velmi specifický styl i v oblékání, neboť na jedné straně se 

částečně uchovalo tradiční oblečení s jeho dekoracemi, ale skřížilo se s evropskou 

módou. V Mexiku se například z mayského oděvu zachoval ozdobný pás a sandály, což 

jako důsledek španělského importu v současnosti doplňuje sombrero. Podobně je tomu i 

v případě košile s dlouhými rukávy, nebo s rukávy vůbec, neboť huipily původně 

rukávy něměly. Dále s klasickými kalhotami a sakem.  

Přetrvávání tradičního oděvu nejen na příležitostné události či během svátků a 

obřadů je zvlášť nápadné u některých etnik. Především v oblasti dnešní Guatemaly, tedy 

                                                 
 
96 Chloe Sayer,1990, str. 19 
97 Catherine Legrand, Textiles: A world tour, Discovering traditional fabrice and patterns, London: 
Thames and Hudson, 2008 
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oblasti dříve obývané Mayi, se i nadále v některých vesnicích uchoval tradiční oděv, a 

to nejen jako turistické lákadlo, ale jako běžná součást každodenného života. Například 

Huicholové, původně nomádský kmen severního Mexika, dnes usazený zejména 

v oblasti států Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí či Zacatecas, je pak doplňují 

výraznými náhrdelníky z barevných korálků, které tvoří až psychedelické výjevy (snad i 

pod vlivem halucinogenních kaktusů peyote, užívaných během procesu tvorby 

korálkových artefaktů), jejichž centrálním motivem je jelen a příroda, s kterou je pojí 

velmi úzký vztah. Vyšívání korálky se rozšířilo až v devatenáctém století a navýšilo tak 

ceny vyráběných produktů. Zdobení drobnými skleněnými korálky je typické zejména 

pro vysokohorský region Puebly. Korálkové zdobení se také objevuje u pánského 

svátečního oblečení otomských vesnic.98  Podobně jako tradiční způsoby barvení se 

stávají stále vzácnějšími, stejně je tomu s výšivkami, přestože mexická vláda 

v současnosti podporuje zachování lidových řemesel. V mnoha indiánských 

společnostech není dodnes možné odlišit světské od posvátného a i na „všedním“ 

oblečení může být motiv, který nemá jen ryze estetický význam. 

Mužské ošacení prošlo během koloniální doby více změnami než to ženské, což 

bylo pravděpodobně zapříčiněno také tím, že muži více cestovali mimo své původní 

vesnice, čímž se tradiční ošacení měnilo a v některých oblastech téměř vymizelo. To se 

netýká například oblasti Chiapas, kde muži z kmene Lacandonů stále nosí bavlněné 

tuniky a indiáni z Tarauhmara ze státu Chiahua často během teplých dní používají 

bederní zástěrky. Lacandonové látky vyrábějí stále dle tradičních postupů, a to z kůry 

fíkového dřeva, které se dá odlupovat v dlouhých pruzích, z nichž pak mlácením 

dřevěnou tyčí vzniká pružné tkanivo v až dvojnásobné délce. Ošacení vyráběné z kůry 

Lacandonové ještě donedávna běžně nosili, ale dnes je vyráběno spíše na zakázku 

muzeí.99  Jelikož se pánské kalhoty šijí bez kapes, je pak běžným doplňkem mužského 

šatstva zdobená taška.  

V současné době, až na pár výjimek, se látky tkají na stavech, přičemž vděčným 

materiálem je stále agáve, které je zdrojem pevných vláken. Nejužívanějším typem 

vláken je bavlna. V předkolumbovském světě byla bavlna doplňována o jemnou srst ze 

zajíců, což vymizelo s příchodem vlny, která se do Mexika dostala spolu se španělskými 

osadníky v šestnáctém století a zejména v chladných oblastech se rychle uchytila. 
                                                 
 
98 Chloe Sayer, 1990, str. 30 
99 Chloe Sayer, 1990, str. 22 
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Tkalci byli z počátku závislí pouze na jejích přírodních odstínech, z kterých tkali první 

vlněné vzory.  

Dalším pramenem pro tkaní látek pak bylo hedvábí. Pěstování bource 

morušového bylo v Latinské Americe zavedeno již v 16. století. Malé, odlehlé produkce 

byly zničeny během 30. let dvacátého století, kdy postřiky proti malárii téměř vyhubily 

bource morušového. Naštěstí jich pár přežilo, a udrželo tak pár mixtéckých dílen 

zpravovávajících hedvábí při životě. V devatenáctém století během válek za nezávislost 

ustává pěstování hedvábí na produkci svátečních látek, a tím i ustává výroba vyšívaných 

huipilů z brokátu, jaké oblékala i Kahlo. Přenesla se pouze do oblasti Tejenapa, kde 

vznikly napodobeniny, ale také nové vzory tradičních brokátových huipilů s 

výšivkami.100  V oblasti Tenejapa například ženy používaly ke každodennímu nošení 

huipil v přírodní barvě, bez dekorací, zatímco v současné době je barven a zdoben 

poměrně širokou škálou barev. 

Na barvení vláken se původně používaly výhradně rostlinné, živočišné či 

minerální zdroje. Využívalo se ovoce, květin, listů, kůry a dřeva, čímž se docílilo 

přirozených, harmonicky sladěných tónů. S  koloniálním obdobím přichází živočišná 

barviva, z čehož některá se užívají i v současnosti, jako například košenila. 

V mixtéckých vesnicích se také používá barvivo získané z určitého druhu korýšů nebo 

mořských hadů, kteří se v současnosti loví zejména na pacifickém pobřeží státu Oaxaka. 

Dnes se přírodní barviva používají jen výjimečně, jsou nahrazena syntetickými, jejichž 

prostřednictvím lze získat jak větší škálu odstínů, tak i výraznější barvy.   

  S mexickou nezávislostí z roku 1821 a příchodem industriální společnosti se 

rozvinul národní textilní průmysl, což souviselo s importem evropských umělých barviv 

a technologií, ale na venkově se tradiční principy výroby stále zachovaly. V druhé 

polovině dvacátého století jsou přírodní vlákna nahrazována umělým hedvábím či 

látkami s akrylovým vláknem.  

 

 

 

 

 

                                                 
 
100 George Roque, 2003, str. 142 
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6.2. Barva a symbolika v mexickém textilu 
 

Barvy byly jak u Mayů, tak i u Aztéků spojeny s rituály, což stvrzuje právě aztécký 

jazyk nahuatl, který obsahuje velmi komplexní termíny týkající se barvy. Barva je zde 

vždy v souladu s daným objektem nebo elementem, který představuje.101  Daný objekt 

tak na prvním místě měl svou barvu a na druhém se vztahoval k určitému prvku 

v přírodě a konceptem s ním spojeným. Samozřejmě záviselo i na kontextu. Textil 

bychom také mohli vykládat jako text, vnímat jeho „meta-jazyk“, jazyk textilu, což by 

bylo nepoměrně složitější a vyžadovalo by větší odbornost, a tak nás bude zajímat 

především forma, design a barva a nakonec v omezené míře jeho symbolika. 

Symbolika textilií a jejich vazba k barvě souvisí především s kosmologií, 

mytologií a rituálem. Jednotlivé barvy nás pak vedou k nepřímým konotacím 

s charakteristikami či koncepty, které jsou dány kulturně, a proto se mohou lišit od 

jedné kultury k druhé.  

Pro Maye černá symbolizuje zbraně, protože se vyráběly z černého obsidiánu. 

Červenou, hojně užívanou barvu předkolumbovských kultur, můžeme spojit s krví či 

ohněm, teplem. Žlutou jako barvu slunce, modrou jako barvu vody a svěžesti. Zelenou 

pak se stromem a potažmo tedy i životem. Zmíněné barvy na mexickém textilu 

převažují až do příchodu a rozšíření chemických barviv, které rozšířily barevnou škálu. 

Výšivky jsou od zavedení průmyslových barviv barevnější, a to i z toho důvodu, aby 

byly více prodejné. Moderní výšivky se již většinou neváží na jednotlivé kosmologie 

předkolumbovských kultur.  

Červená, podobně jako v evropském prostoru, symbolizovala krev, ale také 

vlastnosti spojené s mocí či nadřazeností, zatímco modrá představovala oběť. Význam 

červené stvrzuje pohřební komora v Palenque, která má sytě červenou barvu. Červená 

dominuje i na ženském oblečení. Brokátové102  huipily vyšívané mayskými indiány hrají 

zejména červenými tóny. Postupují od oranžové až po tmavě červenou a ačkoliv 

dosahují až velmi tmavých tónů, blízkých černé, to, co vždy převažuje, je červená. 

Červená, i když jen formou malých aplikací, se také objevuje na tmavých velkých 

sukních, stejně tak jako na širokých pásech, kterými si ženy sukně opásávají. Tyto stuhy 
                                                 
 
101 George Roque, 2003, str. 93 
102 Brokát je typ těžší hedvábné tkaniny, obvykle se třpytivými nitěmi. Název této tkaniny vychází 
z italského slova broccare – vyšívat. Tkaniny se dostaly do Evropy ve 13. století pravděpodobně z 
východné Asie. 
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jsou sladěny podobně jako huipil a sukně samotná. Červená je také důležitou součástí 

mužského šatstva. Mezi dospělými Zinancatecy, se jakožto součást venkovského oděvu, 

nosí na košili pruh bavlněné tkaniny tkaný z červených a bílých nití, přičemž střídavá 

osnova vytváří dojem, že výsledná barva vypadá jako růžová. Stejná barevná škála se 

pak uplatňuje i na oblečení mladých mužů, doplněná bohatými mnohabarevnými 

květinovými výšivkami. Jde o výšivky, které ženatí muži již nosit nemohou.103  Taková 

specifika mužské výšivky se objevují i v dalších částech výšin oblasti Chiapas a 

vizuálně zjednodušují stratifikaci společnosti. Oděvy představují opět různé odstíny 

červené, aby se tak dosáhlo větší plastičnosti a prudkého barevného efektu. Barvami 

hýří i jejich klobouky z palmového listí, jejichž krempa je zdobena pentlemi, které jsou 

navázány na jeho okraj. Zajímavé také je, že mužský oděv, speciálně mužů svobodných, 

je v této oblasti více barevný než ženský, jako by se zde opakovalo to, co vidíme i 

v přírodě, kde jsou často samečci výrazněji zbarveni než samičky.104 

Potraviny jsou na nástěnných malbách malovány barvou žlutou, nejrozšířenější 

barvou kukuřice. Žlutá barva se také velmi hojně objevovala na huipilech a blůzách, je 

druhou nejužívanější barvou. Tato barva se vyskytuje zejména u ženských blůz 

z komunity Santa Magdalena.105  Se žlutou souvisí symbolika, která se pojí ke 

zmiňované kukuřici. V oblasti Střední Ameriky kukuřice roste ve čtyřech barvách – 

bílá, černá, červená a žlutá – všudypřítomné barvy mexického textilu, zejména v oblasti 

Chiapas. Žlutou můžeme také spojit s barvou zlata, tolik ceněného předkolumbovského 

kovu. V období industrializace spojeného s počínající převahou syntetických nití se 

v oblasti začínají používat zlaté nitě, které následně tvoří součást aplikací.  

Tmavé tóny, a to jak modré, hnědé, šedé či černé, se objevují především na 

bavlněných sukních, což má pravděpodobně také své funkční důvody. V chladnějších 

oblastech se objevují sukně i z hrubších, například vlněných materiálů, ale zachovávají 

si podobnou tmavou škálu barev. Tmavé odstíny se zde užívají i na výšivky, na 

zdůraznění obrysu daného motivu. Zelená byla barvou spojenou s posvátnem a 

souvisela také se stromem ceiba, který byl v symbolickém významu považován za střed 

vesmíru a obnovou.106  Zelená byla symbolem královské hodnosti vzhledem k tomu, že 

                                                 
 
103 George Roque, 2003, str. 148 
104 George Roque, 2003 
105 George Roque, 2003, str. 149 
106 George Roque, 2003, str. 129 
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pták quetzal107  žijící ve Střední Americe má zelené peří, jež smějí používat jen vysoce 

postavení.108  Důvodem, proč se ostatní barvy tolik nepoužívaly, byla pravděpodobně 

jejich obtížná dostupnost a také to, že barvení se muselo několikrát opakovat, což 

ztěžovalo a prodlužovalo proces výroby.  

Základními prvky, které se hojně objevují na mayských textiliích, jsou 

kosočtverce, zvlněné tvary, tvary s třemi vertikálními částmi a stylizované postavy. 

První jmenované představují zemi, ale jsou zároveň symbolem nebe (což opět můžeme 

považovat za příklad duální symboliky) a zároveň spolu tvoří jednotu. Uvnitř 

kosočtverců se pak nachází motýl symbolizující slunce, kromě toho, že je také 

ústředním symbolem mayského světa. Zvlněné tvary se na huipilech rozprostírají jako 

hadi. Tyto motivy jsou pak znakem světa květeny. Tvary s třemi vertikálními částmi 

odkazují k předkům a společné historii, k založení světa. Stylizované figury 

geometrických tvarů pak připomínají žáby (tzv. dešťoví muzikanti) a svaté, kteří mají 

společenství ochraňovat. Poslední jmenovaná skupina je nejrozmanitější a nejvíce 

symbolická, souvisí s mayským kalendářem.109 Aztécké vyšívání bylo spíše 

geometrické a tuniky měly často na prsou v malém obdélníku určitý centrální motiv. Na 

látkách se také odráží obliba pro výrazné barvy a samozřejmě jejich užití opět 

charakterizuje jednotlivé oblasti Mexika. Jednotlivé barevné kombinace a variace 

geometrických vzorů spoluvytváří komunitní identitu v rámci jednotlivých indiánských 

skupin. Tento „autopoznávací“ znak tradičního oděvu je navíc posilován, když je jejich 

oblečení identické s šaty náboženských postav v kostelech a lokálních kaplích.110   

                                                 
 
107 Quetzalcoatl znamená v aztéckém jazyce doslova Vzácný had a jde o původně toltécké božstvo. Pták 

quetzal, nazývaný v nahuatl quetzalli a mayských jazycích kuk, poskytoval zelenomodré peří na výrobu 

čelenek a obrazu z peří. Quetzalcoatl nabývá v toltécko-aztécké mytologii několik podob a ačkoliv si 

Aztékové toltéckou říši podrobili, stal se Quetzalcoatl klíčovou postavou i v aztécké mytologii, ale nikdy 

nebyl jejich hlavním božstvem. Oproti uctívanému bojovnému bohu Slunce Huitzilopochtlimu byl 

Quetzalcoatl mírumilovný, a i proto stál asi v aztécké mytologii poněkud stranou. Vládcové Mexiků se 

považovali za přímé Quetzalcoatlovi potomky, a ospravedlňovali proto své výboje ve středním Mexiku 

tím, že jako právoplatní dědici Quetzalcoatlovy říše ji pouze pro něj dobývají zpět. Klápštová, 

Encyklopedia bohů a mýtů předkolumbovské Ameriky, str. 113-115 
108 George Roque, 2003, str. 144 
109 George Roque, 2003, str. 147 
110 George Roque, 2003, str. 151 
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Oblečení na obřady či speciální příležitosti je v podstatě podobného rázu jako to 

pro každodenní nošení, ale je lépe zpracováno, je ještě zdobnější, ornamenty jsou hustší 

a používá se bohatší barevnost. Výšivky obkreslují tvar výstřihu a navozují vzhled 

náhrdelníku. Neexistuje pouze jeden typ obřadního ošacení, ale různé varianty podle 

toho, na jakou příležitost je určeno.  

Ačkoliv se tradiční oděv během let proměňuje, hraje barva i nadále důležitou 

roli. Objevují se nové prvky, ale současně se reprodukují i tradiční vzory, díky čemuž se 

ochraňuje původní design, ale zároveň i napomáhá k integraci nových motivů a barev. 

Často se tak v současné době můžeme setkat s barevnou škálou, která ještě před 

čtyřiceti lety neexistovala, nebo s poměrně tradičními vzory, ale v naprosto odlišném 

barevném provedení. Tyto tendence samozřejmě podporuje rozšiřující se využívání 

industriálních barviv a syntetických nití, které jsou nepoměrně dostupnější, než kdyby 

se nitě a látky barvily tradičním způsobem. Obecně lze říci, že od počátku devadesátých 

let se zaznamenal značný pokles ve výrobě tradičního indiánského textilu.111  Na druhou 

stranu se v posledních letech mnozí výrobci vrací k tradičním způsobům a přírodním 

materiálům, což trochu zpomaluje proces změn. Oceňuje se úsilí jednotlivých 

průmyslových sektorů, které se na výrobě podílejí, na obnově tradic. Proces vývoje je 

v tomto ohledu poněkud paradoxní, neboť na jedné straně si umělé materiály rychle 

získávají své příznivce, ale zároveň posilují i snahy určitých skupin navrátit se k tradici 

starých a přírodních postupů. 

 

 

6.3. Kahlo ve fotografii 
 

Na mnoha dobových fotografiích je očividné, že návrat k mexickým kořenům 

prostřednictvím inspirativních prvků braných z tradiční lidové tvorby 

předkolumbovského umění a indiánských textilií nemusí být přítomný jen na plátnech, 

ale například i prostřednictvím šatů, čehož je Kahlo příkladem. V jejím případě se 

oblečení stává natolik důležitou složkou její osobnosti, že ji může směle zastoupit a 

jakoby mluvit za ni. Kahlo pravděpodobně zcela vědomě vytvářela obraz sebe sama, 

obráz svého „veřejného já“. Sebeprezentaci podporovala i tím, že se často nechávala 

                                                 
 
111 George Roque, El color en el arte mexicano, México, D.F.: 2003, str. 161 
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zvěčňovat profesionálními fotografy, jako byl Edward Weston či Nickolas Murray, ale 

také svým otcem, jenž byl spíše dokumentární fotograf.  

Wilhelm Guillermo Kahlo pracoval zejména pro režim Porfíria Díaze, který 

apeloval na pořádek a vývoj, což měl zachytit sérií fotografií „Moderní Mexiko“ 112 . Ty 

zaznamenaly nové mexické fasády, budovy, interiéry či výrobní stroje. Pravděpodobně 

právě v mládí se Kahlo naučila pózovat před objektivem fotoaparátu, neboť její otec 

fotografoval svou rodinu zásadně na fotkách inscenovaných a děti nefotil do té doby, 

než mohly samostatně reagovat na jeho požadavky a usadit se tak, jak požadoval (viz 

obr. 48). Většina jeho fotografií díky jeho aranžím působí staromódně, až na pár 

portrétů s Kahlo, které se těmto měřítkům vymykají, neboť velmi dobře zachycují její 

charakter. Již na těchto raných fotografiích se autorka představuje s oním příznačným 

hrdým až přezíravým pohledem, který později užívá na vlastních portrétech. Autorka 

práce užívá v této souvislosti výraz „staromódní“, neboť Kahlo rodinu téměř pravidelně 

fotil pečlivě uspořádanou, nešlo o momentky, které by zachycovaly postavy v jejich 

přirozeném prostředí či pohybu. Na fotografii z roku 1932, pořízené po smrti matky, na 

svého otce hledí přímo, není ozdobena šperky a zkřížené ruce navozují dojem mužské 

síly, kterou jako by se snažila vzdorovat proti osudu, který  se stavil spíše proti ní. Život 

Kahlo byl naplněn téměř nepřetržitým zápasem mezi životem a smrtí. Nehoda, která ji 

potkala v dětství, ji připravila o možnost mít a vychovávat potomstvo, a navíc jí 

způsobila celoživotní zdravotní problémy. Přišla o roli, která byla po dlouhou dobu 

hlavním naplněním životů žen té doby. Snad proto také obrazy často ukazují, jakým 

způsobem autorka vnímá své tělo - zraněné tělo.  

Autorčino tělo se stalo centrem její tvorby. Skrze jeho prezentaci prozkoumávala 

různé stránky autobiografie, konstrukce své identity, ženských zkušeností, genderové 

hranice a podkopávání stereotypního zobrazení žen a jejich těl v umění. Odhalovala 

specifičnost ženského těla, a to v širším měřítku i v rámci sociálních a estetických 

norem. Nástrojem této dialektiky bylo maskování a přestrojování. Fridina přepečlivá 

pozornost k šatstvu a prezentaci těla (v umění i životě) utvářela inklusivní projekt, jak 

prozkoumávat společenské poměry, hranice sebe a ženství. Tělo se opakovaně 

odhalovalo jako raněné, jádro bolesti a jako prostor vyplněný vnitřním utrpením.  

                                                 
 
112 Rosa Casanova, 2007 

 69



Tina Modotti a Edward Weston, kteří žili několik let v Mexiku, stáli u počátku 

moderní mexické fotografie, která mimo jiné představovala protagonisty porevoluční 

kultury. Snažili se především o to, aby vynikla subjektivita fotografovaného. Jedna 

fotografie Kahlo a Rivery snad právě proto velmi připomíná motiv obraz od Kahlo 

z roku 1931 Frieda Kahlo a Diego Rivera, který dává vyniknout výškovému a 

proporčnímu rozdílu mezi manžely. Zároveň je také zachycuje v šatech lidových vrstev. 

V tomto případě nejde o tradiční, indiánský oděv, ale spíše o dobový oděv (viz obr. 50). 

Na fotografii od německého autora Imogena Cunnighama, která navozuje pocit 

střídmosti, je Kahlo zachycena s rebozem (šálem) překříženým přes prsa, naušnicemi a 

mohutným náhrdelníkem inspirovaným předkolumbovským uměním (viz obr. 51). 

Šperky se v rámci mexikanismu navracely k tradičnímu zpracování a filigránským 

vzorům. Nejedná se však o původní šperky, ale jakési „kvazilidové“ umění. V případě 

tradičního tehuanského oděvu jde však opravdu o původní oděv, nejen o zdařilou 

napodobeninu. Výsledkem je téměř „bezčasá“ fotografie, jen těžko časově zařaditelná. 

Kahlo se prezentuje na svých autoportrétech především ve výše zmiňovaném 

tehuanském kroji z oblasti Oaxaky. Tehuanský kroj sestává v prvé řadě z dlouhé sukně, 

která je lemovaná bílým plisé, a vyšívané, brokátové blůzy. Mohlo jít o součást jakési 

všeobecné praktiky kosmopolitních intelektuálek oblékat se ve stylu lidového umění. 

Oblast tehuantepecké šíje částečně unikla vlivu španělských kolonizátorů, byla zasažena 

misijními a administrativními tlaky méně než zbytek Mexika, a proto se zde zachovaly 

tradiční ekonomické a gendrové struktury, které jsou matrilineární. Kahlo oblékáním 

tehuanského kroje patrně naráží na resistenci indiánské tradice, kde mají ženy navzdory 

koloniální historii silnou ekonomickou a sexuální autonomii. Tento podtext je pak 

součástí mexikanismu – protiimperialistické odolnosti a rekonstrukci národního cítění. 

Kroj, zvláště ten tehuanský, a tradiční etnické šperky tvoří spolu s rebozem 

součást vizuálního obrazu Kahlo, jakým je prezentována na fotografiích Manuela 

Álvareze Brava ve čtyřicátých letech (viz obr. 52). Je možné, že fotografie byly 

pořízeny během Bretonova pobytu v Mexiku, neboť na jedné Bravově fotografii je 

Kahlo spolu s manželkou Bretona vyfocena na pozadí surrealistické krajiny.113  Jedna 

z dalších fotografií svou kompozicí se skleněnou koulí, kde se odráží interiér a 

                                                 
 
113 Rosa Casanova, 2007 
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portrétovaný (viz obr. 53), připomíná litografii nizozemského autora Mauritia Cornelise 

Eschera (1898 - 1972).  

Další fotografie jsou spojeny s tvorbou maďarského žida Nickolase Murraye, 

žijícího převážně v New Yorku, který byl na čas i milencem Fridy Kahlo.114 Murray 

fotil na barevný film, který si zakoupil v Evropě, a vytvářel kompozice s přehnanou, 

zářivou barevností, která ho proslavila (viz obr. 54). Jako první publikoval barevnou 

obálku masově vydávaného časopisu „Ladie´s Home Journal“.115  Právě Murrayovy 

fotografie spoluvytvořily „ikonický“ obraz  Fridy Kahlo. Na jednu stranu jsou 

stylizované jako módní fotografie, ale zároveň korespondují s dobovým podtržením 

mexických tradičních prvků v tomto případě je to rebozo, tehuanská sukně, mohutné 

šperky, ale i kovová lavice, na které Kahlo sedí. Murray ji zachycuje v tehuanském 

kroji, který se stává jakýmsi porevolučním druhem nacionalistického symbolu, který 

nejen Kahlo, ale i Rivera a další muralisté zahrnují do svých děl. Tento specifický 

způsob oblékání se pro Kahlo stává svým způsobem rituálem, kdy pravděpodobně velmi 

pečlivě vybírala každou jeho součást a dotvářela komplikovaným účesem s pentlemi a 

květinami (viz obr. 55). Odkrývala tak, ale zároveň i zahalovala „tajemství“ svého těla, 

právě tak ji zobrazovala i Berenice Kolko (viz obr. 56).  

 

 

6.4. Odkaz tradičního textilu v malbě Fridy Kahlo 
 

Kahlo si nepohrávala s indiánským oblečením jen z vášně pro krásné výšivky a skvělé 

rukodělné zpracování. Oblékat tradiční indiánský oděv mělo hlubší kontext, jenž byl 

samozřejmě úzce propojen s ideou indigenismu, ale také s tím, o jaký kroj se jednalo a 

jaký postoj jeho prostřednictvím vyjadřovala. Pravděpodobně šlo také o hru 

s gendrovými rolemi ve společnosti, neboť kromě indiánského kroje si také oblékala 

pánské šaty. Kahlo se prostřednictvím šatů stávala zajímavým vizuálním objektem, 

který ruku v ruce s její osobností tvořil „legendární“ obraz. Obraz jejího obrazu či 

masku. Obraz sebe nejen malovala, ale prostřednictvím šatů ho přenášela do 

skutečnosti. Její obrazy a obraz jí samotné se postupem času staly předmětem 
                                                 
 
114 Kvůli maďarskému původu a své profesi si ho velmi oblíbil Guillermo Kahlo, se stejnou profesí i 

původem. 
115 Rosa Casanova, 2007, str. 105 
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mytologizace. Na druhou stranu měly možná zakrýt defekty těla, způsobené nemocí a 

nehodou. Byly natolik výrazné, že strhávaly pozornost samy na sebe, a ne na 

pochroumané tělo.  

Zdá se také, že Mexiko počátkem dvacátého století fungovalo jako „útočiště“ 

pro cizince, zejména Američany, kteří zde hledali zbytky tradičního umění a 

společenského uspořádání, utíkali před moderní západní společností. Naplňovalo jejich 

touhu po poznání společnosti, která ještě není naplno řízená trhem, modernizací a 

komercionalismem. A tak například pro Tinu Modotti či Edwarda Westona Mexiko 

fungovalo jako Tahiti pro Gaugina. Tehuanský kroj se tak stal symbolem 

protišpanělského odporu a zároveň zhmotněním „primitivní“ nostalgie.  

Oblékání a zobrazování se na plátnech v tehuanském kroji bylo jak součástí 

národní sounáležitosti, tak i určitého druhu „exotismu“ a zároveň sjednocovalo její roli 

veřejnou a soukromou. Šlo o druh dekolonizace, osvobození od dlouhodobé závislosti.  

Je také otázkou, nakolik bylo oblékání tehuanského kroje ideou Fridy Kahlo, či 

součástí nacionalistického postoje a prezentace manžela Diega Rivery, neboť Kahlo 

oscilovala mezi převlékáním se do pánských šatů a tehuanského kroje. Lidový kroj, 

který nosila, ji spojoval s vesnicí, namísto s buržoazií. Paradoxem je, že ortodoxní 

marxisté venkov neberou zcela bezezbytku pozitivně, důležité jsou pro ně především 

dělnické vrstvy z měst, rolníky pokládají za reakční.  

Jedním z prvních obrazů z roku 1931, kde se Kahlo zachycuje v barvě mexické 

národní vlajky, tedy v zelené tehuanské sukni a tradičním červeným rebozem, se 

jmenuje Frida Kahlo a Diego Rivera (viz obr. 50). Zobrazuje manželský pár ruku 

v ruce. Rivera drží v ruce paletu a štětce, a reprezentuje tak muralistické hnutí, jehož byl 

čelním představitelem.   

K velmi symbolickým a motivem silným plátnům patří Srdce z roku 1937 (viz 

obr. 57). Krvácející srdce jako by symbolizovalo neschopnost přiklonit se k jedné 

z identit. Kahlo se na něm namalovala bez rukou a s dírou v místě srdce. Po obou 

bocích jí visí šaty, ty upozaděné, menší šaty, visící po její levici, pravděpodobně 

symbolizují moderní svět. Druhé šaty jsou naopak z tehuantepecké šíje, jsou větší a 

jednou rukou se drží Kahlo, umístěné v centru obrazu, čímž se autorka přiklání ke 

kořenům indiánským, ne ke „krvi“ evropské, jež jí  kolovala v žilách po otci.  

Obraz z roku 1939 Dvě Fridy má podobnou tematiku, neboť opět představuje 

autorčin zdvojený obraz, který se dá vyložit velmi různorodě. V první řadě ho můžeme 

chápat jako zobrazení duálního charakteru, v tomto případě zobrazuje pocit 
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roztříštěnosti mezi evropským koloniálním a indiánským dědictvím, což je pak 

rozvedeno i ve vzhledu šatů. Levé jako by reprezentovaly koloniální svět a pravé svět 

indiánský, latinskoamerický. Pravá postava má srdce zdravé, ale to u levé postavy 

krvácí. Kahlo v koloniálních šatech je neúplná, její srdce krvácí, nebo snad vyjadřuje to, 

že byl koloniální systém udržován za cenu krveprolití. Tento obraz vytvořila během 

rozvodu s Riverou, přičemž „tehuanská“ Frida zobrazuje tu, kterou Rivera miloval. 

V ruce drží jeho miniaturní portrét a její srdce je celé. Na druhé straně je nemilovaná, 

odmítnutá Frida, oblečená do svatebních šatů v koloniálním stylu. Z tepny vedoucí 

z tohoto „otevřeného“ srdce kape krev. V krev se také mění květinové vzory na šatech. 

Obě Fridy se drží za ruce a jejich těla jsou propojena jednou žilou. Motiv květů byl 

velmi oblíbený v aztécké symbolice, kde získávají trochu jiný rozměr než jen krásný 

dekorativní prvek. Opěvované „květy“ jsou jedním z mnoha obrazů představující srdce 

obětovaných zajatců.116 

Obraz Nechť strom naděje zachová si svou sílu z roku 1946 opět navazuje jak na 

symboliku duality, stejně tak jako na zobrazení tradičního tehuanského oděvu. 

Zobrazuje vyschlou, zvrásněnou zemi, což může být konotací k zraněnému tělu či duši, 

neboť Kahlo ho namalovala po operaci.  

Na plátně Autoportrét s medajlonem z roku 1948 je namalovaná coby téměř 

uvězněná v tehuanském kroji (viz obr. 58). Obličej jí skrápí slzy a na jejím medailonu je 

vyobrazená holubice, která jako by symbolicky představovala touhu po svobodě, po 

uvolnění ze sevření. Na jednu stranu se zdá, že ji kroj „chránil“, zakrýval to, co nemělo 

být viděno, ale současně i upozorňoval na to, co mělo být podtrženo, tedy bolest, 

zranění, hrdost, sílu stejně jako nejistotu. Šaty zároveň jako by volaly po tom „být 

viděny“, ale přesně tak, jak já chci být viděn, bez možnosti jiné varianty. Květiny tvoří 

pozadí, ale zároveň i jakousi bariéru, která ji odděluje nebo chrání. Na dalším obraze 

Mé šaty visí tam (1933-38) jsou šaty centrálním motivem, jde opět o tehuanskou sukni a 

červený vyšívaný huipil. Na pozadí je imaginární americké město, nebo obecně západní 

svět, šaty visí uprostřed, přičemž mezi mrakodrapy a továrnami vypadají ztraceně, 

symbolicky představují jiný svět. Červený vyšívaný huipil zapotéckých žen z oblasti 

Tehuantepecké šíje je také součástí obrazu Myslíc na smrt (1943). I na tomto plátně 

Kahlo odděluje rostlinná, trnitá, neprostupná bariéra.  

                                                 
 
116 Markéta Křížová, 2005, str.50 
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Jak analýzou fotografií, tak i jednotlivých pláten je patrné, že šaty tvořily v díle i 

životě Kahlo důležitou složku. Šaty přebíraly ve své podstatě funci alter-ega, byly jejím 

novodobým „nahualem“, jak autorka práce vysvětluje v kapitole věnované 

předkolumbovské tvorbě. Nebyly jen funkční záležitostí, ale vyjadřovaly její postoj a 

přímé začlenění do uměleckých dobových tendencí porevoluční moderní malby.  

 

 

7. Kahlo, muralisté, ruptura a konec dvacátého století 

 
„Maluji sama sebe, neboť velmi mnoho času prožívám sama se sebou, a má tvář 

je motiv, který nejlépe znám.“ 117 

 
 

Poprvé se mexické umění dostalo do popředí zájmu na počátku třicátých let dvacátého 

století. Svůj vliv na tom měly historické okolnosti, tedy krize na evropském kontinentu 

v důsledku první světové války, ale také mexická revoluce. Tyto okolnosti připravily 

správné „klima“ pro vznik uměleckého hnutí, kterým byl muralismus. Porevoluční doba 

dala prostor umělcům k tomu, aby se plně projevili a ideově podpořili veskrze 

nacionalistické myšlenky ve veřejném prostoru. Obecnou praktikou bylo začlenit 

latinskoamerické umělce do západních uměleckých směrů, které jako by byly kolébkou 

veškerého uměleckého snažení na celém světě. Posuzovat jejich tvorbu v rámci 

evropských uměleckých avantgard, ale především „evropskýma očima“. Tuto 

evropskou „hegemonii“ přerušil až nástup newyorské „akční malby“ a pop artu v druhé 

polovině dvacátého století. Snad právě proto je Kahlo permanentně srovnávána a 

začleňována do surrealistického hnutí, podobně jako v případě Wifreda Lama (viz obr. 

59).  

Muralisté se snažili vytvářet takové umění, které by bylo narativní, epické, 

oslavné a zároveň masové. Tím, že stálo pod „hlavičkou“ národního umění, se oprostilo 

od akademismu, a to mu tak dnes dává rozměr výlučnosti. Výsledkem bylo umění, 

v podání různých autorů mnohdy odlišné. Oscilovalo mezi triviálním vypravěčským 

                                                 
 
117Andrea Kettenmann, Frida Kahlo, Praha: Slovart, 2006, str. 27 
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monumentalismem v podání Rivery, snahami o nové formy a nostalgické oživení 

předkolumbovských motivů v případě Tamaya (viz obr. 60).  

V roce 1931 měl Diego Rivera, vůdčí osobnost muralistického hnutí, jakožto 

druhý v historii samostatnou výstavu v Muzeu moderního umění v New Yorku (první 

byl impresionista Henri Matisse).118  Až v posledních letech se mezi tři nejvýznačnější 

muralisty, Diego Rivera, José Clemente Orozco a David Alfaro Siqueiros, dostává i 

Rufino Tamayo, ačkoliv byl jejich vrstevník. Tamayo byl až do poloviny padesátých let, 

kdy se konala jeho retrospektivní výstava v Mexico City119 , upozaděn, a to i v důsledku 

toho, že jeho výtvarný projev byl více abstraktní. Do centra zájmu se dostal, když se 

proti muralistům začaly projevovat spíše protichůdné tendence a naopak umělci 

z období ruptury na Rufina Tamaya navázavali.120  Zajímalo je zejména jeho využívání 

lidových motivů, ale také to, že spíše než velkolepá historie ho zajímala realita 

každodenního života. Proto byl brán jako vůdčí osobnost „Mexické školy“, ale i dalších 

generací figurativního malířství z něj vycházejících. Jedním z jeho následovníků je 

patrně i Francisco Toledo, u kterého se stejně jako u Tamaya objevují lidové kořeny 

mexického umění.  

Obecně by se také dalo konstatovat, že na počátku dvacátého století měli větší 

úspěch figurativní malíři než přívrženci konstruktivismu a abstrakce, kteří se začínají 

prosazovat až ve druhé polovině dvacátého století. V Mexiku to byl například Gunther 

Gerzo (viz obr. 61). Nejvíce se abstrakce a konstruktivismus projevily za hranicemi 

Mexika, a to u urugayských tvůrců, jako byl například Torres-García v jehož tvorbě byl 

patrný obdiv k Pablu Picassu, s nímž ho také pojilo přátelství. Dalším příkladem jsou 

členi argentinské umělecké skupiny Madí působící ve čtyřicátých letech v Buenos 

Aires. Abstraktní expresionismus se v mexickém umění téměř neprojevil, snad díky 

zášti panující vůči Spojeným státům, ale také proto, že toto umění bylo považováno za 

instrument kulturního imperialismu.  

Pro Mexiko, ale obecně pro celou Latinskou Ameriku bylo poměrně obvyklé, že 

se stylově míchaly různé prvky, jako byl kupříkladu pop art, surrealismus či 

expresionismus. Ačkoliv je inspirace těmito uměleckými směry v latinskoamerickém 

                                                 
 
118 Edward Lucie-Smith, Art today, London: Phaidon Press, 2002 
119 Edward Lucie-Smith, 2002, str. 360 
120 Generace „ruptury“ se začala výrazněji prosazovat v padesátých letech dvacátého století. Podobně jako 
muralisté vyzdvihovali nacionalistické a levicové ideje, ovšem na rozdíl o nich do nich zahrnovali více 
kosmopolitnější hodnoty. Do generace autorů „ruptury“ patří například Rufino Tamayo, Lilia Carillo, 
José Luis Cuevas Pedro Coronel, Vlady či Carlos Mérida.  
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umění patrná, nejde jen o nápodobu západního umění, ale o inspirativní složku 

obohacenou vlastním - mohli bychom snad říci - latinskoamerickým rozměrem. 

Zmíněný pop art se tak projevuje především zobrazením městské masové kultury a 

jejích produktů. Tímto způsobem se objevuje například v díle Alberta Gironella, který 

však pop art kloubí s politickým sdělením, když například kolážovou sérii věnuje ikoně 

mexické literatury, jíž není nikdo jiný než Octavio Paz. Další, kdo využívá prvků pop 

artu, je José Gamarra. Ten na jednom obraze namaloval jeho ikonu, supermana, 

plavícího se pralesní krajinou, která je vymalovaná až s pointilistickou precizností.  

Nejvíce se v mexickém umění projevoval a i nadále projevuje surrealismus, což 

může být umocněno i literárním magickým realismem, neboť i v něm se prolíná reálná 

skutečnost s iluzivními prvky, sny a halucinacemi. Surrealismus je patrný v díle 

Leonory Carington, Remedios Varo, ale i Julio Galána (viz obr. 62).  

V rámci evropské malby počátku dvacátého století můžeme najít jisté shody ve 

srovnání malby Fridy Kahlo a Henriho Rousseaua. Rousseau se také patrně inspiroval 

lidovou tvorbou, a to ať již mluvíme o jeho „naivním“ výrazu, tak i podobě s votivní 

malbou, přítomností masky či karnevalové kultury. Zejména příklon k ex-votu je u 

Rousseaua patrný, neboť stejně jako v případě Kahlo na perspektivu záměrně není brán 

zřetel, a naopak jsou zdůrazněny detaily. Detailní a plošné pojetí malby, jaké můžeme 

vidět i u Kahlo, Rousseau dovádí k dokonalosti zejména v sérii téměř třiceti obrazů 

z prostředí džungle. Zde se projevuje jeho obdiv k přírodě, kterou námětově hojně 

využívá, podobně jako Kahlo na pozadí mnoha svých pláten. Vizemi z džungle se snaží 

upevnit legendy o dobrodružném životě. Obdiv k exotickým dálkám může souviset jeho 

oblibou panující v uměleckých kruzích na počátku dvacátého století. Zatímco Picasso a 

Matisse se zaměřili především na africké skulptury a masky, Rousseauova malba se 

blíží prehistorickým jeskynním malbám nebo japonským mistrům. Ačkoliv se výjevy 

z džungle zdají být na první pohled romanticky naivní a mírumilovné, Rouseau není 

„vznešený divoch“ ani naivní tvůrce, ale spíše barbar, který prostřednictvím malby 

zobrazuje svůj individuální boj s civilizací a rutinou každodenních dní. V Rousseauově 

tvorbě se tak projevuje spíše jakýsi archetypální model oběti a lovce – koloběhu života a 

smrti. Naivita malby a zobrazených předmětů pak při bližší rekonstrukci obrazu naráží 

na agresi, hrůzu a erotičnost zobrazených výjevů. U Rousseaua tedy vidíme motiv 

zranění a krve, avšak zde nenabývá tato symbolika dalšího významu, který by jako 

v případě Kahlo vedl či spíše narážel na určitý kulturní rámec, vnímání světa či 

stereotyp.  
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Apollinaire v jedné básni napsal: „Vzpomínáš si, Rousseaue, na kraj Aztéků, na 

lesy, v nichž roste mango a ananas, na opice prolévající krev melounů a na plavého 

císaře, jehož tam zastřelili? Obrazy, jež maluješ, jsi viděl v Mexiku – rudé slunce 

v zeleném listoví banánovníků, oděv smělého vojáka, Rousseaue, pak zaměnils za modrý 

oblek řádného celníka.“ 121 

Rousseaua postihl stejný osud jako Kahlo. Ačkoliv od mládí prokazoval 

umělecké nadání, ani on nikdy nevystudoval Akademii, což ho po celý život 

stigmatizovalo, stejně jako nepřízeň osudu. Snad právě proto si vytvářel „svůj“ snový 

svět, který si mohl přivlastnit a nárokovat jen sám. Vlastní svět, který mu nahrazoval 

nedocenění, a to jak po stránce umělecké, tak i finanční. Pravděpodobně i on si 

v sebeobraně, ale stejně vědomě jako Kahlo, vytvářel svou „masku naivity“. Malá, 

ačkoliv spíše kuriózní spojitost se váže i k Mexiku. Rousseau si totiž kolem své osoby 

vytvářel celou řadu fiktivních příběhů, kterými kořenil svůj životopis. Jednou z nich je 

historka, že se jako voják účastnil výpravy do zámoří. Tato výprava měla dopomoci 

Maxmiliánovi Habsburskému ke vstupu na císařský trůn v Mexiku. Ve skutečnosti byl 

Rousseau v tomto období ve vězení pro mladistvé, neboť okradl svého 

zaměstnavatele.122 

Jiní umělci experimentují s odkazem starých akademických mistrů, především 

renesančních, jako například kolumbijského tvůrce Botero. Fernando Botero, podobně 

jako Diego Rivera, ale i Rousseau nadměrně zakulacují formy, což dodává zobrazeným 

naivní rozměr. Postavy vypadají jako porcelánové panenky nebo loutky. Přiznávají jim 

jak formu výrazu připomínajícím naivitu, tak i podobně řešený prostor pomocí 

základních perspektivních zkratek a geometrie. Další umělecký směr, který se 

v mexickém umění projevuje, je expresionismus.  

Po období muralistických malířů v čele se „svatou trojicí“ a Rufinem Tamayou 

následuje období „Ruptury“ (přerušení), které narušuje od padesátých let muralistickou 

dominanci a nakonec ji v sedmdesátých letech převáží. „Enfant terrible“ této generace 

je José Luis Cuevas, který vizuálně zaznamenává pocity a intimní atmosféru 

každodenního života (viz obr. 66). Jako velká většina mexických autorů se inspiroval 

lidovým uměním, které vyzdvihl mezi prvními Tamayo. Cuevas byl předzvěstí dalších 

silných autorů, kteří se objevili na scéně v osmdesátých letech, podobně jako Alejandro 
                                                 
 
121 Cornelia Stabenovowová, Henri Rousseau, Kolín na Rýnem: TASCHEN/Nakladatelství Slovart, 2004, 
str. 81 
122 Cornelia Stabenovowová, 2004, str. 9  
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Colunga a Julio Galán. Tvorbu původem monterreyského malíře Julia Galána a Kahlo 

spojuje mnohé. Je to jak obliba v lidovém umění, ex-votu, ale i prvky narcismu, které 

provázejí celé autorčino dílo (viz obr. 63). Galán používá prvky lidového umění, 

především z dob koloniálních namísto předkolumbovských zdrojů. Propojuje tak 

klasickou portrétní malbu umocněnou dobovými kostýmy. Historizující náměty 

nabourává často šokujícími konotacemi nebo nechá část portrétovaného „ztratit“. 

Podobně jako Kahlo je u něj patrná inspirace ex-votem, avšak na rozdíl od Kahlo nemísí 

ex-vota s autobiografickými elementy, ačkoliv podobně jako ona se čám často zobrazuje 

na svá plátna. Uplatňuje tedy podobný model, kdy prostřednictvím vlastní postavy 

promlouvá k divákovi. Jejím prostřednictvím také tematizuje otázky, které jsou více či 

méně subjektivní, nebo se přímo dotýkají nějaké kolektivní zkušenosti. Galán přebírá 

nacionalistické ideje, které nemají daleko k idealizaci, a dává jim konkrétní, realistický 

tvar. Nepostrádají tedy na ironii, sarkasmu a humoru. Podobně jako Kahlo také velmi 

intimně tematizuje své tělo jeho prostřednictvím komunikuje s divákem. Tematizuje 

„božské“ tělo, které se stává předmětem uctívání, lásky a vášně. Toto „tělo“ 

transformuje a dává do konfliktu se sebou samým a se svým okolím. Opakovaná re-

prezentace těla je tak symbolem genderové, rasové či náboženské emancipace (viz obr. 

65). Podobně jako v případě Kahlo se jeho obraz stává obrazem – maskou.    

 Ani nové či současné moderní mexické umění se „neseparuje“ od svých 

předchůdců či minulosti. Naopak, pořád vidíme určitou spojující linii, což je patrné 

v díle Alejandra Colunga. Ten se patrně inspiroval evropským expresivismem. 

V barevném ladění lze u něj vysledovat odkaz k Tamayovi a jeho chladným, modrým 

tónům. Často se také umělci vztahují k náboženskému dědictví, na což naráží opět ve 

spojení s ex-votem Roberto Marquéz, který na jeden ze svých obrazů spolu s nahým 

ženským tělem zaznamenal odstavec z díla Sor Juany de la Cruz (viz obr. 67).123 

 

 

 
                                                 
 
123 „En perseguirme mundo, que interesas?En que te ofendo, cuando sólo intento poner bellezas en mi 

entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?“ tedy „Světě, co tě zajímá na tom, že mě 

pronásleduješ?Jak se ti ubráním, když se jen pokouším přidávat krásy ke svému rozumu či přidávat rozum 

do všech krás?“ 
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Závěr 

 
„Kdo byla Frida Kahlo? Není možné najít jednoznačnou odpověď. Tak rozporuplná a 

nejednoznačná byla osobnost této ženy, že by se dalo mluvit o celé řadě Frid, ale 

pravděpodobně ani jedna nebyla tou, kterou chtěla být.“ 

Alejandro Gómez Arias 

 

Již od dob romantismu, to znamená od počátku 19. století, se rozvinula teorie či 

podmínka toho, co udává kvalitu umění. Umělecká tvorba tak musí pramenit z vyjádření 

„extrémního“ individualismu, ztělesněného nějakou výjimečnou osobností. Jakýmsi 

kultem „génia“. Tato genialita také fungovala jako jediná platná podmínka a zároveň i 

omluva toho, proč mohlo umění vznikat. Dlouho byla totiž umělecká profese 

považována za nežádoucí. Umělec stál „mimo“ konvenční společenské struktury. 

Kdybychom tedy posuzovali umělce dle těchto charakteristik, pak by je Kahlo zcela 

jistě naplňovala. V jejím případě je však tato složka, tedy jakýsi kult osobnosti, který se 

kolem ní vytvořil, silnější než obdiv k samotné tvorbě. Tuto situaci dokumentuje i 

počáteční nezájem o její dílo v Mexiku (svou první samostatnou výstavu měla v Mexico 

City jen pár dní před smrtí). Dílo Kahlo začali sběratelé a kunshistorici objevovat až pár 

let po její smrti. Například v roce 1967 se konala výstava v Mexico City, a to jak 

v menší galerii, tak i v Muzeu moderního umění. Tato výstava prezentovala jak Kahlo, 

tak i dalších šest autorek. O rok později byl vydán katalog jejího díla pro Muzeum Fridy 

Kahlo, jež bylo otevřeno v roce 1958 v Coyoacánu.124 

Mnohokrát byl skloňován její vztah k Riverovi a v literatuře se o ní mluví 

v první řadě jako o manželce velkého muralisty, která „také“ maluje. Na jednu stranu 

vedle Rivery vystupuje jako jeho doplněk a na druhou se stává často tematizovanou 

osobností feministického hnutí. To ji naopak vyzdvihuje jako silnou a emancipovanou 

ženu. Žena je v díle Kahlo zobrazena jako subjekt, který je studován, a jako subjekt, 

který studuje. Rivera v této souvislosti poznamenal, že Frida je „první ženou v dějinách 

umění, která s absolutní a neúprosnou upřímností – a dalo by se dokonce říci s netečnou 

krutostí – vyjadřovala ona obecná témata, jež se týkají výhradně žen.“ 125  Kahlo 

                                                 
 
124 Blanca Garduno, En busca de una Fridomanía, Pasión por Frida, México: Instituto Nacional de 
Bellas Artes, 1992 
125 Andrea Kettenmann, 2006, str. 19 
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zachycuje subjektivně život, na rozdíl od Rivery, který podává „svou“ vizi historie 

Mexika. Rivera prezentuje historii z pohledu dominantního společenského proudu, 

vyzdvihujícího nacionalistické myšlenky a stěžejní momenty historie.   

Je nezpochybnitelné, že Kahlo využívala muralistického odkazu, i když nebyla 

jeho pravověrnou stoupenkyní. Její tvorba sice byla narativní, ale stála na osobní 

zkušenosti či příběhu. Její tvorba kořenila jak v evropské tradici portrétní malby, tak i 

v mexickém folklórním a náboženském umění. Malovala vlastní obraz, jakožto odraz 

v zrcadle, které zrcadlí nejen historické okolnosti, ale i vlastní život.  

V její tvorbě bychom mohli vysledovat tři základní etapy, kterými prochází 

v průběhu umělecké tvorby. V první řadě jde o stvoření sebe jakožto symbolu, dále 

přeměna tohoto symbolu v ikonu náboženskou, jako by byla nahrazením kultu 

guadalupského, a v poslední řadě použití těchto autentických symbolů k tematizování 

ženského těla jakožto subjektu namísto předmětu. Původně křesťanský kult madon a 

s nimi související estetika, jako by se transformovala v obdiv ke známé a trpící 

umělkyni. Obdiv k ženské kráse je přítomen již v předkolumbovských kodexech, kde 

jsou zobrazeny velmi krásné ženy. Symbol ženskosti byl (a nadále je) spojován s  

krásou fyzickou. Žena se tedy stává obrazem, či reflexí nadpřirozené esence ženy, tedy  

ženy - bohyně.126 

Záměrné užívání mexických symbolů (tradiční oblečení, šperků) jakožto atributů 

svého „svatého já“ spolu s klidným, hieratickým tělem slouží k rozvoji ikonického 

obrazu. Jako objekt svých maleb je Frida Kahlo ústředním bodem na scéně, což také 

příspívá k vytvoření obrazu – ikony. K zobrazení svého „ikonického já“ nepoužívá 

křesťanský koncept zobrazující ženu jakožto světici a muže jako mučedníka. Tematizuje 

spíše „já smrtelné“ se světem duchovním. Její obraz se blíží spíše zobrazení Krista, tedy 

obrazu krvavé oběti - silné a tolerantní. Zdá se, že Kahlo vede diváka k tomu, aby si 

spojil její obraz s tradičními náboženskými ikonami. Obraz, který opravdu vytváří, je 

podstatně méně konvenční. Žena v díle Kahlo není jen tichou obětí, ale naopak 

vystupuje z „ticha“ kulturního konstruktu proto, aby se vyjádřila a tímto svým 

vyjádřením získala pozici „objektu“. Kahlo patrně prostřednictvím díla kritizuje 

převažující androcentrizmus, který je tak „křiklavý“ například v díle jejího chotě Diega 

Rivery.  

                                                 
 
126 http://gender.ff.cuni.cz/anotace_binkova.htm [15. 8. 2007] 
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Ženy jsou často spojovány s vizuálními atributy, ale jde o atributy společností 

žádané. Stigmatizující může pro jedince být rozdílnost mezi tělem sociálně 

požadovaným a praktickým vztahem k tělu vynucovaným pohledy a reakcemi druhých. 

S takovými pocity bojovala pravděpodobně i Kahlo, neboť prostřednictvím tvorby také 

tematizovala své nemocné tělo. Závěrem by se dalo říci, že Kahlo z pozice ženy maluje 

a tematizuje vlastní subjektivitu a rozdíly mezi pohlavími, kde se stále odsuzuje a 

zpochybňuje nárok na vyjadření ženy. Autorčino tělo se stalo centrem její tvorby. Skrze 

jeho zobrazení prozkoumávala vlastní život, konstrukci identity, ženské zkušenosti a 

stereotypní zobrazení žen a jejich těl v umění. Odhalovala specifičnost ženského těla a 

v širším měřítku v rámci sociálních a estetických norem. Nástrojem této dialektiky bylo 

maskování a přestrojování. Přepečlivá pozornost k šatům a prezentaci těla (v umění i 

životě) utvářela jedinečný „artefakt“, prostředek, jak prozkoumávat společenské 

poměry, hranice sebe a ženství. 

To, že Kahlo vnímá společnost z pozice ženy, dává jejímu uměleckému výrazu 

jiný rozměr, než je ten androcentrický a monumentální v podání čelních muralistů. 

Obecně však Kahlo sleduje dominantní společenský a umělecký proud prosazující se 

v Mexiku v první polovině dvacátého století. Jak autorka práce opakovaně zmiňovala 

v průběhu textu, jde především o inspiraci lidovým uměním a kořeny 

předkolumbovských společností, které daly základ latinskoamerické tvorbě vůbec. V 

tomto ohledu je patrné jisté specifikum mexického umění, neboť se neodvrací od své 

minulosti, a to především co se uměleckého výrazu týče. V Evropě převažuje spíše jiná 

praktika - nový umělecký směr se snaží vymanit z těch předcházejících a jít naopak 

„proti“ němu - jako v případě evropských avatgard. V Mexiku je obvyklá mnohem 

patrnější provázanost jednotlivých směrů a obecně obliba „tradičních“ technik malby a 

přítomnost inspirativních prvků, které nějakým způsobem souvisí s historií Mexika a 

nejlépe jsou zde pevně zakořeněny.  

Tvorbu Kahlo je třeba vnímat v rámci širšího myšlenkového proudu, neboť 

tvůrce se jen těžko odosobní od prožívané reality. V jednotlivých kapitolách bylo 

doloženo, jak symbolika a jednotlivé inspirační zdroje prostupují nejen tvorbou Kahlo, 

ale jsou patrné i u dalších tvůrců. Kahlo nebyla „osamělým jezdcem“ na poli moderní 

porevoluční malby. Specifičnost její tvorby tkví v tom, že onen obecný „mustr“ 

obohacuje velmi intimním a subjektivním pohledem. Prostřednictvím vlastní zkušenosti 

tematizuje své, ale potažmo obecně postavení žen ve společnosti a v partnerství. Právě 

tato složka, lze říci „ženské téma“, dává její tvorbě punc nadčasovosti a originality. To 
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však neznamená, že bychom měli vnímat nebo rozdělovat umění na „ženské a mužské“, 

nýbrž jen jako to, co ji v tomto konkrétním případě odlišuje od svých vrstevníků i 

následovníků. Obě pohlaví promítají do své tvorby svou vizi světa, ale proto není nutné 

ho parcializovat. 

Už od výběru samotného subjektu poznání, cesty a způsobu, jak subjekt budeme 

poznávat, zasahuje poplatný společenský řád. Každá společnost či doba si vytváří 

vlastní souhrn očekávání, které uplatňuje na jednotlivce, již v dané konkrétní 

společnosti žijí. Vytváří souhrn společenských norem, ale i předsudků, jejichž 

dodržování je vyžadováno. Veškeré vědění souvisí s věděním předešlým, neexistujeme 

ve vakuu, oproštěni od prožívané skutečnosti. I umělecká tvorba tedy souvisí 

s historickými, společenskými procesy, nejde o jakýsi osamocený proces bez 

souvislostí. Všichni žijí v určitých podmínkách a jejich počínání souvisí se 

schopnostmi, stejně jako s těmito podmínkami.  

Je také patrné, že se Kahlo „zmítala“ prostřednictvím své tvorby ve dvou 

polohách – rebelantstvím proti zažitým strukturám a zároveň vědomé, zažité snaze tyto 

principy do značné míry naplňovat. Kahlo nebyla jen nadšenou stoupenkyní pro-

národního hnutí. Přijímala vlivy evropské, což je patrné i u muralistů, ačkoliv západní 

svět často prvoplánově zobrazovali jako ten zkažený a zavrženíhodný. Při bližším 

obeznámení s jejich tvorbou zjistíme, že přinejmenším technika či kompozice malby 

vychází z evropských avantgard, ale i z klasických mistrů renesanční malby. Mnoho 

z nich, jako například samotný Diego Rivera, také pobývalo během studií v Evropě.  

I když si člověk sám uvědomuje vlivy společnosti, včetně často již falešných, ale 

stále většinově respektovaných předsudků, velmi často není schopen těmto vlivům 

aktivně a efektivně čelit. Ačkoliv je umělecká tvorba povyšována nad „obyčejné“ 

profese, ani umělci se nemohou od reálného světa zcela distancovat. Nezávislost je 

v tomto případě nereálná. Veškerá umělecká činnost je spojena s nějakým politickým 

obsahem v tom smyslu, že nese prvky dominantní kultury – apolitické umění neexistuje. 

Tyto charakteristiky obecně naplňuje jakékoli dílo, a proto je také třeba vnímat dílo 

komplexně, tedy vzhledem ke všem výše jmenovaným souvislostem. V tomto případě je 

nutné vidět souvislosti nejen ve vztahu s životním partnerem Fridy Kahlo Diegem 

Riverou, ale také v utvářejícím se moderním mexickým státem a jeho vztahem 

k okolnímu světu. S Mexikem, které na jedné straně zarputile odmítalo jakýkoliv externí 

vliv, ale ne vždy se mu to v praxi dařilo. S Mexikem, které odmítalo Evropu, ale už ji 

mělo „v krvi“.  

 82



Tyto paradoxy, jestli však nejde o přirozený historický vývoj (pokud 

v souvislosti s historií můžeme mluvit o „přirozenosti“), jsou patrné v díle Kahlo, jejích 

současníků i následovníků. Jsou součástí „latinskoamerického duchu“, který byl 

exotický pro evropské umělce počátku dvacátého století, ale neztratil mnoho ze své 

specifičnosti ani v současnosti. Mexické umění je snad svým způsobem „modernější“ 

než současné moderní evropské umění, neboť je i nadále hmatatelné. Stále naplňuje 

podmínku zosobnění „génia“. Je „opravdovým“ řemeslem, nejen pózou, která se za 

cenu extrémní modernity a invenčnosti stává nesrozumitelnou.  

Snad právě proto se k mexickému umění, obvzláště k tomu lidovému, obrací 

pozornost současných domácích, ale i zahraničních tvůrců. Lidové nebo tradiční umění 

je v současné technické společnosti obdivováno, neboť nepostrádá onu přímost 

vyjádření (často označovanou jako naivitu) a vysokou rukodělnou kvalitu. Za daným 

artefaktem si představíme konkrétního tvůrce, příběh, jenž v odosobněné moderní 

společnosti nabývá na významu. Vznikne pouto, které si divák vytváří i při pohledu na 

tvorbu Kahlo. Pouto s obrazy, jež jsou plné symboliky na pozadí subjektivní životní či 

historické linie, což je činí smysluplnými a aktuálními i dnes.  

.   

 83



Použitá literatura 

 

Muzea 

 
Antropologické muzeum Xalapa, Xalapa, Mexiko 

Centrum umění, Parque Fundidora, Monterrey, Mexiko 

MARCO, Muzeum moderního umění, Monterrey, Mexiko 

Muzeum mexické historie, Monterrey, Mexiko 

Muzeum Fridy Kahlo, Coyoacán, Mexiko 

Muzeum masek, Zacatecas, Mexiko 

Muzeum Pedra Coronera, Zacatecas, Mexiko 

Muzeum lidového umění, Mexico City, Mexiko 

Národní antropologické muzeum, Mexico City, Mexiko 

Palacio de Bellas Artes, Mexico City, Mexiko 

Santuario de Santo Nino de Antocha, Plateros, Mexiko 

 

Prameny 
 

Agraz, Elin Luque, Beltrán, Mary Michele. El arte de dar gracias, Selección de exvotos 
pictóricos del Museo de la Basílica de Guadalope, México: Universidad 
Iberoamericana/Casa Lamm, 2003 
 
Casanova,Rosa. Frida de Frida, Impresiones de un icono, México: Fomento Cultural 
Banamex, 2007 
 
Kahlo, Frida. Intimní autoportrét, Výběr z korespondence, deníku a dalších textů, 
přeložil Luděk Janda, Praha : Labyrint, 2003 
 
 

Použitá literatura 
 

Agraz, Elin Luque, Beltrán, Mary Michele. El arte de dar gracias, Selección de exvotos 
pictóricos del Museo de la Basílica de Guadalope, México: Universidad 
Iberoamericana/Casa Lamm, 2003 
 
Bartra, Eli. Frida Kahlo, mujer, ideologa y arte, Barcelona: Icaria, 2005 
 

 84



Bailey,Gauvin Alexander. Art of Colonial Latin America, London: Phaidon Press, 2005 
 
Casanova,Rosa. Frida de Frida, Impresiones de un icono, México: Fomento Cultural 
Banamex, 2007 
 
Covarrubias, Miguel.  El águila, el jaguár y la serpiente. Arte indígena americano, 
México D.F.: Universidad autónoma de México, 1961 
 
Cordry,Donald. Mexican mask, Texas: University of Texas Press, 1980 
 
Cortés, Hernán. Cartas de relación de la Conquista de la nueva España, Graz: 
Akademische Druck- und Verlagsanstalt,  1960 
 
Davies,Lucy, Fini, Mo. Arts and crafts of South America, Singapore: Thames and 
Hudson, 1994 
 
Dexter, Emma  Barson, Tanya. Frida Kahlo, London: Tate publishing, 2005 
 
de Garcia Sainz, Georgina Luna Parra y de Cantu, Graciela Romanda. En el mundo de 
máscaras, México: Fomento Cultural Banamex, 1978 
 
Garduno,Blanca. En busca de una Fridomanía, Pasión por Frida, México: Instituto 
Nacional de Bellas Artes, 1992 
 
Herrera, Hayden. Frida: Una biografia de Frida Kahlo, Barcelona: Booket,  2006  
 
Housková, Anna. Imaginace Hispánské Ameriky, Praha: Torst, 1998 
 
Kahlo, Frida. Intimní autoportrét, Výběr z korespondence, deníku a dalších textů, 
uspořádal a přeložil Luděk Janda, Praha: Labyrint, 2003 
 
Kašpar, Oldřich za spolupráce Mankové. Evy, Dějiny Mexika, NLN, Nakladatelství 
Praha: Lidové noviny, 1999 
 
Kettenmann, Andrea. Frida Kahlo, přeložila Jitka Kňourková, Praha: Slovart, 2006 
 
Klápšťová, Kateřina. Amerika země indiánů, Současná Mesoamerika, Brno: Moravské 
zemské muzeum, 1992 
 
Kateřina Klápštová, Čestmír J. Krátký. Encyklopedia bohů a mýtů předkolumbovské 
Ameriky, Praha: Libri, 2001 
 
Kolektiv autorů. Encyklopedie výtvarného umění, Praha: Svojtka a Vašut, 1996 
 
Křížová, Markéta. Aztékové. Původ a krutost indiánské civilizace, Praha: Aleš Skřivan 
ml., 2005 
 
Lara,Rosa María Sánchez. Retablos Populares exvotos pintados, Universidad Nacional 
Autonoma de México, México: Instituto de investigaciones esteticas, 1990 
 

 85



Legrand,Catherine. Textiles: A world tour, Discovering traditional fabrice and patterns, 
London: Thames and Hudson, 2008 
 
Longhena,Maria. Mexiko, přeložila Zuzana Semínová, Praha: Rebo Productions, 2006 
 
Lucie-Smith, Edward. Art today, London: Phaidon Press, 2002 
 
de la Maza, Francisco. Los retablos dorados de Nueva Espaňa, Mexico: Ediciones 
Mexicanas, 1950 
 
Montenegro, Roberto. Retablos de México, México: 1950 
 
Moya Rubio, Víctor José. Máscaras:  La otra cara de México, México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1990 
 
Opatrný, Josef prof. Dr. DrSc. Mexiko, Praha: Libri, 2003 
 
Petrosillo,Piero. Křesťanství od A do Z, Praha: Karmelitánské knihkupectví, 1998 
 
Pérez Escamilla, Ricardo. Estética socialista en México. Siglo XX, México: Instituto 
Nacionál de Bellas Artes y Museo Carillo Gil, 2003 
 
Polišenský, Josef, prof. Dr. DrSc. a kolektiv. Dějiny Latinské Ameriky, Praha: Svoboda,  
1979 
 
Reed, Alma M. The Mexican Muralists, New York: Crown Publishers, 1960 
 
Roque,George. El color en el arte mexicano, México: Universidad Nacional Autónoma 
de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2003 
 
Santos, Lidia. Tropical Kitsch, Mass Media in Latin American Art and Litarature, 
Madrid: Iberoamericana, 2006 
 
Sayer,Chloe. Arts and Crafts of Mexico, London: Thames and Hudson, 1990 

Sepúlveda, María Eugenia Petit-Breuilh. Naturaleza y desastres en Hispanoamérica. La 
visión de los indígenas, Madrid: Silex, 2006 
 
Spurný, Jan. Jose Guadalope Posada, Praha: Odeon, 1973 
 
Stabenovowová Cornelia. Henri Rousseau, přeložila Xenie Klepikovová, Kolín na 
Rýnem: TASCHEN/Nakladatelství Slovart, 2004 
Westheim, Paul. Arte antigua de México, México: Biblioteca ERA, 1970 

 

 

 

 86



 87

Obrazové přílohy 
Předkolumbovské umění 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 

Fragment z mapy Tlotzin namalovaný na jelení kůži. Antropologické muzeum, Xalapa, 

Mexiko.  

 

Mapa pochází z Texcoca a její originál je umístěn v Národní knihovně v Paříži. 

Zobrazuje Tlotzina, což byl údajně první člověk, který do této oblasti přišel.  
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Obr. 2  

Olmécká gigantická hlava. 1500 př. n. l. – 200 n. l. Antropologické muzeum, Xalapa, 

Mexiko. 
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Obr. 3  

Olmécká jedeitová maska, pravděpodobně obřadního charakteru. 1200 – 900 př. n. l. 

Antropologické muzeum, Xalapa, Mexiko. 
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Obr. 4 

Olmécká hlava malého dítěte. Olmécké sošky zobrazující dětské tváře představují často 

pohlavně nerozlišenou infantilní postavu oblých tvarů. Jsou specifickou součástí 

olméckého uměleckého vyjádření. Zachycují jak samotné hlavy, tak i celé postavy, 

většinou sedící. Tyto figury byly pravděpodobně součástí votivních darů a pohřebních 

pokladů členů tehdejší elity. Antropologické muzeum, Xalapa, Mexiko. 
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Obr. 5 

Olmécká jadeitová skulptura. 900 – 400 př. n. l.  

Jde o neobvykle velkou sochu ze zeleného jadeitu, jež je podle místa svého původu 

v mexickém státě Veracruz pojmenována „Pán z Las Limas“. V rukou má dítě, které 

vykazuje rysy jaguářího božstva, kterého Olmékové uctívali.  

Antropologické muzeum, Xalapa, Mexiko. 
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Obr. 6 

Frida Kahlo, Dvě Fridy, 1939, olej na plátně, 173,5 x 173 cm 
 
Tento obraz vytvořila Frida po rozvodu s Diegem Riverou. Manželem ctěná a 

obdivovaná byla Frida mexická, oblečená v tehuanském kroji, druhá Frida je oděna 

spíše do evropského typu šatů. Srdce obou Frid jsou spojena jednou žilou. Hrozí, že 

zhrzená, evropská Frida vykrvácí. 
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Obr. 7 

Jean Charlot, Národní přípravná škola, Mexico City 
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Obr. 8 

Frida Kahlo, Pár bodnutí dýkou, 1935, olej na plechu 30 x 40 cm 
 
Jedná se o obrazné vyjádření novinové reportáže o vraždě ze žárlivosti, jejíž obětí byla 
žena.  
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Obr. 9 

Frida Kahlo, Autoportrét s trnovým náhrdelníkem, 1940, olej na plátně, 63,5 x 49,5 cm
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Ex-voto 

 

Obr. 10 

Ex-voto z mexického státu Zacatecas, Plateros. 
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Obr. 11 

Ex-voto umístěné v kostele v Plateros, Mexiko.  

 

V levé části je znázorněn jeden z mnoha světců, v tomto případě jde o Santo Nino de 

Antocha. Na obrázku můžeme vidět charakteristické rysy ex-vota, tedy absenci 

perspektivy, jednoduchou kompozici a užitou škálu barev. Obrázek může být zařazen 

do podskupiny ex-vota, jejichž motiv se věnuje nehodám.  
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Obr. 12 

Ex-voto, Real de Catorce, Mexiko. 

 

Další obrázek je také velmi tradičním zobrazením tématu nebeského světa, symbolicky 

prezentovaného oblohou. Centrální kompozice obrázku pak zastupuje daný motiv, 

v tomto případě dík za zázračné uzdravení, tedy podskupinu „nemoci“.  
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Obr. 13 

Ex-voto, Real de Catorce, Mexiko. 

 

Příklad modernějšího pojetí ex-vota, kdy text komentující daný motiv se nenachází ve 

spodní části obrázku, nýbrž obtéká celý jeho motiv. Spíše komiksový typ malby je také 

spíše výjimečný. Naopak typickým prvkem je zde použití podkladové modré barvy, 

symbolizují učiněný zázrak.  
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Obr. 14 

Ex-voto, Real de Catorce, Mexiko. 

 

Ex-voto v současnosti již ztratilo téměř všechny tradiční atributy, přesto stále přežívá. 

Ex-vota z 20. století již nereprezentují jen nadpřirozenost.  
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Obr. 15   

Diego Rivera, Sen o nedělním odpoledni v parku Alameda, 1948, nástěnná malba, 

Muzeum Diega Rivery, Mexico City, Mexico 
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Obr. 16 

Frida Kahlo, Portrét Dona Guillerma Kahla, 1951, olej na dřevěné desce, 29,8 x 34,9 

cm 
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Obr. 17 

Frida Kahlo, Nemocnice Henryho Forda, 1932, olej na plechu 30,5 x 38 cm 
 
Obraz navozuje dojem osamělosti a bezbrannosti, jenž umocňuje v posledním plánu 

umístěná strohá průmyslová krajina, která tvoří pozadí v obrazové ploše diagonálně 

umístěné postele (prostor budován užitím diagonální perspektivy). Růžový model 

podbřišku a pánevní kost poukazují na příčinu potratu – poškození pánevních kostí při 

nehodě, které znemožnilo Fridě donosit dítě. Přístroj vlevo dole je patrně sterilizátor. 

Květ orchideje je symbolem sexuality a citů.  
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Obr. 18 

Frida Kahlo, Čtyři obyvatelé Mexika, 1938, olej na dřevěné desce, 131,1 x 47,6 cm 
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Obr. 19 

Frida Kahlo, Dívka s maskou smrti, 1938, olej na plechové desce,  19,8 x 14,7 cm  
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Obr. 20 

Frida Kahlo, Sebevražda Dorothy Hale, 1939, olej na plátně, 60,4 x 48,6 cm 
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Masky 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21 

Olmécká obličejová maska. 800 – 300 př. n. l. Antropologické muzeum, Xalapa, 

Mexiko. 
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Obr. 22 

Torzo olmécké obličejové masky. 1500 – 300 př. n. l. Antropologické muzeum, Xalapa, 

Mexiko. 
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Obr. 23 

Jadeitem a perletí zdobená maska krále Pakala nalezená roku 1952 v Palenque. 
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Obr. 24 

Maska symbolizující dualitu. Muzeum masek, Zacatecas, Mexiko. 
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Obr. 25 

Maska z osmdesátých let dvacátého století. Muzeum masek, Zacatecas, Mexiko. 
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Obr. 26 

Muzeum masek, Zacatecas, Mexiko. 
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Obr. 27 

Pokřivená ústa byla už v době předkolumbovské symbolem duality. Muzeum masek, 

Zacatecas, Mexiko. 
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Obr. 28 

Leonora Carrington, Znáte mou tetu Elizu?, 1941, tužka a inkoust na papíře, 27 x 20, 7 

cm 
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Obr. 29 

James Ensor, Stará žena s maskou, 1889, olej na plátně 
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Obr. 30 

Frida Kahlo, Má chůva a já, 1937, olej na plechové desce, 29,8 x 34,9 cm 
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Socialistická estetika 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31 

José Clemente Orozco, Cortés a Malinche, 1926, nástěnná malba, Národní přípravná 

škola v Mexiko City 
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Obr. 32 

David Alfaro Siqueiros, nástěnná malba v Tlatelolcu, Mexico City. 
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Obr. 33 

Antonio Ruiz, Sen Malinche, 1939 
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Obr. 34 

Diego Rivera, Aliance rolníků a dělníků, 1924, nástěnná malba, severní stěna 

Autonomní university v Chapingu. 
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Obr. 35 

José Guadalope Posada, Revoluce, 1872, dřevořez. 
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Obr. 36 

Diego Rivera, Stvoření, 1922–3, nástěnná malba (enkaustika), Národní přípravná škola, 

Mexico City 
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Obr. 37 

Rufino Tamayo, Přítel ptáků, 1944, olej na plátně 
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Obr. 38 

Frida Kahlo, Marxismus uzdraví nemocné, 1954, olej na plátně. 

 

Tento obraz představuje utopickou vizi, že by politické přesvědčení mohlo uzdravit 

lidstvo, zbavit ho utrpení. Na rozdíl od ranějších děl tento obraz postrádá obvyklou 

preciznost a jemnost malby. Na proměně techniky se podepsaly návykové látky, které 

Kahlo užívala, aby utišila bolest spojenou s opakovanými operacemi páteře. Malba se 

také stává více pastóznější a hrubší, oproti dřívějšímu hladkému provedení. 
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Obr. 39 

Frida Kahlo, Autoportrét věnovaný Lvu Trockému, 1937, olej na plátně, 87 x 70 cm 
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Textilní tvorba 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 40 

Miguel Cabrera, Mulat, 1763 
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Obr. 41 

Mayský huipil (tunika) z počátku dvacátého století. Tunika z guatemalské oblasti 

Chichicastenango je zdoben hvězdicovitým dekorem kolem výstřihu. Barevným 

laděním do obvyklých červených, oranžových tónů se blíží původním 

předkolumbovským.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42 

Oaxacký huipil 
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Obr. 43 

Spíše modernější novodobý huipil z oaxacké oblasti. 
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Obr. 44 

Obřadní huipil „Magdalenas“ 
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Obr. 45 

Rebozo 
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Obr. 46 

Huipil tehuanských žen 
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Obr. 47 

Huipil z oblasti Tehuantepecu 
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Obr. 48 

Wilhelm Kahlo, Frida Kahlo sedící, 1926, fotografie  
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Obr. 50 

Frida Kahlo, Frida Kahlo a Diego Rivera, 1931, olej na plátně 100 x 78,7 cm 
 
Skutečný výškový rozdíl mezi manželi působí přehnaně. Kahlo se vznáší, zatímco 

Diego stojí svýma obrovskýma nohama pevně na zemi. V ruce drží štětce a paletu, tedy 

atributy malíře.  
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Obr. 51 

Imogen Cunnigham, Frida Kahlo v San Franciscu, 1930, fotografie 
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Obr. 52 

Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo,1944, fotografie 
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Obr. 53 

Manuel Álvarez Bravo, Frida Kahlo, 1930, fotografie  
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Obr. 54 

Nickolas Murray, Frida Kahlo na lavičce, 1939, fotografie         
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Obr. 55 

Nickolas Murray, Frida Kahlo v modrých šatech, 1938, fotografie 
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Obr. 56 

Berenice Kolko, Frida Kahlo, 1954, fotografie 
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Obr. 57 

Frida Kahlo, Srdce, 1937, olej na plechové desce, 38 x 48,2 cm 
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Obr. 58 

Frida Kahlo, Autoportrét s medailonem, 1948, olej na dřevěné desce, 48,2 x 39,5 cm 
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Obr. 59 

Wifredo Lam, bez titulu, 1941, tuž na papíře 
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Obr. 60 

Rufino Tamayo, Dětské hry, 1959, olej na plátně, 130,2 x 194,9 cm 
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Obr. 61 

Gunter Gerzo, Postava v červeném a modrém, 1964, olej na plátně, 100 × 73 cm. 
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Obr. 62 

Julio Galán, Druhý hřích, 1994, kombinovaná technika na plátně, 130 x 190 cm 
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Obr. 63 

Julio Galán, Srdce, 1967, olej na plátně 
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Obr. 65 

Julio Galán, Těhotný chlapec, 1985, olej na plátně, 132 x 95 cm 
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Obr. 66 

José Luis Cuevas, Doktor Rudolf van Crefel a jeho pacient, 1973, litografie,  20 x 30 cm 
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Obr. 67 

Roberto Marquéz, Svatá Kilda, 2003, olej na plátně. 
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