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Sammanfattning 
Med denna uppsats har jag ämnat att undersöka det skifte i popularitet och 

berömmelse som har skett mellan Diego Rivera och Frida Kahlo, vilka var ett par 

under stora delar av sina respektive liv. Vid tiden då de verkade var Rivera den mest 

erkände av de båda, men med 1900-talets senare hälft har Kahlos berömmelse kommit 

att bli vidsträckt. Detta skifte har jag undersökt genom att studera konstnärernas liv 

och konstnärskap i ljuset av såväl nationella som internationella omständigheter vid 

tiden för konstnärernas verkande, och därefter studerat åren som följer deras död. Då 

har jag återigen tagit hänsyn till internationella såväl som nationella perspektiv, och 

faktorer såsom stil, politik och kulturella företeelser har undersökts för att klarlägga 

hur, när och varför detta popularitetsskifte sker. 

         Genom att undersöka popularitetsskiftet dels utifrån olika perspektiv och dels 

utifrån ett relativt brett tidsspann har jag kommit fram till att denna förändring är 

komplex och mångfacetterad. Detta för att förändringen beror på flera skilda orsaker, 

men även för att den är en del av en större diskussion gällande politik såväl som 

populärkultur. Frida Kahlo lyfts under 1970-talet fram genom feministiska praktiker 

som vill belysa bortglömda, kvinnliga konstnärskap, men det är under 1980-talet och 

med Hayden Herreras biografi Frida Kahlo - En konstnärs liv som hon träder in i 

populärkulturen och hennes vidsträckta berömmelse startar. Denna förstärks och 

bibehålls genom att hennes liv ofta blir ämne för det intresse som visas henne, genom 

att det skildras i till exempel böcker och filmer under 1980-, 1990- och 2000-talen. 

Hennes berömmelse blir resultatet av såväl politiska som kommersiella strävanden. 

Med andra ord har uppmärksammandet av hennes konst varit av ett mer aktivt slag, 

medan Diego Riveras minskade berömmelse har skett mer passivt, då hans popularitet 

redan under 1940-talet allt mer avtar, efter att han under i princip hela sitt liv har varit 

internationellt erkänd såväl som celeber. En viktig anledning till att denna minskning 

sker är att ett stilskifte äger rum i Mexiko såväl som i USA och Europa. Efter sin död 

har han inte nämnts i samma utsträckning som sin fru Kahlo. Diego Rivera blir med 

andra ord inte aktivt degraderad så som hans fru har blivit aktivt upplyft - han är 

snarare helt enkelt inte aktuell längre. 

       Under avsnittet "Slutdiskussion" breddas denna uppsats fokus något, då 

problematiska aspekter av mytbildningen kring Frida Kahlo och metoderna genom 

vilka hon har kommit att lyftas fram presenteras. Genom att undersöka de orsaker 
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som bidrog till eller till och med möjliggjorde Frida Kahlos berömmelse har jag fått 

djupare inblick, om än mer indirekt, i de förhållanden under vilken en konstnärs 

erkännande skapas. Således synliggör jag även problematiken gällande min egen 

studie. 

 



 

 

4 

Innehållsförteckning 
 

INLEDNING	  .........................................................................................................................................	  5	  

INTRODUKTION	  TILL	  ÄMNET	  .............................................................................................................	  5	  
SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING	  ............................................................................................................	  5	  
TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  ......................................................................................................	  6	  
METOD	  OCH	  MATERIAL	  ......................................................................................................................	  6	  
TIDIGARE	  FORSKNING	  OCH	  KÄLLMATERIAL	  .....................................................................................	  8	  
AVGRÄNSNINGAR	  ............................................................................................................................	  12	  

UNDERSÖKNING	  ............................................................................................................................	  12	  

BIOGRAFISK	  OCH	  HISTORISK	  REDOGÖRELSE	  .................................................................................	  12	  
FRIDA	  KAHLO	  ..................................................................................................................................................	  12	  
DIEGO	  RIVERA	  .................................................................................................................................................	  18	  
MEXIKO	  UNDER	  1900-‐TALETS	  FÖRSTA	  HÄLFT	  -‐	  KONST	  OCH	  POLITIK	  .................................................	  22	  
OMVÄRLDEN	  VID	  1900-‐TALETS	  FÖRSTA	  HÄLFT	  ......................................................................................	  26	  
POPULARITETSSKIFTE	  ....................................................................................................................	  29	  
KVINNORÖRELSEN	  .........................................................................................................................................	  33	  
STILSKIFTE	  OCH	  GÅNGBARA	  MOTIV	  ............................................................................................................	  36	  
FRIDA	  KAHLO	  I	  POPULÄRKULTUREN	  ..........................................................................................................	  40	  

SLUTDISKUSSION	  ..........................................................................................................................	  42	  

KRITIK	  MOT	  1970-‐TALETS	  FEMINISTISKA	  METODER	  INOM	  KONSTVETENSKAPEN	  ....................	  43	  
KRITIK	  MOT	  HISTORIESKRIVNINGEN	  OM	  KAHLO	  ..........................................................................	  45	  
AVSLUTNINGSVIS	  .............................................................................................................................	  49	  

BILDFÖRTECKNING	  ......................................................................................................................	  50	  

KÄLLFÖRTECKNING	  .....................................................................................................................	  51	  

 

	  
 
 



 

 

5 

Inledning 

Introduktion till ämnet 

Under den senare hälften av 1900-talet har konsten och dess område allt mer 

teoretiserats. Utifrån skilda perspektiv och metoder har man ifrågasatt rådande normer 

och maktstrukturer, och problematiserat de förhållanden under vilka konsthistoria 

skapas och formuleras. 

       Med det konstnärspar som utgörs av Diego Rivera och Frida Kahlo har ett 

intressant skifte gällande popularitet skett. Med andra ord har konsthistorien 

förändrats sedan 1900-talets första hälft då de var verksamma fram till idag. Det är 

detta skifte jag ämnar att undersöka, genom att redogöra för konstnärernas 

verksamhet under levnadstiden utifrån ett nationellt likväl som ett internationellt 

perspektiv och därefter studera hur och varför detta popularitetsskifte skedde. 

        Mitt val av ämne har till stor del sin grund i mitt intresse för feministiska och 

genusteoretiska praktiker. Frida Kahlos ansikte är nu välkänt och hon presenteras ofta 

i relation till denna typ av praktiker. När jag lärde att det dock var Diego Rivera som 

under deras äktenskap var den mest erkände väcktes mitt intresse att studera de båda - 

med andra ord att i viss mån beröra erkännandets problematik och undersöka vad ett 

erkännande som det Frida Kahlo har fått efter sin död kan bero på, likväl som varför 

ett erkännande som det som Diego Rivera innehade under sin levnadstid inte lever 

vidare post-mortem.  

Syfte och frågeställning 

Med denna uppsats ämnar jag att undersöka hur skilda faktorer såsom teoretiska 

utgångspunkter, stilförändringar och politiska stämningar kan påverka 

förutsättningarna för en konstnärs erkännande. 

 

Detta gör jag genom att undersöka konstnärsparet Diego Rivera och Frida Kahlo. Vid 

tiden dessa konstnärer verkade var Rivera den mer erkände, men med 1900-talets 

andra hälft har Kahlos konstnärskap lyfts fram, och hon är nu mer berömd än sin 

make. Hur har skiftet i popularitet dem emellan skett, när och av vilka orsaker? 



 

 

6 

Teoretiska utgångspunkter 

Detta arbete kommer att präglas av en genusteoretisk utgångspunkt, eftersom en av 

konstnärerna (Frida Kahlo) på senare tid ofta har kommit att framställas som en 

feministisk ikon. Men även eftersom mitt intresse för genuspraktiker till viss del låg 

till grund för mitt val av ämne. Diskussionen om huruvida det är riktigt eller ej att 

lyfta fram konstnärskap som tidigare fallit bort i historieskrivningen på grund av den 

rådande maktstrukturen som ett patriarkat utgör intresserar mig, och jag har till viss 

del inkorporerat detta i min uppsats under rubriken ”Slutdiskussion”. Eftersom jag 

med undersökningen av Frida Kahlo och Diego Riveras karriärer ämnar att beröra 

under vilka förutsättningar erkännande för en konstnär skapas och hur detta förändras, 

och således ett visst problematiserande av författandet av konsthistorien sker, intar jag 

en poststrukturalistisk utgångspunkt i mitt undersökande. Man kan i viss mån välja att 

tolka min text som en indirekt undersökning av underliggande strukturer som har 

möjliggjort och förändrat erkännandet i olika tider, men undersökningen visar även på 

hur diversifierade och föränderliga dessa förhållanden är - min anknytning till 

poststrukturalismen anas således i uppvisandet av att tidens sanning och uppfattningar 

inte är något konstant. 

 

Jag kommer inte att nyttja bildanalytiska metoder, eftersom mitt fokus framförallt 

ligger på de omständigheter som konstnären har verkat kring och behandlats efter, 

snarare än själva konstnärskapet. Detta innebär dock inte att ett betraktande av 

konstnärernas verk, med hänsyn till motiv och liknande, är utan betydelse för 

analysen. Det har visat sig meningsfullt att koppla skiftningar i konstnärernas 

popularitet till exempelvis motivens gångbarhet i olika tider. Dock kommer inte 

någon djupare analys av enskilda verk att förekomma.  

Metod och material 

Då jag genomför denna undersökning kommer jag systematiskt att behandla 

respektive konstnärs liv och karriär, samt det nationella och internationella läget vid 

tiden likväl som situationen i konstvärlden. Detta gör jag under undersökningens 

första del, under rubriken "Biografisk och historisk redogörelse", genom det material 

som jag har haft tillgång till om de båda konstnärerna parallellt med material om 

omvärldsliga tendenser vid samma tid. På grund av att utställningen "Frida Kahlo & 
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Diego Rivera" visades på Göteborgs Konstmuseum då uppsatsen påbörjandes var en 

stor del av materialet om de båda konstnärerna och om Mexiko utlånat på stadens 

bibliotek, vilket innebar att jag var tvungen att utgå från den litteratur som fanns att 

tillhandahålla. Detta är exempelvis anledningen till att somliga av de biografier om 

Rivera som nämns i not 96, s. 30 inte har använts i uppsatsen. Jag anser dock att detta 

inte har påverkat undersökningen avsevärt, eftersom de biografiska kapitlen endast 

utgör en mindre del av underlaget för undersökningen. I ett senare skede av 

uppsatsarbetet har den information som ges i största möjliga mån även kompletterats. 

Genom undersökningen kommer materialet som har använts att kritiskt granskas, och 

under rubriken "Slutdiskussion" problematiseras hur denna litteratur har formulerats. 

De första kapitlen kan ses som ett medel för att ge läsaren en tydlig grund inför 

popularitetsskiftet som senare behandlas, men de ger även en inblick i de förhållanden 

som möjliggjorde Diego Riveras berömmelse. Därefter kommer jag att undersöka 

decennierna som följer – vad sker med konstnärernas arv efter att de är verksamma, 

och vad beror de förändringar som sker på? Detta innebär att jag kommer att behandla 

den politiska situationen som uppstod i och med 70-talet, med speciellt fokus på 

feminismen (den så kallade andra vågens kvinnorörelse), men även att jag kommer att 

undersöka en del av det material som uppkommer med 1980-talet och framåt som 

behandlar Frida Kahlo. Den första delen av undersökningen som behandlar 

konstnärerna och samtiden kommer att i denna följande del av undersökningen, 

"Popularitetsskifte", att relateras till en större diskussion om genusteoretiska praktiker 

inom konsthistorieskrivningen, samt kommer ämnen gällande mytbildning och så 

kallad populärkultur att här beröras. Slutligen kommer jag när resultat av 

undersökningen har uppnåtts till viss del behandla den kritik som riktas mot de 

metoder som lett fram till skiftet i författandet av konsthistorien. 

 

Till min hjälp kommer jag framförallt att använda mig av tryckt litteratur. Detta kan 

handla om biografier, genusteoretisk litteratur, samt konsthistoriska översiktsverk. 

Det är även intressant att uppmärksamma att det vid författandet av denna uppsats 

pågår två utställningar i Göteborgsområdet som relaterar till ämnet – en utställning 
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om just Diego Rivera och Frida Kahlo på Göteborgs Konstmuseum1 och en om 

mexikansk konst på Akvarellmuseet i Skärhamn.2 Dessa kommer dock inte att utgöra 

någon huvudkälla, men de kommer förhoppningsvis att fungera som inspiration, 

kontextualisering, samt som konkreta exempel för dagens intresse för dessa 

konstnärer.  

       Vad gäller de bilder som presenteras i undersökningen har dessa inte varit 

oumbärliga för studien. Dessa fungerar snarare som ett hjälpmedel för läsaren att 

relatera till det som skrivs om respektive konstnär.  

 

Vad som bör nämnas om biografierna över Frida Kahlo är att det länge i stort har 

fokuserats på historien om hennes liv snarare än konsten, något som de senaste åren 

har kommit att kritiseras. Jag är under arbetets gång medveten om denna tendens i 

litteraturen, men inser att studien i viss mån kommer att färgas av det material som 

jag har att tillgå i undersökningen. Vad som även bör nämnas är att mycket av det 

material som har använts är material om Frida Kahlo, av den enkla anledning att det 

är på detta område det finns mest att tillgå. I den mån det varit möjligt har jag lagt 

fokus på båda konstnärerna i studien, men det har oundvikligen blivit så att 

utgångspunkten i många fall varit Kahlos popularitetsresa.  

 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning har jag inte tagit del av alla de källor som 

fungerar som exempel på skilda håll i uppsatsens notapparat. Detta kan röra sig om 

till exempel litteratur från 1970- och 1980-talet som berör Frida Kahlo, översiktsverk 

som ämnat införa kvinnliga konstnärskap i konsthistorien eller filmer om de båda 

konstnärerna. Begränsad tid såväl som arbetets begränsade omfång är anledningar 

bakom detta. 

Tidigare forskning och källmaterial 

Jag har till min undersökning inte funnit något material som direkt berör min 

frågeställning. Forskning gällande Frida Kahlos popularitet och roll i den samtida 

                                                

 
1  Göteborgs Konstmuseum "Frida Kahlo & Diego Rivera", 23/10 2011 - 22/1 2012 
2  Nordiska Akvarellmuséet "Mexiko - Poesi & Politik - Modern och samtida konst på papper och 

animationer", 25/9 - 4/12 2011  
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kulturen har allt mer börjat synas inom det konstvetenskapliga fältet, men någon 

litteratur rörande popularitetsskiftet paret emellan har till denna uppsats inte stått att 

finna, därför inte heller någon litteratur som behandlar alla de olika faktorer vilka jag i 

min undersökning menar ligger till grund för popularitetsskiftet och även till Kahlos 

fortsatta berömmelse. Jag har till uppsatsen inte heller funnit litteratur som behandlar 

Riveras fortsatta karriär och arv efter dennes död. Detta har inneburit att den 

undersökning jag genomför baseras på olika typer av källor (såsom 

konstnärsbiografier, historiska översiktsverk och mer konstteoretiskt orienterade 

artiklar) som relateras till varandra och till olika tendenser. Detta har inte inneburit att 

materialet har varit bristfälligt, eftersom den forskning som tidigare har bedrivits 

kring de respektive konstnärerna (särskilt den om Frida Kahlo), samt om andra 

omständigheter som behandlas i denna uppsats, är riklig. Detta har däremot inneburit 

att denna uppsats fungerar som en fristående undersökning, snarare än en 

sammanfattning av redan bedriven forskning. Författarna bakom de för uppsatsen 

mest betydande källorna, varav många har sin grund inom det konstvetenskapliga 

ämnet och/eller området för genuspraktiker, kommer kort att presenteras nedan. 

 

I början av uppsatsarbetet grundades avsnittet "Frida Kahlo" på konsthistorikern 

Hayden Herreras biografi över konstnären, Frida Kahlo - En konstnärs liv, av den 

enkla anledningen att detta är en av de mest spridda biografierna över konstnären. 

Den baserar sig på Herreras egen avhandling vid City University i New York, Frida 

Kahlo: Her Life, Her Art från 1981. När jag så under undersökningens tidigare skede 

skrev avsnittet, gjorde jag det utifrån denna biografi tillsammans med mer översiktlig 

litteratur om konstnären av bland andra Andrea Kettenmann och Martha Zamora (i 

den senare i form av utvalda brev av konstnären). Dessa användes i mycket för att 

bekräfta de uppgifter som ges i Herreras biografi, med avsikten att källan skulle 

kunna uppfattas som så trovärdig som möjligt. Ju mer insatt jag har blivit i ämnet har 

detta avsnitt dock visat sig vara ett av de mer problematiska avsnitten att behandla. 

Somliga av uppgifterna som anges som centrala i Herreras biografi (och som återfinns 

i senare litteratur om Kahlo), har kommit att kritiseras av exempelvis Eva Zetterman, 

Margaret A. Lindauer och Stephanie Mencimer, något jag skriver mer om nedan och 

under "Slutdiskussion". Jag har i den mån det varit möjligt försökt förhålla mig kritisk 

till mitt eget avsnitt om Frida Kahlo och försökt undvika att presentera hennes 
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levnadsteckning utifrån uppgifter som kan tänkas vara resultatet av personliga 

läsningar. Annan litteratur som har använts i studiet av samma konstnär har varit av 

mer genusteoretisk karaktär, såsom den av Elizabeth Garber och Holly Barnet-

Sánchez, som båda är professorer inom den konstvetenskapliga disciplinen. Garber 

har främst arbetat med undersökningar som rör feministiska, multikulturella och 

sociala frågor inom konstundervisning, medan Barnet-Sánchez är specialiserad på 

latinamerikansk konst.  

       Ju längre arbetet har fortskridit med denna uppsats, desto mer har jag blivit klar 

över att diskussionen om hur Frida Kahlos liv och konst bör tolkas är allt annat än 

förbi. För en djupare kontextualisering såväl som problematisering av denna konstnär 

och hennes verk har Margarets Lindauers Devouring Frida och Eva Zettermans Frida 

Kahlos bildspråk varit av stor betydelse. Lindauer innehar en doktorstitel inom ämnet 

Curriculum Studies, såväl som en masterutbildning i Konstvetenskap, medan 

Zettermans undersökning är densammes avhandling i konstvetenskap med 

genusvetenskaplig inriktning vid Göteborgs Universitet. Jag anser det dock vara av 

stor betydelse att klargöra att ämnet för denna uppsats inte är Frida Kahlo eller hennes 

livsöde, utan popularitetsskiftet som har skett mellan henne och Rivera. Inte med 

detta sagt att källor av det slag som Zettermans och Lindauers utgör är utan betydelse, 

eftersom ett felaktigt tolkat konstnärskap kan få effekter på resten av materialet, 

genom att man tillskriver konstnären egenskaper som fungerar olika väl i olika 

kontexter och sammanhang. Dock är problematiken kring Kahlo så stor att det mycket 

väl hade kunnat utgöra en egen uppsats eller avhandling (vilket Zetterman ger prov 

på). De har dock även varit viktiga för att öka min egen kritiska närläsning av det 

material som övriga kapitel har baserats på.  

      Avsnittet "Diego Rivera" grundar sig framförallt på Pete Hamills biografi Diego 

Rivera från 1999. Hamill har sin bakgrund i journalistiken, och upprinnelsen till 

biografin började då han besökte Mexiko 1956. Uppgifterna i biografin har jag i sin 

tur jämfört med det som skrivs om Diego Rivera i översiktsverk såsom History of 

Modern Art (sammanställd av H.H. Arnason, konsthistoriker och tidigare direktör på 

Walker Art Center, och Elizabeth C. Mansfield, professor i konsthistoria) och Latin 

American Art in the Twentieth Century (sammanställd av Edward J. Sullivan, 

professor i konsthistoria, med avsnittet "Mexico" av Teresa del Conde som är chef på 

Museo de Arte Moderno i Mexico City), och till viss del med Bertram Wolfes 
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biografi över konstnären. Den senare har dock inte varit mig tillgänglig förrän sent i 

författarprocessen av uppsatsen, och därför har den framförallt fungerat som 

referensmaterial. I övrigt så har information om Rivera till viss del hämtats från 

litteratur om Frida Kahlo, eftersom materialtillgången har varit mycket större och mer 

tillgänglig på den fronten.  

      Avsnitten "Mexiko under 1900-talets första hälft - konst och politik" och 

"Omvärlden vid 1900-talets första hälft" baseras främst på kapitlet "Mexico" av 

Teresa del Conde i Latin American Art in the Twentieth Century editerad av Edward 

Sullivan, respektive utvalda kapitel ur History of Modern Art av H.H. Arnason och 

Elizabeth C. Mansfield. För historisk bakgrund har Nationalencyklopedin i mycket 

fungerat som faktabas. Även här har materialet om Frida Kahlo och Diego Rivera ofta 

varit användbart, eftersom detta ofta behandlar även kontexten i vilken konstnärernas 

produktion skedde. 

 

Betydande för studiet av popularitetsskiftet och för slutsatserna som görs i uppsatsen 

har material som relaterar till det genusvetenskapliga ämnet varit. Dels för att detta 

under de senaste 30-40 åren inte helt sällan behandlar Frida Kahlo, men även för att 

detta har förändrat området för konstvetenskap genom sin strävan att möjliggöra för 

kvinnliga konstnärer att verka på området. Här har texter som har varit högst 

inflytelserika på ämnet varit av betydelse, såsom de av Linda Nochlin (professor i 

konsthistoria och en av föregångarna till de feministiska konststudierna), Griselda 

Pollock (konsthistoriker och kulturanalytiker, som bland annat haft betydelse för 

genusstudier av visuell konst) och Laura Mulvey (professor i film och media, som har 

varit tongivande för den feministiska filmanalysen), men även antologier som de av 

Anna Lena Lindberg och Sara Arrhenius (Konst, Kön och Blick respektive 

Feministiska Konstteorier). Lindberg är docent i konstvetenskap och tidigare redaktör 

för Kvinnovetenskaplig Tidskrift och Arrhenius är tidigare skribent för bland annat 

DN, och numera chef för Bonniers Konsthall. Viktiga källor har även utgjorts av 

kortare texter i form av artiklar eller bokkapitel som berör kvinnors historia inom 

konsten eller genusvetenskaplig kritik på området, såsom de av Elizabeth Garber, 

Barbara Einhorn (professor i genusvetenskap och sociologi), Renate Bridenthal 

(professor i historia) och Whitney Chadwick (professor i konsthistoria). För 

betraktandet av stilskiftet under 1900-talets andra hälft, samt av Frida Kahlos roll i 
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populärkulturen, har de översiktsverk som redan har nämnts, respektive Lindauers 

bok varit av störst vikt. 

Avgränsningar 

Fokus kommer framförallt att läggas på måleri, eftersom det var detta medium som 

både Diego Rivera och Frida Kahlo nyttjade i sitt utövande. 

 

Vad gäller rubriken "Omvärlden vid 1900-talets första hälft" så avser denna att 

behandla de internationella miljöer som konstnärerna verkade i. Det är med andra ord 

inte en strävan att redogöra för en internationell vid tiden samtida konsthistoria, utan 

en strävan att genom att redogöra för omvärldsliga tendenser komma åt faktorer som 

var avgörande för de bådas karriärer vid tiden. 

 

Jag har valt att inte översätta de citat som förekommer på engelska, för att inte riskera 

att sätta en personlig prägel på citaten. Dock är det inte alltid citatet i sin originalform 

som presenteras, utan somliga har hämtats från redan till svenska översatt litteratur. 

 

Undersökning 

Biografisk och historisk redogörelse 

Följande underrubriker kan av läsaren i viss mån betraktas som en första del av denna 

undersökning. Här ämnar jag att presentera omständigheter i konstnärernas liv såväl 

som företeelser i samtiden som påverkade deras båda karriärer och konstnärliga 

verksamhet, för att på så vis komma åt orsaker till deras skilda erkännande och 

popularitet i tiden. 

Frida Kahlo 

Frida Kahlo föds 1907 i Mexiko, i en förort till Mexico City. Vid femton års ålder är 

hon en av få flickor som blir antagna till Nationella Förberedande Skolan (av de cirka 

2000 eleverna var 35 flickor), som var en av de institutioner i landet vars utbildningar 
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nyligen hade öppnats upp även för kvinnor.3  

      1925 är hon med om en allvarlig trafikolycka, och denna händelse har präglat 

många av biografierna om hennes liv, såväl som tolkningar av hennes verk.4 Hayden 

Herrera skriver att "[f]rån 1925 var Fridas liv en utmattande kamp mot ett långsamt 

förfall".5 Vid olyckan krossas hennes bäcken och högerfot, hon bryter ryggraden, ett 

nyckelben, flera revben och ett ben. Dessutom genomborras hon av en ledstång som 

tränger in vid buken och ut genom hennes vagina – ”Jag miste min mödom” ska hon 

ha uttryckt det.6 Denna händelse anges i flera fall som avgörande för Kahlos 

konstnärliga verksamhet, då det hävdas att det är under återhämtandet som hon utför 

sina första oljemålningar.7 Detta menar dock Eva Zetterman är en myt som saknar 

trovärdighet.8 Det råder även oenighet om hur stor roll olyckan kom att spela för 

Kahlos fortsatta hälsa, och hur stor roll de eventuella sviterna av densamma bör spela 

för tolkandet av konstnärens bilder. I Herreras biografi återfinns uppgifter om att hon 

kommer att opereras minst 32 gånger, gå igenom otaliga behandlingar och till slut 

även vara tvungen att amputera sitt högerben, samt drabbas av missfall och genomgå 

aborter av medicinska skäl.9 Även detta kritiserar Zetterman, då hon skriver att 

"trafikolyckan har på orimliga grunder fått spela en alldeles för dominerande roll som 

förklaringsmodell till de operationer Frida Kahlo genomgick under sitt liv"10 och att 

detta "har gett upphov till en tolkningstradition där det lidande Frida Kahlos 

kroppsrepresentation ger uttryck för förklaras handla om biografiska redogörelser av 

                                                

 
3  Herrera, Hayden, Frida Kahlo – En konstnärs liv, 1983, s. 36; Kettenmann, Andrea, Frida Kahlo 

1907-1954 – Lidande och lidelse, 1992, s. 92; Zetterman, Eva, Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp 

och landskap. Representation av nationell identitet, 2003, s. 51 
4  Detta menar Zetterman, s. 203; för exempel på hur detta bildtolkande har skett, se Lindauer, A. 

Margaret, Devouring Frida – The Art History and Popular Celebrity of Frida Kahlo, 1999, s. 58. 
5  Herrera, 1983, s. 69 
6  Herrera, 1983, s. 57. Författaren påpekar att detta citat inte bör ses som en bokstavlig redogörelse (då 

Kahlo antagligen inte var oskuld vid tiden för olyckan).  
7  Herrera, 1983, s. 67; Kettenmann s. 92; White, Anthony (ed.), Frida Kahlo, Diego Rivera and 

Mexican Modernism, 2001 s. 9 
8  Zetterman, s. 81 
9  Herrera, 1983, s.11, s. 69, s. 385 
10  Zetterman, s. 204 
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ett kroppsligt förfall som en konsekvens av trafikolyckan".11 

       Under hela sitt liv är Kahlo politiskt engagerad, och 1928 blir hon medlem i 

Mexikos kommunistiska parti där även hennes blivande make Diego Rivera är aktiv.12 

De gifter sig 1929, och kommer under tiden för äktenskapet att separera ett flertal 

gånger, 1939 skiljer de sig även men gifter om sig inom ett år. Trots ett förhållande 

som skulle kunna beskrivas som stormigt (som sägs ha innehållit ett flertal 

kärleksaffärer från bådas håll), följer varandra ändock genom livet.13 De syns i media 

tillsammans, och båda är de kända personligheter i Mexikos kulturliv.14 

      Under 30-talet reser paret ett flertal gånger till USA där Rivera har uppdrag, och 

de bor även här 1931-1933. Här utvecklar Kahlo det konstnärliga uttryck som kom att 

karaktärisera hennes fortsatta produktion. Under 1920-talet hade hon experimenterat 

med en rad olika tekniker och material, såsom akvarell, teckning, olja och grafik. Med 

1930-talet blir hennes porträtt mer avskalade och mer realistiska, samtidigt som 

grundstrukturen och kompositionen förblir ungefär densamma. Bakgrunderna 

förändras något, till exempel är det nu verken med växtlighet som bakgrund 

framträder, och den indianska etniciteten blir nu ett allt mer vanligt förekommande 

inslag.15 Enligt Herrera trivs hon dock aldrig riktigt i landet – ”Här i ’Gringolandia’ 

gör jag inget annat än drömmer mig tillbaka till Mexiko, men på grund av Diegos 

arbete är vi tvungna att stanna. New York är finfint och jag känner mig mycket bättre 

till mods här än i Detroit, men jag saknar ändå Mexiko”.16 Trots det, så är det i USA 

som hon skapar några av sina mest uppmärksammade verk, såsom Självporträtt på 

                                                

 
11  Zetterman, s. 203 
12  Kettenmann, s. 22 
13  White, s. 10-12; Herrera, 1983, s. 10-11 
14  Herrera, 1983, s. 11; White, s. 10 
15  Zetterman, s. 123-124 
16  Zamora, Martha, Frida Kahlo – Att trotsa smärtan, 2009, s. 42 (ur brev från Frida Kahlo till Isabel 

Campos 1933); Helland gör en intressant koppling till makarnas olika politiska ståndpunkter - hon 

menar att då Kahlos övertygelse rotade sig i en stark nationalism (presenterad i motsats till Rivera 

internationalism) och antiimperialism, tog hon också avstånd från USA, Helland, Janice, "Culture, 

Politics and Identity in the Paintings of Frida Kahlo" (1985), i: Broud, Norma och Garrard, Mary D. 

(ed.), The Expanding Discourse - Feminism and Art History, First Edition, 1992, s. 398. Detta kan 

fungera som en alternativ förklaring till Kahlos vantrivsel i landet. 
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gränsen mellan Mexiko och USA (1932) och Födelse (1932).17 Paret återvänder till 

Mexiko 1933. Åren som följer minskar Kahlos produktion - från åren mellan 1934-

1936 finns endast tre målningar bevarade.18 

      Efter 1937 ökar Kahlos produktion återigen och hennes erkännande växer.19 1938 

hålls hennes första separatutställning på Julien Levy Galleri i New York, och åren 

som följer inkluderas hon även i utställningar i både hemlandet och i Europa.20 Hon är 

väl bevandrad i såväl internationella konstströmningar som i den mexikanska 

historien.21 Hon uppmärksammas av surrealisterna, som i högsta grad var aktuella 

kring skiftet mot 1940-tal,22 och detta uppmärksammande vill jag hävda bör ha varit 

en faktor som gynnade hennes karriär.23 I Mexiko fortsatte dock muralmåleriet att 

dominera, om än avtagande, och här kom hennes erkännande att dröja ytterligare till 

mitten av 40-talet.24 När hon och Rivera skiljer sig under 1939 blir hon allt mer 

bestämd att själv kunna försörja sig på sitt måleri.25 Nya inslag, såsom apor, den 

indianska tehuanadräkten och blommor, tillkommer nu i självporträtten.26 Med 40-

talet blir hennes målningar även generellt större, och hon deltar i allt fler utställningar, 

säljer verk och uppmärksammas (även om aldrig till den grad att hon uteslutande kan 

leva på detta, utan hon undervisar även som försörjning).27 Det är framförallt i 

                                                

 
17  Zetterman, s. 124 
18  Zetterman, s. 167 
19  Herrera, 1983, s. 205; Zetterman, s. 167 
20  Till exempel i en utställning med mexikansk konst, initierad av André Breton och genomförd av 

Marcel Duchamp, på galleri Renou et Colle i Paris 1939, en internationell surrealistutställning i Mexico 

City på Galería Arte Mexicano 1940 och med en turnerande utställning om mexikansk konst 1952-

1953 som visades i Paris, Stockholm och London, Zetterman, s. 197-199 
21  Herrera, 1983, s. 212 
22  Arnason, H.H & Mansfield, C. Elizabeth, History of Modern Art, Sixth Edition, 2010, s. 405; del 

Conde, Teressa, ”Mexico”, i: Sullivan, J. Edward (ed.), Latin American Art in the Twentieth 

Century,1996, s. 35; Herrera, 1983, s. 242 
23  Vilket stöds av Zetterman, s. 200-202 
24  Herrera, 1983, s. 243 
25  Herrera, 1983, s. 271 
26  Zetterman, s. 167 
27  Herrera, 1983, s. 299-304. Undervisar gör hon vid konstskolan La Esmeralda från 1943, 

Kettenmann, s. 63; Zetterman, s. 202 
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utlandet som hennes berömmelse hittills har stigit, men när muralmåleriet under 

1940-talets mitt har tappat sin dominans i Mexiko ökar hennes erkännande även i 

hemlandet.28 

       När 50-talet nalkas är hon ständigt vid dålig hälsa, och blir även tvungen att 

amputera ett ben 1953. På grund av smärtorna blir hon allt mer beroende av 

smärtstillande droger och alkohol, och under sina sista levnadsår utför hon även ett 

antal självmordsförsök. Hon fortsätter ändock att måla då det är henne fysiskt 

möjligt.29 Zetterman menar att hon under sina sista år nyttjar mer modernistiska och 

expressiva stildrag,30 medan Herrera kopplar de nya stilmedlen till hennes ökade 

alkohol- och drogbruk. "Den slarviga penseltekniken och hennes försämrade 

konstnärliga behärskning var symptom på detta [drogbruket, min anm.] (...) Stilen 

blev också lidande på att Frida hade bråttom. Hon måste få en beställning färdig för 

att kunna köpa droger".31 

      Hennes första separatutställning i hemlandet Mexiko hålls 1953 på Galería Arte 

Contemporaneo i Mexico City, året innan hon går bort. Vid tillfället är hon så sjuk att 

det är osäkert om hon ska kunna medverka, men hon väcker uppståndelse då hon förs 

in på vernissagen på bår och spenderar hela dagen i en säng i utställningsrummet. 

Utställningen blev populär och uppmärksammades även mycket utanför Mexiko.32 

        1954 dör Frida Kahlo. Huruvida hon dog till följd av sjukdom eller om hon till 

slut lyckades ta sitt eget liv råder det delade meningar om.33 

 

Om konstnären Frida Kahlo har det från 1970-talet och framåt kommit att skrivas 

mycket ("bibliografin över Frida Kahlo är enorm" enligt Eva Zetterman), och hennes 

                                                

 
28  Herrera, 1983, s. 300-301 
29  Uppgifterna är hämtade från kapitel 22-24 i Herreras biografi. 
30  Zetterman, s. 132 
31  Herrera, 1983, s. 273 
32  Herrera, 1983, s. 381-383 
33  Dödsattesten anger "lungembolier" som dödsorsak (Zetterman, s. 45; Kettenmann, s. 84; Herrera, 

1983, s. 402), men Zamora skriver att "[m]öjligen var det självmord", s. 158; Herrera säger att Kahlos 

sista ord i dagboken "antyder att Frida Kahlo begick självmord", s. 402; Zetterman problematiserar till 

viss del detta antagande, men går heller inte ifrån möjligheten, s. 45. 
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liv har även filmatiserats.34 Hennes förhållande med Diego Rivera har i flera fall 

uppmärksammats,35 och hon har även de senaste decennierna kommit att bli något av 

en feministisk ikon och en av 1900-talets mest berömda kvinnliga konstnärer.36 Ur 

Kahlos repertoar har de många självporträtten fått störst genomslag, i vilka hon sägs 

spegla sig själv och sitt känsloliv och sina smärtor, sina mexikanska rötter, politiska 

värderingar eller feministiska ståndpunkter.37 

 
(1) Frida Kahlo, The Two Fridas, 1939 
                                                

 
34  Zetterman, s. 11. De mest framgångsrika filmatiseringarna är Julie Taymors film Frida från 2002 

och Paul Leducs film Frida från 1986. Många biografier har sedan 1980-talet publicerats (se not nr. 

140, s. 40 i denna uppsats), och de senaste åren har flera skönlitterära verk inspirerade av hennes liv 

publicerats, såsom Frida: A novel of Frida Kahlo av Barbara Mujica (2001), Till sängs med Frida 

Kahlo av Slavenka Drakulic (2007) och The secret book of Frida Kahlo: A novel av F.G. Haghenbeck 

(2012). 
35  Zetterman skriver om denna tendens, s. 212-214. 
36  Herrera, Hayden, "Why Frida Kahlo Speaks to the 90's", The New York Times, 28/10 1990; Barnet-

Sánchez beskriver henne som "exceptionally famous", Barnet- Sánchez, Holly, "Frida Kahlo - Her Life 

and Art Revisited", Latin American Research Review, vol. 32 nr. 3 1997, s. 344 
37  Se exempelvis Zetterman, s. 237-241; Herrera, 1983, s. 327; Lindauer, s. 148-149 för olika 

tolkningar av Kahlos verk. 
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Diego Rivera 

Diego Rivera föds i Mexiko 1886, 21 år före Frida Kahlo. Från tio års ålder studerar 

han konst.38 

       1907 reser han till Europa, och kommer de närliggande åren att studera konst i 

bland annat Frankrike och Spanien. Dock förhåller han sig avståndstagande till 

avantgardet som här har uppkommit, och är än så länge hängiven det akademiska och 

traditionella måleriet. Han reser tillbaka till hemlandet 1910, och samma år har han 

sin första enmansutställning. Utställningen blir en succé, och får både bra kritik och 

innebär finansiella framgångar.39 

      Året därpå återvänder han till Europa och Paris, och kommer att stanna där 1911-

1921. Han gifter sig med sin första fru, Angeline Beloff, och börjar allt mer bryta med 

sin traditionella stil. Hans genombrott i staden kommer då han hänger sig åt 

kubismen, och knyter bekantskaper med personer såsom Picasso, men även Mondrian 

och Modigliani.40 Det är även vid samma tid som Riveras intresse för politik 

uppkommer, ett intresse som kommer att synas i mycket av hans senare konst.41 

      Då första världskriget bryter ut befinner sig Rivera fortfarande i Europa. Trots 

följderna av kriget lyckas han skriva kontrakt med en konsthandlare, och säkrar 

därmed en inkomst i en annars fattig och osäker tid. Efter bland annat osämja med 

Picasso,42 lämnar han kubismens uttryck endast ett par år efter att han har anammat 

stilen, till fördel för sitt tidigare, mer naturalistiska uttryck. Det är under 1910-talets 

andra hälft som han börjar intressera sig för muralmåleri. Han reser från Paris till 

                                                

 
38  Informationen i återstoden av detta avsnitt är då inget annat anges hämtad från: Hamill, Pete, Diego 

Rivera, 1999.  
39  Wolfe, Bertram D., The Fabulous Life of Diego Rivera, 1963, s. 60 
40  Bland annat ställs ett av hans kubistiska verk ut på Salon des Indépendants 1914, Wolfe, s. 106. 
41  I verk såsom Distributing Arms/The Arsenal (fresk, 1928), Portrait of America (21 flyttbara fresker, 

1933) och Mexico Today and Tomorrow (fresk, 1935) till exempel. 
42  Hur allvarligt detta var verkar det råda oenighet kring. Wolfe skriver i sin biografi om Diego Rivera 

att "[f]or some time Picasso defended him against attack and praised the work he was doing; in the end 

Diego quarreled with Picasso - over what, I cold no longer find out from either of them. I doubt 

whether either remembered", Wolfe, s. 106. Men Hamill skriver att Rivera bröt med Picasso eftersom 

han tyckte att Picasso stal hans idéer - "Diego also thought that Picasso had pulled off a conceptual 

burglary", Hamill, s. 68. 
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Italien för att studera fresker, vilket kommer att bli en betydande influens och metod 

för hans senare, världsberömda måleri.  

     1921 lämnar han sin fru i Paris och reser åter till Mexiko. Med 1920-talet växer sig 

det monumentala väggmåleriet stort i landet, och Rivera som precis har utbildat sig 

inom detta i Europa får sitt första offentliga uppdrag.43 Han engagerar sig även nu allt 

mer i politiska kretsar, och får en ledarroll i landets kommunistiska parti. 1922 gifter 

han sig återigen, nu med Lupe Marín. 

      Det är med sitt muralmåleri och sitt politiska engagemang som han nu blir en 

nationell celebritet. Han blir allt mer berömd, och anlitas av staten för allt fler 

uppdrag. Då det statliga stödet för muralmåleriet upphör efter 1924 är det främst tre 

konstnärer - David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco och Diego Rivera - som 

får fortsatta uppdrag för muralmålningar, och av dessa är Rivera den som anlitas mest 

för såväl privata uppdrag som uppdrag för kommande regeringar.44 I samband med att 

hans berömmelse stiger, ökar även hans kärleksrelationer med andra kvinnor. Hans 

äktenskap med Marín tar slut 1927. 

        Det är under slutet av 20-talet som det politiska engagemanget allt mer kom att 

återspeglas i hans verk, och några av hans mest kända målningar från 30-talet väckte 

stor skandal på grund av detta.45 

       Efter att ha spenderat 8 månader i Sovjetunionen träffar han Frida Kahlo 1928, 

och om hur detta möte sker finns det många historier.46 De gifter sig 1929, och 

                                                

 
43  Muralmålningen The Creation, i audiotoriumet Anfiteatro Bolívar på Nationella Förberedande 

Skolan (Mexico City), 1921. Detta var det första statligt finansierade muralprojektet och var ett 

omfattande projekt som inbegrep konstnärer utöver Rivera, t.ex. Roberto Montenegro, Carlos Mérida 

och Dr Atl, Zetterman, s. 52. 
44  Zetterman, s. 55 
45  Såsom målningen på Rockefeller Center, se s. 20 i denna uppsats.  
46  Exempel på hur olika detta möte beskrivs kan ses i litteraturen: i White beskrivs det att paret 

träffades då Kahlo 1927 sökte upp "den äldre konstnären" [min översättning] och han såg talangen 

bakom hennes verk, White, s. 10. Hamill redogör för att det sägs att de träffades 1922 när han arbetade 

på The Creation då Kahlo var elev på skolan verket utfördes på, men han säger även att en annan 

version av historien är att de inte träffades förrän 1928, och då på en fest hos Tina Modotti, Hamill s. 

134. Även i Arnason & Mansfield anges det att Kahlo träffade Rivera genom Modotti, Arnason & 
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förenas i det gemensamma intresset för politik och för konst. Han utesluts dock från 

det kommunistiska partiet 1929 och många av hans tidigare vänner vänder honom 

ryggen.47 Somliga kallar honom förrädare – bland annat tog han emot beställningar 

för verk till regeringen och av folk och företag som betraktades som kapitalistiska.48 

      1930 får han ett uppdrag i San Fransisco, och även här väcker han uppmärksamhet 

i media (vilket han gjort ett flertal gånger i hemlandet49). Nu beror det på hans 

politiska ställning som kommunist, och han blir även i USA en kändis genom 

pressens uppmärksamhet. Hans rykte sprids i landet, och förutom uppdragen för 

väggmåleri som han utför säljer han tavlor och teckningar. Parallellt med detta utför 

han uppdrag även i hemlandet, innan han och Kahlo bosätter sig i USA 1931.  

     Under de följande åren i USA anordnas det bland annat en separatutställning på 

Museum of Modern Art för Rivera (vilken för museet vid tiden innebär ett 

besökarrekord),50 han utför uppmärksammade muralmålningar, bland annat en i 

Detroit som hyllar modernitet och maskiner51, samt skapar skandal 1933 med en 

väggmålning för Rockefeller Center i New York (i vilken han inkorporerar en 

avbildning av Lenin) som aldrig färdigställs då uppdragsgivaren drar sig ur. Medan 

Kahlo vantrivs i landet hyllar Rivera moderniteten - ”The best known architects of our 

age are finding their aesthetic and functional inspiration in American industrial 

buildings, machine design, and engineering, the greatest expressions of the plastic 
                                                                                                                                      

 
Mansfield, s. 392. Barnet-Sánchez menar att de båda träffades hastigast 1922 på skolan, och att hon 

därefter drömde om att bära hans barn, Barnet-Sánchez, s. 247. 
47  Exempelvis Tina Modotti, som skrev om Rivera att "He will be considered, and he is, a traitor". 

Citat hämtat från Hamill, s. 139. 
48  Han sålde konst till miljonärer i Nordamerika, samarbetade med den mexikanska regeringen, 

dekorerade the Presidential Palace i Mexico City, tog emot uppdraget att leda San Carlos-akademien - 

allt detta är exempel på omständigheter som kom att leda till kamraternas misstro och hans uteslutande 

ur partiet. "He was an artist first, a communist second", Hamill, s. 138. 
49  Herrera, 1983, s. 11 
50  Museum of Modern Art "Diego Rivera", 22/12 1931 - 27/1 1932. På s. 155 i Hamills biografi anger 

man att besökarantalet översteg 57 000 personer, medan det i Herreras biografi över Frida Kahlo från 

1983 anges att 56 575 personer besökte utställningen, Herrera, 1983, s. 131. 
51  Detroit Industry, 1932 (se s. 22 i denna uppsats för bild). Denna finansierades av direktören för Ford 

Motor Company och en av medlemmarna ur Detroit Arts Commission, som betalade drygt 20 000 

dollar för uppfördandet av muralen på Detroit Institute of Arts. 
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genius of this New World”.52 Med tiden i USA blir Rivera en världsberömd konstnär. 

Paret reser hem till Mexiko 1933. 

        Rivera blir deprimerad i hemlandet och utför inga väggmålningar under perioden 

mellan 1934-1936.53 Därefter målar han huvudsakligen porträtt och vanliga tavlor, då 

det mexikanska muralmåleriet under 1940-talet i viss mån har börjat spela ut sin roll, i 

hemlandet såväl som utomlands. Detta innebär dock inte att uppdrag för 

väggmålningar inte förekommer, men motiv såsom porträtt blir allt mer vanligt i 

Riveras repertoar och även ett sätt att tjäna pengar. 

      Frida Kahlo dör 1954 och ett halvår senare drabbas Diego Rivera av cancer. 

Under 1950-talet har hans berömmelse avtagit, men han gifter sig än en gång och 

reser i Europa och Ryssland innan han dör 1957 av hjärtproblem. 

 

Rivera avbildade det offentliga livet, snarare än individer. Han uttrycker själv att han 

med sin konst ville ”reproduce the pure basic images of my land. I wanted my 

painting to reflect the social life of Mexico as I saw it, and through my vision of the 

truth to show the masses the outline of the future”.54 Hans uttryck visar på en vilja att 

framhäva det mexikanska arvet, och hans motiv är inte sällan politiska. Hans 

väggmåleri innehåller en detaljrikedom och klara färger och ofta ett något stiliserat, 

stilla uttryck. Och som föregående avsnitt visar var det Rivera som vid tiden för dessa 

två konstnärers verkande var den mest framgångsrike, även om Kahlo inte var okänd i 

vare sig konstnärskretsar eller i media, där paret ofta syntes tillsammans.55 

 

                                                

 
52  Hamill, s. 155 
53  Enligt Hamill tvivlade Rivera på sina verk och sin konstnärliga ådra, Hamill, s. 171. 
54  White, s. 9 
55 "It was said, even at the beginning of the 1950's, that Frida and Diego Rivera were like two 

volcanoes near Mexico City, Popocatépetl and Iztaccíhuatl. They frequently appeared in the 

newspapers and there were few public events at which they were not present", del Conde, s. 30. 
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(2) Diego Rivera, Detroit Industry (norra väggen, Detroit Institute of Arts), 1932 

Mexiko under 1900-talets första hälft - konst och politik 

Mexiko stod under 1900-talets början inför en turbulent omvandling. 1821 hade 

landet efter 300 år som spansk koloni blivit självständigt, och tiden som följde 

präglades av ekonomisk instabilitet och inbördeskrig.56 Porforio Díazs regering 

tillträdde 1876 med strävan att modernisera landet och öppna upp för internationella 

samarbeten. Detta innebar att den pekuniära situationen för landet förbättrades och att 

den ekonomiska utvecklingen var god. Dock var den makthavande eliten begränsad, 

och arbetarklassens villkor förbättrades inte under regeringen, då de ekonomiska 

kapital som förvärvades placerades utomlands eller enbart bidrog till att öka 

klassklyftorna inom landet. Díazs strävan att modernisera landet innebar även att han 

vände Mexikos arv och historia ryggen, och underprivilegierade de efterlevande till 

indianstammarna i landet.57  

                                                

 
56  "Mexico: Historia - Självständighet, kejsardöme och republik", information hämtad 2012-5-12 från 

Nationalencyklopedins hemsida.  
57  Genom att staten exempelvis tvångsköpte deras mark, och att den indianska kulturen och dess 

traditioner "betraktades som kulturellt efterblivna". "Mexico: Historia - Mexico under Díaz och 
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        Detta, samt valfusk vid 1910-års regeringsval (då Diaz lät fängsla utmanaren 

Francisco Madero), ledde upp till den mexikanska revolutionen som utbröt 1910. 

Detta var en revolution som manades på av såväl eliten som de lägre klasserna, och 

det blev en blodig sådan som inte såg sitt egentliga slut förrän ett decennium senare.58 

Díaz avsätts i ett tidigt skede, men därefter följer en period av oenigheter om hur 

landets nya styre ska formas och olika ledarskap avlöser varandra innan viss stabilitet 

uppstår omkring 1917. Samma år antas landets nya konstitution vilken bland annat 

innebär en sekularisering av utbildningsväsendet, jordreformer, åtta timmars 

arbetsdag, strejkrätt och att den katolska kyrkans makt begränsas.59 

 

En man som kom att vara avgörande för utvecklingen av konsten inom landet efter 

revolutionen var José Vasconcelos som var minister för den offentliga undervisningen 

i regeringen styrd av Álvaro Obregón 1920-1924. Barry Carr menar i boken Frida 

Kahlo, Diego Rivera and Mexican Modernism att det var Vasconcelos som gjorde vad 

som inte sällan har kommit att kallas ”den mexikanska renässansen” eller 

”muralmåleriets pånyttfödelse” möjlig.60 Hans strävan var att motarbeta den nationella 

analfabetismen, vilket i stort visade sig vara ett framgångsrikt projekt, genom att 

bland annat aktivt inkorporera musik och konst i samhället.61 Vasconcelos 

förespråkade även det mexikanska uttrycket och bidrog till att skapa en ny typ av 

nationalism som hedrade arvet efter indiankulturen i kombination med det moderna 

Mexiko.62 Detta kan ses som en reaktion mot Díazs propagerande för moderniseringen 

                                                                                                                                      

 
revolutionen", information hämtad 2012-5-12 från Nationalencyklopedins hemsida; citat hämtat från 

Zetterman, s. 47. 
58  White, s. 17 
59  "Mexico: Historia - Mexico under Díaz och revolutionen", information hämtad 2012-5-12 från 

Nationalencyklopedins hemsida. 
60  Citat hämtat från White, s. 18. 
61  Zetterman, s. 51-52 
62  Vasconcelo intog själv en kritisk hållning mot modernismen - till en början tyckte han att Rivera var 

för influerad av Picasso ("He didn't trust Rivera, because 'his head was full of Picasso'"), Hamill, s. 84. 

Samtidigt ledde det stora måttet av konstnärlig frihet i det statliga stödet av muralmåleri till ett mängd 

olika uttryck och stilar i de muralmålningar som utfördes, Enarsson, Malin & Haglund, Elisabet (red.), 

Skissernas museum och Mexiko, 2010, s. 12. 
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och internationaliseringen av landet – Hayden Herrera uttrycker det som att ”[m]ed 

den reaktion mot positivismen och den tro på intuitionen som tillhörde revolutionens 

frukter kom en omvärdering av barnets, bondens och indianens konst. Målarna vågade 

proklamera att ’det mexikanska folkets konst är det största och sundaste andliga 

uttrycket i världen’. Den precolumbianska konsten, som hade föraktats som 

främmande och barbarisk, uppfattades nu som en avspegling av något äkta, 

hemlighetsfullt, ja ädelt mexikanskt”.63 Den moderna konsten i Mexiko kom att skilja 

sig mycket från den i till exempel Europa genom detta nationalistiska strävande, och 

under en början gör landet motstånd mot utomstående influenser. Dock är landet inte 

helt frånvänd de internationella rörelserna.64 

      Även konstnärer och studenter hade engagerat sig i revolutionen. 1911-1913 

strejkade studenterna vid Academia de San Carlos, vilket ledde till ett nytt ledarskap 

för skolan och införseln av nya studier i plein-airmåleri. Med detta infördes dels en ny 

typ av inriktning för de konstnärliga studierna, men man ämnade även att med detta 

öppna utbildningarna för alla samhällsklasser.65  

      Med Vasconcelos strävan att göra konsten till en del av det mexikanska livet får 

muralmåleriet sitt stora genombrott, vars storhetstid infaller under cirka 1920- och 

1930-talen. Detta val av konstform motiveras med att det i landets förkoloniala 

historia fanns en tradition av muralmåleri och man ansåg därför att uttrycket lämpade 

sig väl för de nationella värderingar som man nu ville sprida, men valet beror även på 

att man ser muralmåleriet som ett demokratiskt medel för att kommunicera konsten 

till massorna.66 Denna konst uppmärksammas såväl utomlands som nationellt, och de 

                                                

 
63  Herrera, 1983, s. 88 
64  del Conde, s. 18 
65  del Conde, s. 21 
66  Zetterman, s. 52 
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som framhålls som de tre stora mästarna av denna teknik är José Orozco, David 

Siqueiros och Diego Rivera.67 Dock är det värt att poängtera att det för denna 

konstnärliga riktning inte fanns något gemensamt program eller något gemensamt 

stiluttryck och det rörde sig inte om någon sluten grupp. Dock var nästan alla 

utövarna marxistiskt bevandrade och majoriteten av de som valdes för inhemska 

uppdrag var medlemmar i det kommunistiska partiet.68 Detta måleri syns i och 

influerar stora delar av Latinamerika, samt konsten i USA.69 

      Dock syns med 1930-talet även rörelser som finner inspiration i och intresserar sig 

för den europeiska modernismen. Redan innan den mexikanska revolutionen hade 

symbolismen haft en betydande roll i Mexikos kultur.70 Parallellt med muralmåleriets 

storhetstid under 30-talet uppkommer bland annat en grupp (Contemporáneos) som 

har sina rötter i dessa rörelser. Flera av konstnärerna i gruppen intresserade sig för det 

metafysiska måleriet och för 

surrealismen, och de hade en 

förhållandevis stor inverkan på 

landets konst trots det rådande 

traditionella uttrycket.71 En annan 

grupp som var av stor betydelse i 

landet var Ruptura, som framträdde 

under seklets mitt.72 Inför skiftet mot 

1940-talet reste även många 

inflytelserika konstnärer och 

filosofer till Mexiko, såsom André 

Breton och Leon Trotsky, och 

hämtade inspiration likväl som de 

                                                

 
67  del Conde, s. 24; Arnason & Mansfield, s. 390;  Zetterman, s. 55 
68  del Conde, s. 22 
69  Arnason & Mansfield, s. 390 
70  Fast i Mexiko kallade man symbolismen för "modernismo", del Conde, s. 18. 
71  del Conde, s. 27 
72  del Conde, s. 40 

(3) Carlos Orozco Romero, Dream, 1940. I denna 

målning kan man se inspirationen från Giorgio de 

Chirico. 
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lämnade sina avtryck på konsten i landet.73  

      Ovan har främst måleriet behandlats. Skulptur förekom, men knöts främst till 

revolutionen, och därefter är den inte lika aktuell och stöds inte heller av regeringen 

med samma entusiasm.74 

      Diskuterar man de traditionella jämte de modernistiska stilarna i landets konst 

förhöll sig Rivera mer klassiskt inställd i sina verk, och Kahlo befann sig någonstans 

mittemellan ett traditionellt och ett modernistiskt uttryck.75 Man kan i somliga av 

hennes verk se de kopplingar som har gjorts till surrealismen, men samtidigt sa hon 

sig vara oförstående inför att hon kopplades samman med denna rörelse, och man kan 

i hennes verk se inslag hämtade från den koloniala epokens traditioner såväl som den 

europeiska renässansen.76 

Omvärlden vid 1900-talets första hälft 

Diego reser till Europa 1907, samma år som Picasso målar sin tavla Les Demoiselles 

d’Avignon. Efter detta börjar kubismen synas runt om i södra Europa, och även om 

Rivera till en början förhåller sig avståndstagande till avantgardet kommer denna 

rörelse, som redan har behandlats under rubriken "Diego Rivera", att ha betydelse för 

hans formspråk såväl som tidiga karriär, då det är i Paris som kubismen kommer att 

ha sitt centrum.  

       Med 1920-talet formulerar André Breton det surrealistiska manifestet. Som redan 

har nämnts så hade surrealismen en viss roll även i Mexiko bland de konstnärer som 

verkade där. Surrealismen var, liksom landet, i mycket en kommunistisk rörelse.77 

Författaren av det första manifestet, Breton, uppmärksammade även Frida Kahlos 

konst och hon deltog i flera surrealistiska utställningar i hemlandet såväl som i Europa 

under 1930-talets slut.78 
                                                

 
73  del Conde, s. 29-30 
74  del Conde, s. 32-35 
75  Detta enligt del Conde, s. 27 
76  Herrera, 1983, s. 241, Zetterman, s. 123, s. 249 
77  Arnason & Mansfield, s. 320 
78  Även om Kahlo själv aldrig uttalade sig som surrealist. I Kettenmann återfinns följande citat: ”Det 

ansågs att jag var surrealist. Det stämmer inte. Jag har aldrig målat några drömmar. Det jag skildrade 

var min verklighet”, Kettenmann, s. 48; Zetterman, s. 195-198 
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       Till USA kom avantgarde-konsten senare än i Europa. Liksom Mexiko förhöll sig 

USA mer nationalistiskt och avståndstagande till modernismen, och det fanns här en 

mer varaktig tradition av realism.79 Det är egentligen först med 1910-talet som 

modern europeisk konst visas i USA, på de gallerier som vid tiden nu uppträder och 

som framöver kommer att bli betydande för konstens utveckling i landet.80 Denna 

introduktion av modernismen och den allt mer abstrakta konsten kom även att bidra 

till att nya, betydande konstnärskap framträder, såsom Georgia O’Keeffe, Morgan 

Russel och Charles Demuth. 

        Med börskraschen 1929 och depressionen som följer, blir konsten i USA allt mer 

nationalistisk och avskärmad. Under åren som följde första världskriget hade man 

öppnat upp allt mer för europeiska influenser, men nu förhåller man sig återigen 

avståndstagande. Bland annat får regionalismen stort genomslag, och behandlar på ett 

naturalistiskt vis den inhemska miljön.81 Det är dock av betydelse att poängtera att det 

geografiska avståndet till Mexiko var av ett helt annat slag än det till Europa, både i 

avstånd och på grund av det faktum att Atlanten avgränsar de båda kontinenterna från 

varandra. Detta gjorde att trots att dessa nationalistiska värderingar florerade, öppnade 

man upp för mexikanska konstnärer att verka i USAs konstliv.82 

       1935 bildas WPA (Works Progress Administration), som var ett av regeringen 

utformat incitament i USAs konstliv. Detta innebar ett statligt stöd för konstnärer, 

vilket säkrade dessas liv under de allt mer ekonomiskt krassa tiderna. I detta projekt 

lades särskild vikt vid offentligt måleri, vilket kom att ytterligare bidra till det intresse 

för muralmåleriet som redan hade uppkommit med 1930-talets början (och till viss del 

med 1920-talet).83 I detta var amerikanska regionalister (till exempel Thomas Hart 

Benton och John Steuart Curry) såväl som mexikaner (såsom Diego Rivera och José 

Orozco) engagerade. Vad som även bidrog till mexikanska konstnärers möjligheter att 

                                                

 
79  Arnason & Mansfield, s. 360 
80  Mest framträdande är enligt Arnason & Mansfield 291 Gallery, som drevs av Alfred Stieglitz och 

Edward Steichen, och utställningen "the Armory Show" som hölls på the 69th Regiment Armory, 

Arnason & Mansfield, s. 360, s. 365-374. 
81  Arnason & Mansfield, s. 380 
82  Arnason & Mansfield, s. 390 
83  Arnason & Mansfield, s. 380 



 

 

28 

verka i USA var att båda länderna hade en starkare koppling till den traditionella 

konsten än vad de europeiska hade.84 

      Dock var kontinenten aldrig helt avskärmad, och det fanns fortfarande gallerier 

och muséer som bidrog till att det europeiska avantgardets konst spreds,85 och 

konstnärer såsom Fernand Léger och Marcel Duchamp verkar och undervisar under 

1930-talet i landet (även om regionalismen och socialrealismen dominerar fram till 

åren för andra världskriget).86 Rörelser såsom expressionism, kubism och surrealism 

har alla satt sina avtryck hos konstnärer i såväl USA som i Mexiko.  

        Andra världskrigets verkningar var stora. Många av Europas metropoler 

(London, Berlin, Rom, med flera) hade bombats, och många människor hade dött 

eller förföljts under åren som nazisterna var vid makten i Tyskland. Efter krigets slut 

blev existentialismen en allt mer betydande livsåskådning, och tillvaron tycktes än 

mer absurd än efter första världskriget.87 

        Många konstnärer (exempelvis Piet Mondrian, Max Ernst, Marc Chagall och 

Hans Hofmann, för att nämna några få) och mecenater hade flytt från Europa till USA 

under kriget. Även Fernand Léger som tidigare hade besökt landet periodvis under 

1930-talet för att undervisa och ställa ut sin konst bosatte sig nu i landet. 

Efterkrigstiden innebär en radikal förändring av den amerikanska konsten, då man 

upplever att de medel man tidigare använt sig av inte är tillräckliga för att uttrycka de 

känslor av förlust som kriget fört med sig. ”American artists struggled to find a means 

of expressing not only the their horror but also a sense of helplessness”.88 Dessutom 

hade Europa som kulturellt centrum kollapsat – konstnärer hade dött, muséer befann 

sig i ett ekonomiskt kritiskt läge och mecenater hade förlorat sina förmögenheter. 

Dessa faktorer bidrar till att New York blir det nya centrat för den moderna konsten – 

och den abstrakta expressionismen föds under 1940-talets mitt i samband med krigets 

                                                

 
84  Mer om detta kan läsas under rubriken "Mexiko vid 1900-talets första hälft - konst och politik".  
85  Exempel på det här är att Museum of Modern Art öppnade 1929 i New York, vars första utställning 

var "Cézanne, Gauguin, Seurat, Van Gogh" (7/11 1929 - 7/12 1929), och att Whitney Museum år 1935 

visade en utställning med uteslutande abstrakt konst, Arnason & Mansfield, s. 394. 
86  Arnason & Mansfield, s. 380, s. 394 
87  Arnason & Mansfield, s. 439 
88  Arnason & Mansfield, s. 403 
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slut.89  

      Denna rörelse hade en viss koppling till surrealismen som redan hade varit 

betydande under 1930-talet, och även fortsatt med 1940-talet, då den anspelade på 

den automatism som hade framhållits som angelägen av surrealisterna.90 Med verk 

såsom de av Jackson Pollock återfinns även spår av det monumentala som 

muralmåleriet hade inneburit i den offentliga konsten. Även i Europa framträder den 

abstrakta konsten allt mer efter andra världskrigets slut, bland annat i Frankrike och 

med CoBrA-gruppen.91 Detta måleri är i viss mån mer föreställande än den 

nonfigurativa abstrakta expressionismen hos till exempel Pollock, men innehåller 

liksom rörelsen i USA starka expressiva drag. Med detta nya fokus på modern, 

abstrakt och expressiv konst hade muralmåleriet och det mer traditionella och 

realistiska uttrycket spelat ut sin roll.92  

Popularitetsskifte 

Utifrån de förhållanden som under ovanstående rubriker har presenterats om berörda 

konstnärer och om samtiden de verkade i framgår det att Diego Rivera vid verkande 

tid var mer erkänd och framgångsrik som konstnär än sin hustru Frida Kahlo.93 Även 

om Kahlo inte bör betraktas som okänd under sin levnadstid, tvärtom var hon en 

erkänd och etablerad konstnär,94 var det Rivera som var en av de mest anlitade 

konstnärerna i hemlandet och han kunde försörja både sig själv och sin fru genom sitt 

konstnärskap. Man kan även utifrån det som hittills har presenterats hävda att Kahlos 

bakgrundsroll i förhållande till sin man till viss del kan ha berott på samtida 

omständigheter, något som kommer att undersökas mer ingående under vad förestår 

av denna uppsats. När dessa omständigheter förändras, i samband med att nya 

utgångspunkter och värderingar i bedömningen av konstnärskap uppkommer, sker 

även ett skifte i popularitet konstnärerna emellan. Det är detta skifte som under 
                                                

 
89  Arnason & Mansfield, s. 403-406 
90  Arnason & Mansfield, s. 405 
91  Arnason & Mansfield, s. 447, s. 461 
92  Arnason & Mansfield, s. 403-405 
93  Detta uppmärksammas även i artikeln "Rivera, Fridamania's Other Half, Gets His Due", Malkin, 

Elisabeth, "Rivera, Fridamania's Other Half, Gets His Due", The New York Times, 25/12 2007.  
94  del Conde, s. 30 
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rubrikerna nedan kommer att behandlas. Den information som hittills har undersökts 

och presenterats har gjorts så för att ge en bild av konstnärerna samt den tid de 

verkade i, och för att fungera som grund till den del av undersökningen som denna 

uppsats nu har kommit fram till. 

 

Diego Rivera var vid tiden då konstnärerna verkade mer frekvent anlitad för 

konstnärliga uppdrag än Frida Kahlo. Dock avtar hans berömmelse under 1940-talet 

då muralmåleriet allt mer har spelat ut sin roll i såväl det amerikanska som det 

mexikanska samhället. Han fortsätter att försörja sig på att måla porträtt och fortsätter 

att ta emot uppdrag, men hans storhetstid är över.95  

       Efter Riveras död har det publicerats ett antal biografier om konstnären, de flesta 

under den senare delen av 1900-talet eller under början av 2000-talet.96 Hans 

självbiografi publicerades efter hans död, 1960, och har återigen givits ut under 1990-

talet.97 Han finns representerad på ett flertal museum98 och nyligen öppnades en 

utställning på Museum of Modern Art i New York som presenterar ett stort antal av 

hans muralmålningar.99 Genom åren har även ett antal retrospektiva utställningar 

                                                

 
95  Hamill, s. 171-172, s. 195. Ska man tro Pete Hamill så kan detta även hävdas bero på att Riveras 

målningar skiftade i kvalité, men jag anser att det riskerar att vara en slutsats baserad på personliga 

åsikter - "Diego did more murals. They were all terrible. (...) We know that in 1952, he painted his 

worse mural ever [syftar på The Nightmare of War and the Dream of Peace, min anm.]", Hamill, s. 

199. 
96  Exempelvis Pete Hamills Diego Rivera (1999), Patrick Marnhams Dreaming With His Eyes Open: A 

Life of Diego Rivera (1998) och Gerry Souters Diego Rivera: His Art and His Passions (2009). 

Undantag är Bertram Wolfes biografi, som först utkom 1939 (med andra ord under Riveras livstid) 

med titeln Diego Rivera: His Life and Times och senare i en omarbetad version 1963 med titeln The 

Fabolous Life of Diego Rivera.  
97  My Art, My Life: An Autobiography av Diego Rivera och Gladys March. 
98  På Metropolitan Museum of Art (New York, USA), Museo Nacional de Arte (Mexico City, 

Mexico), Sao Paolo Museum of Art (Sao Paolo, Brasilien), Birmingham Museum and Art Gallery 

(Birmingham, England) och Museo Nacional de Bellas Artes (Buenos Aires, Argentina) för att nämna 

ett fåtal. 
99  New York Museum of Modern Art "Diego Rivera: Murals for the Museum of Modern Art", 13/11 

2011 - 14/5 2012 
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visats i Mexiko såväl som i USA och Europa.100 Hans liv har filmatiserats av Mary 

Lance i dokumentären I Paint What I See från 1992, och han porträtteras även i Julie 

Taymors film om Frida Kahlo från 2002. Dock är det intressant att uppmärksamma att 

flera av de referenser som anges i källförteckningen för biografier såsom Pete Hamills 

Diego Rivera från 1991 är biografier eller böcker om hans konstnärshustru, Frida 

Kahlo. Detta är något som inte sker alls i samma utsträckning när det gäller 

publikationer om Kahlos liv, vilket är en indikation på intresset som har uppstått för 

hennes livshistoria och konst. 

 

Efter Riveras död 1957 öppnas på hans begäran Fridas barndomshem, tillika huset de 

delade och där Kahlo slutligen dog, Casa Azul upp för allmänheten som Museo Frida 

Kahlo.101 Dock kommer hennes verkliga berömmelse att låta vänta ytterligare ungefär 

två decennier. Till skillnad från Rivera får Kahlo sin stora berömmelse efter sin 

död.102 

       Det är med Hayden Herreras bästsäljande biografi Frida Kahlo – En konstnärs liv 

som utkommer 1983 och som blir populär i flera länder över stora delar av världen 

som Frida Kahlos popularitet markant ökar.103 Denna bok har även sedan den 

publicerades i mycket lagt grunden för bilden av konstnärens liv, och ofta fungerat 

som en viktig huvudkälla för efterföljande böcker och biografier om Kahlo.104 Dock 

                                                

 
100  Till exempel "Diego Rivera: A Retrospective and Diego Rivera and His Mexico: Through the 

Camera´s Eye" på Philadelphia Museum of Art, 1/6 1986 - 10/8 1986 och separatutställningar på 

exempelvis Palacio de Bellas Artes, National Art Museum och Dolores Olmedo Museum i Mexico 

City. 
101  Kettenmann, s. 85 
102  Lindauer, s. 1; Herrera, 1990; Barnet-Sánchez, s. 244; Helland, s. 399 
103  Mencimer, Stephanie, "The Trouble With Frida Kahlo - Uncomfortable truths about this season's 

hottest female artist", The Washington Monthly, Juni 2002 
104  Eva Zetterman skriver att "den [biografin, min anm.] har kommit att prägla både en allmänt hållen 

uppfattning om Frida Kahlo och infallsvinkeln i senare texter, både mer populariserade och 

vetenskapligt inriktade. På så sätt har Herreras arbete fungerat som det dominerande 

tolkningsparadigmet för Frida Kahlo", Zetterman, s. 18. 
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har det redan dessförinnan med 1970-talet publicerats texter som berör konstnären.105 

Året innan Herreras biografi utkommer har även den första stora retrospektiva 

utställningen av hennes verk ägt rum i London, vilken även visades i Sverige, 

Tyskland, USA och Mexiko.106 Betraktar man hur uppmärksammandet av Kahlo ökar 

efter utgivningen av Herreras biografi, kan det dock hävdas att denna är att betrakta 

som en stor bidragande faktor till startpunkten till det av allmänheten visade intresse 

för Kahlos liv och konst som har växt sig så starkt sedan 80-talet att det även fått ett 

smeknamn – ”Fridamania”.107 Med 1970-talet hade hon blivit allt mer känd inom det 

akademiska konstfältet – med 1980-talet blir hon en folklig celebritet.108 

       Under 1980-talet produceras filmer som behandlar konstnärens liv,109 och även 

publikationer som berör samma ämne.110 Med 1990-talet har intresset fortsatt att öka 

och det släpps än fler böcker om konstnären.111 Konstnärens liv inspirerar även 

personer från vitt skilda fält – det uppförs en opera 1991 av Robert Xavier Rodriguez 

om henne, och jazzmusikern James Newton släpper 1994 albumet Suite for Frida 

Kahlo.  

                                                

 
105  Exempelvis Gloria Orensteins "Frida Kahlo: Painting for Miracles" i The Feminist Art Journal 

(1973) och Hayden Herreras "Frida Kahlo: Her Life and Art" i Artforum (1976), samt att hon 

inkluderas i översiktsverk från tiden, se not. 138 s. 40 i denna uppsats. 
106  Co-curators för denna utställning ("Frida Kahlo and Tina Modotti" som först visades på 

Whitechapel Gallery i London 1982) var Peter Wollen och Laura Mulvey, vilka båda är filmteoretiker. 

Wollen har i sina arbeten fokuserat framförallt på semiotik och strukturalism, medan Mulvey 

framförallt utgår från genusteoretiska praktiker, och har varit inflytelserik inom den feministiska 

filmteorin såväl som inom andra praktiker, vilket är intressant att uppmärksamma med tanke på den 

roll feministiska praktiker har spelat för Kahlos uppmärksammande. 
107  Lindauer, s. 152; Barnet-Sánchez, s. 246; Mencimer 
108  Lindauer, s. 150-152 
109  Till exempel Frida av Paul Leduc från 1986 och Frida Kahlo: Portrait of an Artist av Louise Lo 

från 1988. 
110  Till exempel "Frida Kahlo: The Palette, the Pain, and the Painter" av Hayden Herrera (i Artforum 

1983), "Frida Kahlo in New York av Edward Sullivan (i Arts Magazine 1983) och Frida Kahlo av 

Salomon Grimberg (1989) 
111  The Letter's of Frida Kahlo av Martha Zamora (1995), Frida Kahlo: The Camera Seduced av Elena 

Poniatowska (1992), Frida Kahlo: An Open Life av Raquel Tibol (1993) och The World of Frida 

Kahlo: The Blue House editerad av Erika Billeter (1993) är några av dessa; se även Zetterman, s. 19. 
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       2001 syns hennes ansikte på frimärken i USA, och 2002 kommer den 

framgångsrika filmen Frida av Julie Taymor. Litteratur fortsätter att publiceras, och 

utställningar med hennes verk röner framgång i hela västvärlden, likväl som i 

Latinamerika.112 Priserna på hennes verk fortsätter att stiga, och de placerar sig nu i 

samma prisklass som flera av de manliga modernisterna från Europa och USA.113 

Hennes konstnärskap är ämne för såväl populärkultur som akademiska avhandlingar. 

Idag används hennes självporträtt även i högst kommersiella syften, och syns på såväl 

kylskåpsmagneter, tändsticksaskar och kalendrar som i kokböcker och på 

tidningsomslag.114 

 

Nedan kommer jag att undersöka olika tänkbara anledningar som legat till grund för 

detta popularitetsskifte under 1900-talets andra hälft samt diskutera hur det kommer 

sig att den popularitet som Kahlo rönt har kommit att bli så varaktigt. 

Kvinnorörelsen 

Under slutet av 1960-talet hade många av samhällets strukturer och institutioner 

kommit att ifrågasättas, och politisk kamp stod på agendan i många delar av 

västvärlden. Kvinnorörelsen framträder samtidigt som och efter att 

medborgarrättsrörelser under slutet av 1960-talet har kämpat för den svarta 

befolkningens rättigheter i samhället och efter studentupproren i Europa. USA hade 

fått skarp kritik för inblandningen i Vietnamkriget, och folk vände sig emot rådande 

makthavare.115 Kvinnorörelsens anhängare förespråkade frågor såsom rätten till lika 

lön, fri abort och möjligheten till preventivmedel.  

      Denna rörelse kom att påverka många skilda fält och praktiker, även 

konstvetenskapen och historieskrivningen. Man kritiserade institutioner såsom 

museers förvärv och representation av kvinnliga konstnärer, men även den 

                                                

 
112  Exempelvis "Frida Kahlo Centennial Exhibition", 27/10 2007 - 20/1 2008 på Walker Art Center 

(Minneapolis) och "Frida Kahlo: Retrospective", 30/4 - 9/8 2010 på Mertin-Gropius-Bau (Berlin) 
113  Lindauer, s. 170; Mencimer 
114  Lindauer, "Fetichizing Frida", s. 150-179 
115  Arnason & Mansfield, s. 587, s. 603 
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mansdominerade konsthistorien.116 Detta skedde i såväl USA som i Europa, där man 

inkorporerade feministiska frågeställningar i konsten och även diskuterade utövandets 

villkor och förutsättningar.117 En banbrytande och tongivande text var Linda Nochlins 

Why Have There Been No Great Women Artists? från 1971, i vilken Nochlin 

undersöker varför kvinnor inte finns representerade i konsthistorieskrivningen.118 Hon 

kommer fram till att det inte har kunnat finnas några kvinnliga mästare i 

historieskrivningen, dels för att kvinnor inte har ägt tillträde till de områden som har 

krävts för att betraktas som en fullt skolad konstnär, och dels för att kvinnor inte 

stämmer in på den mytbildning som ända sedan renässansen har skett kring Det 

konstnärliga geniet. 

        Under detta skede av den feministiska rörelsen under 1970-talet lades fokus på 

att lyfta fram förbisedda kvinnliga konstnärskap.119 Man menade att många betydande 

konstnärer hade fallit bort i historieskrivningen eftersom denna formulerats av män, 

och eftersom kvinnor inte har verkat med samma förutsättningar som män, och 

således fått sin konst negligerad på fel grunder.120 Till exempel var (och är) få av 

representanterna för den modernistiska konsten i historieskrivningen kvinnor, fastän 

det vid 1900-talets början var många kvinnor som studerade och producerade konst, 

och reste till kulturcentrum såsom Paris.121 Kahlo verkade under samma 

                                                

 
116  Detta skedde av konsthistoriker såsom Linda Nochlin, konstnärer såsom Judy Chicago och senare 

med konstnärsgruppen "Guerilla Girls" (som grundades 1985), med flera. 
117  Lindberg, Anna Lena, "Inledning", i: Lindberg, Anna Lena (red.), Konst, Kön och Blick - 

Feministiska bildanalyser från renässans till postmodernism, 1995, s. 10-12; Chadwick, Whitney, 

Women, Art and Society, Third Edition, 2002, s. 344-345, s. 355 
118  Nochlin, Linda, "Varför har det inte funnits några stora kvinnliga konstnärer?" (1971), i: Lindberg 
119  ”Activities and goals of American feminist art critics and historians during the 1970s and ’80s have 

been to place women artists (forgotten and ignored) in canons of high art where they are under-

represented, to search for characteristics in women’s art that might define a ’female sensibility’, and to 

examine values in art that determine ’greatness’ and the very idea of an art canon”. Garber, Elizabeth, 

"Art Critics on Frida Kahlo: A Comparison of Feminist and Non-Feminist Voices", Art Education, vol. 

45 nr. 2 1992, s. 43  
120 Pollock, Griselda, "Det moderna och kvinnlighetens rum" (1988), i: Lindberg, s. 170-171; Garber, 

Elizabeth, "Feminism, Aesthetics, and Art Education", Studies in Art Education, vol. 33 nr. 4 1992, s. 

213 
121  Pollock, s. 165 
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förutsättningar – i det postrevolutionära Mexiko var kvinnans roll i hemmet, och 

konstnärsrollen var i princip förbehållen mannen.122 Genom att lyfta fram kvinnliga 

konstnärskap som tidigare hade förbisetts ville man uppmärksamma de förhållanden 

under vilka kvinnliga konstutövare hade verkat, och under vilka förhållanden som 

konsthistorien har författats. Elizabeth Garber skriver i sin text "Feminism, Aesthetics 

and Art Education" gällande kriterierna för bedömningen av konst: ”Evaluation, 

accordingly, must take place in a context that includes consideration of cultural 

contexts in which the object is being evaluated. Contextual factors include the 

experiences, ideologies, and tastes of the period in which the object was made and of 

the person or group judging it” och att man således bör belysa kriterierna för 

erkännandet av konsten utifrån ett genusperspektiv.123  

       Utöver att mena att dessa metoder var betydelsefulla för att belysa dolda 

konstnärskap och presentera en alternativ konsthistoria, hävdades det att genom att 

den av kvinnor skapade konsten ignorerats i konsthistorieskrivningen hade en hel 

genre av ”kvinnlig” konst gått förlorad.124 Det är under kvinnorörelsens inverkan på 

de konstvetenskapliga fälten som konstnärer såsom Artemisia Gentileschi, Mary 

Cassatt och Frida Kahlo uppmärksammas.125  

      Förutom att framträda som en bortglömd och betydande konstnär, kom Frida 

Kahlos konst med tiden även att få statusen som direkt feministisk. Hon sågs som 

inspirerande med sitt levnadsöde och hon presenterades som en kvinna som trotsade 

tidens gängse normer och sina egna fysiska tillkortakommanden.126 Även med sina 

                                                

 
122  Även om Zetterman menar att villkoren började luckras upp under 1920-talet genom att 

utbildningarna blev tillgängliga även för kvinnor och att allt fler feministiska rörelser hade bildats. Hon 

poängterar dock att kvinnans sociala och juridiska status fortfarande var underordnad mannens - till 

exempel behövde kvinnorna ända fram till 1937 makens godkännande för att arbeta utanför hemmet, 

Zetterman, s. 37. Hon talar även här mer generellt om samhälleliga rättigheter; Lindauer i sin tur 

skriver att "in postrevolutionary Mexico the social category of artist generally was a masculine one", 

Lindauer, s. 13. 
123  Garber, vol. 33 nr. 4 1992, s. 213 
124  Garber, vol. 45 nr. 2 1992, s. 43; Garber, vol. 33 nr. 4 1992, s. 211-213 
125  Lindberg, s. 11; exempel på kompletterande bibliografier i vilka Kahlo lyfts fram i under denna tid 

återfinns i Zetterman, s. 17; samt not 138 s. 40 i denna uppsats. 
126  Herrera, 1990; Mencimer 



 

 

36 

självporträtt hävdades hon utmana rådande strukturer, då hennes blick bryter 

traditionen av det kvinnliga objektet som låter sig betraktas av mannen.127 I Margaret 

A. Lindauers bok Devouring Frida återfinns ett citat av Miriam Shapiro där hon 

beskriver Kahlo som ”a real feminist artist in the sense that during a period in history 

when the accepted modes of truth were truth seen through men’s eyes, she gave us 

truth through the eyes of a woman. She painted the kinds of agonies women in 

particular suffer, and she had the capacity both to be feminine and to function with an 

iron will that we associate with masculinity”.128 Citatet illustrerar den syn som spreds 

på Kahlos konst som en konst som utmanade rådande maktförhållanden och kunde 

förmedla kvinnliga värden, likväl som det framhäver Kahlo som en kvinnlig förebild. 

       Kvinnorörelsen och dess inverkan på det konstvetenskapliga fältet bör ses som en 

avgörande faktor för Kahlos berömmelse, som kom att öka allt mer med 1980- och 

1990-talet, eftersom det är först med denna som hon lyfts in i konstens kanon.129 Fler 

faktorer har bidragit till att förstärka och bibehålla denna fascination för Kahlos liv 

och verk, några av vilka kommer att presenteras nedan. Det är med de feministiska 

strävandena som påverkade rådande konstpraktiker som hennes konst återigen syns 

efter att ha varit nästintill helt osynlig sedan hennes död 1954. 

Stilskifte och gångbara motiv 

Om man betraktar det stilskifte som sker efter 1950-talet vill jag hävda att även detta 

har varit en bidragande faktor till att Diego Riveras popularitet avtog medan Frida 

Kahlos ökade, då det har spelat roll för konstnärernas i tiden upplevda aktualitet och 

betydelse. 

 

Även om muralmåleriet inte längre var högaktuell i Mexiko under 1940-talet hade 

konstlivet i landet stagnerat något, och stilen levde fortfarande kvar och försvarades i 
                                                

 
127  Begreppet "The Male Gaze" myntades av Laura Mulvey och används idag frekvent i film- och 

konstteoretiska diskussioner. I sin text Visuell lust och narrativ film från 1975 undersöker hon mannen 

som betraktare av kvinnan som objekt, och hur detta är en del av den patriarkala maktstrukturen, 

Mulvey, Laura, "Visuell lust och narrativ film" (1975), i: Arrhenius, Sara (red.), Feministiska 

Konstteorier, 2001. 
128  Lindauer, s. 165 
129  Helland, s. 399 
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offentligheten än.130 Tidigare hade Rivera tillhört de mest framstående konstnärerna 

för muralprojekten i Mexiko, såväl under Vasconcelos tid som efteråt, och i USA 

hade hans socialrealistiska stil varit högst aktuell och stämt väl överens med 

regionalismen under 1930-talet.131 

      Med 1950-talet börjar en förändring äga rum i Mexiko. Yngre konstnärer 

framträder som nyttjar modernistiska stildrag och avstår från den mer traditionella, 

nationalistiska och politiska konsten som i flera decennier har varit mest rådande. 

Detta skapade en stor diversitet i uttrycken hos de olika utövarna, något som lever 

kvar med 1960- och till viss del 1970-talet. Konsten hade öppnats upp, och nu syns 

abstrakt konst jämte expressionistiska, surrealistiska och likväl realistiska uttryck – 

riktningar som alla avstod från att vända sig till det mexikanska arvet för 

inspiration.132  

    
 (4) Arnold Belkin, Marat Series #3, 1971, (5) Gunther Gerzso, Yellow-Blue-Orange, 1971 

 

Detta stilskifte och den totala förflyttning av utgångspunkt som skedde i Mexikos 

konstliv efter 1950-talet kan antas vara en förklaring till varför Diego Riveras 

popularitet minskade. Rivera hade i början av sin karriär utforskat modernismen, men 

kort därpå övergivit den för ett mer nationalistiskt uttryck. Eftersom det var med det 

senare som han fick sitt stora erkännande i landet sågs hans stil såväl som hans motiv 

                                                

 
130  del Conde, s. 39. 
131  Enarsson & Haglund, s. 12 
132  del Conde, s. 40-43 
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nu som inaktuella.133 Frida Kahlo uppmärksammas inte heller under denna period, 

men det finns anledning att resonera kring betydelsen av att hennes konst ofta hade 

klassats som surrealistisk – en riktning som fortsatte vara aktuell med inträdet av mer 

modern konst i landet.134 Även om Kahlos konst inte framhölls, kan det ha varit en 

bidragande orsak till att hon senare så starkt lyftes fram, och nästintill har kommit att 

bli en nationell symbol.135 

 

Vad gäller omvärlden vid samma tid hade även stiluttrycken förändrats efter andra 

världskriget. Den abstrakta konsten hade fått en markant roll, såväl i Europa som i 

USA med den abstrakta expressionismen. Denna lever vidare även under 1960-talet 

och dras till nya nivåer med till exempel den optiska konsten, samtidigt som 60-talet 

även innebär att konstbegreppet allt mer utmanas med rörelser såsom popkonsten. 

Med den konceptuella konsten som framträder med skiftet mot 1970-tal syns ofta en 

politisk underton, vid samma tid som det politiska engagemanget i samhället återigen 

har växt sig allt större.136  

      När konsten används för att förmedla denna politiska hängivelse menar jag att 

chansen är stor att det tar sig i flera skilda uttryck, då syftet snarare blir ett politiskt än 

ett konstnärligt. Inom den feministiska konsten kan det handla om att konstnärerna 

använder sig av material och tekniker som tidigare förknippats som feminina, såsom 

textilier och broderi, eller att ämnen såsom sexualitet, könsroller och representation 

behandlas. Som visats under föregående rubrik tar detta sig även i uttryck genom att 

utövarna av konsten diskuteras, och det är med detta som Frida Kahlo träder fram. 

Men utöver att passa in i rollen rent politiskt, vill jag hävda att hennes motiv tycks 

angeläget i tiden. I en tid då det privata ses som politiskt, uttrycker hennes konst 

individens roll i en större värld utifrån ett kvinnligt perspektiv. Hon lyfts fram som en 

                                                

 
133 "[T]he moment of the Mexican muralists had passed. (...) To the critics, too many of the mural's 

seemed dated now, embarrassing artifacts of the fevered 1930's. In New York, artists who had learned 

much from the heroic scale of the Mexicans - Jackson Pollock was the most prominent - were forging a 

new art", Hamill, s. 195 
134  del Conde, s. 35-39 
135  Herrera, 1990 
136  Om nämnda konstgenrer kan man läsa mer i Arnason & Mansfield, kapitel 17, 19, 20 och 22. 
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betydande och bortglömd kvinnlig konstnär, men hennes konst anses även skildra en 

kvinnas liv - och således passar hennes motiv såväl som hennes person de politiska 

syften som feminismen med 1970-talet hade. 

 

Varken Diego Riveras eller Frida Kahlos konst passar i de mer abstrakta rörelser som 

uppkommer med 1900-talets mitt. Dock skulle det kunna argumenteras för att hans 

konst, liksom Kahlos, borde tyckas aktuell med 1970-talets politiska orientering.  

       Jag vill hävda att anledningen till att Rivera inte, såsom Kahlo, återigen 

uppmärksammas inom konstvärlden är att han inte fyller en funktion som de redan 

verkande konstnärerna inom fältet inte kan fylla. Han har dels redan varit en erkänd 

konstnär (vilket inte innebär att intresset inte skulle kunna återuppväckas, men det 

innebär att han inte är en ”glömd” konstnär) som har spelat ut sin roll, och han tillhör 

trots allt den övre kategorin i rangordningen av den maktstruktur som ett patriarkat 

innebär. Det är med feminismen som ”bortglömda” konstnärskap uppmärksammas, 

men detta är inte en tendens som syns inom den allmänna politiska konsten. Riveras 

konst tillhör den kategori av politisk konst som kämpar för arbetarna och mot 

klassamhället, en mer allmän åskådning som tar sig i uttryck i konsten genom de som 

redan verkar på fältet – inte genom att lyfta fram tidigare konstnärskap. 

 

Med postmodernismen kom konstens klimat att bli allt mer teoretiserat, och 

postkolonialism är en praktik som fått stor genomslagskraft inom konstvetenskapen. 

Med denna ifrågasätts även författandet av konsthistorien, och man menar att det som 

tidigare har kallats för en internationell historia i själva verket utgår ifrån och speglar 

den västerländska allena. Med detta har således intresset för andra kulturers konst 

ökat, och även om mexikanska konstnärer har verkat i Europa såväl som i USA under 

1900-talet har intresset för detta lands konst det senaste ökat markant, vilket än mer 

har lett till uppmärksammandet av verk av konstnärer såsom Frida Kahlo och även 

Diego Rivera. 
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Frida Kahlo i populärkulturen 

Hayden Herreras biografi om Frida Kahlo har legat till grund för den roll som Kahlo 

har fått i populärkulturen ända sedan boken publicerades 1983, eftersom det var med 

denna som hennes livshistoria kom att presenteras för en större allmänhet.137 Hennes 

konstnärskap hade redan uppmärksammats under 1970-talet och behandlats i litterär 

form,138 men det är med 1980-talet som hon blir en konstnärlig celebritet för 

allmänheten, inte enbart inom det konstvetenskapliga fältet.139 Med 1990-talet ökar 

utgivningen av texter om Frida Kahlo markant, och Eva Zetterman gör i sin 

avhandling noteringen att merparten av dessa är biografier.140 Jag vill hävda att det är 

genom att Kahlos liv tillskrivs denna betydelse i den allmänna kulturen som hennes 

konstnärskap lever vidare i den utsträckning som den idag gör. Detta eftersom hon 

inte är bunden till en konstnärlig stil (som väl hade kunnat ha spelat ut sin roll vid det 

här laget), utan istället röner berömmelse genom sin livshistoria och genom sin 

person, och då får hennes konst snarare en biroll i populärkulturen. 

 

En intressant företeelse som inte finner många motsvarigheter är att modeindustrin 

med 1990-talet i hög grad inspirerades av Kahlos stil, och rent av approprierade 

                                                

 
137  Detta hävdar Zetterman, s. 18, s. 203; de tre biografier som Barnet-Sánchez undersöker under 

rubriken "Three Biographies for Young Readers" är även dessa baserade på Herreras biografi, Barnet-

Sánchez, s. 249; Mencimer 
138  Exempelvis i feministiskt orienterade kompletterande översiktsverk såsom Women Artists: 

Recognition and Reappraisal - From the Early Middle Ages to the Twentieth Century från 1976 av 

Karen Petersen och J.J. Wilson, Woman Artists: 1550-1950 från 1977 av Linda Nochlin och Ann 

Sutherland Harris, Women Artists: An Historical, Contemporary and Feminist Bibliography från 1978 

av Donna G. Bachman och Sherry Piland, exempel hämtade från Zetterman, s. 17. Även Lindauer 

skriver att "[g]enerally speaking, Kahlo was well known and symbolically significant to feminist art 

history of the 1970's and 1980's as a 'forgotten women artist'.", Lindauer, s. 152. 
139  Lindauer, s.1, s. 150, s.152 
140  Zetterman, s. 19. För att exemplifiera detta nämner hon tio av de böcker som utkom under 1990-

talet, däribland bland annat Frida Kahlo av Malka Drucker (1991), Frida Kahlo in Mexico av Robin 

Richmond (1994), Frida Kahlo: Portrait of a Mexican Painter av Bárbara Cruz (1996), med flera; 

Barnet-Sánchez skriver i sin text att fram till 1996 hade över 135 böcker givits ut om konstnären, och 

då är inte utställningskataloger, artiklar eller bokkapitel som behandlar konstnären inräknade, Barnet-

Sánchez, s. 244. 
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hennes utseende på modevisningar, i modetidningar och till event. Modeller 

presenterades med en ”Frida-look”, och hon refererades till som en viktig förebild.141 

Apropå denna fascination för konstnärens yttre anordnades det även look-

aliketävlingar, där pris lottades ut till den som mest påminde om konstnären.142 Att 

denna industri tagit så stort intryck av en konstnärs yttre snarare än verk är intressant i 

studiet av Kahlos berömmelse och stora roll i populärkulturen under 1990-talet, men 

visar även på betydelsen av den mytbildning som har skett kring henne, genom att 

hennes yttre kvalitéer blir nog så uppmärksammade som hennes konstnärliga.143 

      Just konstruktionen av Kahlos person har varit en viktig faktor för hennes 

berömmelse, för allmänhetens fascination för denna kvinnliga konstnär. 

Konsthandlaren Mary-Ann Martin har uttryck det som att ”[t]he market at this point 

for Frida is in a way more for her biography than for her art”.144 Detta stimulerar 

försäljningen och värdet av Kahlos självporträtt, men innebär även att till exempel 

filmindustrin såväl som områden för skönlitteratur och för teater har kunnat producera 

populära filmer, böcker eller pjäser baserade på omständigheter utanför hennes konst. 

En mytbildning har ägt rum där hon presenteras som en kvinna vars liv präglades av 

lidanden av olika slag, på grund av smärta såväl som av kärleksproblem.145 Genom 

denna typ av dramatiseringar av konstnärens privata uppfattar sig publiken ha fått en 

personlig relation till denna kvinna, som fungerar såväl som förebild (för kvinnor, 

homosexuella och andra sociala minoriteter) som en mänsklig representant i 

historieskrivningen.146 Genom att hon har presenterats som en excentrisk och lidande 

kvinna ses hon som en förebild, som var sig själv genom livet och kämpade genom 

sin (fysiska och psykiska) motgångar. Denna folkliga relation till konstnären bekräftas 

inte minst genom att hon inte sällan refereras till som enbart ”Frida”.147 

Populärkulturella ikoner såsom Madonna har ett flertal gånger uttalat sig om 
                                                

 
141  Lindauer, s. 154. Lindauer skriver även på s. 172 att "her name and image is are associated with 

fashion (Frida shoes, Frida jewelry, and Frida nail polish)". 
142  Lindauer, s. 162-163 
143  Läs mer om denna företeelse i kapitlet "Fetishizing Frida", i: Lindauer. 
144  Lindauer, s. 166 
145  Zetterman, s. 203, s. 212; Lindauer, s. 3 
146  Herrera, 1990; Lindauer, s. 1; Barnet-Sánchez, s. 247 
147  Herrera, 1990 
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relationen de har till konstnären, vilket har knutit Kahlo än närmare masskulturen 

snarare än konstfältet, likväl som det visar på att konstnären är någon man gärna 

associeras med.148 

 

Ända sedan 1980-talet har det skett en utveckling av Frida Kahlos kändisskap som 

inte finner många motsvarigheter hos andra konstnärer. Man kan idag se henne på t-

shirts, pennor, maskeradmasker, smycken, almanackor, vykort, posters, dockor, 

leksaker, målarböcker, väskor, och fotografier på henne har varit ämne för egna 

utställningar.149 Vad som sker med Diego Rivera är inte lika tydligt, då hans 

berömmelse avtar redan under deras levnadstid. Han har i viss mån kommit att 

behandlas parallellt med sin fru, och med de senaste årens nyväckta intresse för 

mexikansk konst ställs han ut jämte andra mexikanska konstnärer. Han är idag långt 

ifrån en okänd konstnär, men faktum kvarstår att Diego Rivera idag inte är ett 

konstnärskap som frekvent florerar i populärkulturella sammanhang, vilket har gjort 

att hans berömmelse inte har kommit att bli fullt så vidsträckt som Kahlos är idag.  

 

Slutdiskussion 

Under den senare delen av undersökningen kanske läsaren frågar sig ”Var befinner 

sig Diego Rivera i det här?”. Svaret på den frågan är inte lika tydlig som det var med 

frågan vad som hände med Kahlos berömmelse. En fundering som uppkommer 

medan jag studerar popularitetsskiftet dessa konstnärer emellan är om inte möjligen 

Riveras ändå fortsatta berömmelse till viss del beror på det väldiga 

uppmärksammandet av Kahlo och hennes liv, i vilket han var en del. Samtidigt bör 

inte läsaren få uppfattningen att Diego Rivera är en konstnär vars namn inte lever 

vidare inom konstvetenskapen. Han nämns idag i flera stora översiktsverk,150 utgör 

och ingår i stora utställningar151 och han har varit ett betydande konstnärskap som har 

                                                

 
148  Lindauer, s. 173; Herrera, 1990, där Cindy Crawford och Isabella Rossellini även nämns. 
149  Zetterman, s. 11; Herrera, 1990; Lindauer, s. 172 
150  Såsom i Latin American Art in the Twentieth Century (1996), History of Modern Art (2010) och 

Janson's History of Art.  
151  Se not 99 och 100, s. 30-31 i denna uppsats.  
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bidragit till att sprida den mexikanska konsten i övriga västvärlden. Snarare har Frida 

Kahlos berömmelse kommit att bli så vidsträckt, även utanför det konstvetenskapliga 

fältet, att hon tycks överskugga Rivera. 

 

Med undersökningen har det blivit tydligt att Diego Riveras framgång och 

berömmelse stämde överens med många, både nationella och internationella, 

tendenser vid tiden, såsom stil och genre (han var muralmålare) och politik (han var 

aktiv kommunist, vilket var av betydelse för hans karriär i hemlandet). Det är när 

dessa tendenser förändras som hans berömmelse avtar. Således anser jag mig ha 

synliggjort bakomliggande strukturer och företeelser som kan komma att vara 

avgörande när det gäller en konstnärs erkännande och popularitet. Det blir tydligt att 

denna inte enbart baseras på kvalitet, utan snarare är en del i ett föränderligt skeende. 

 

Nedan vill jag avsluta genom att presentera ett axplock av den kritik som har kommit 

att riktas mot de feministiska praktiker som ledde fram till att Frida Kahlo lyftes fram. 

Jag vill även i viss mån visa på somliga svårigheter jag själv har kämpat med under 

denna undersökning genom att presentera en del av den kritik som har riktats mot det 

som skrivits om Frida Kahlo. För mig har detta inneburit har jag ständigt 

omformulerat första kapitlet i denna uppsats rörande hennes liv, för att å ena sidan 

presentera det som har kommit att bli en stor del av uppfattningen om henne - just 

hennes liv - men även lägga vikt vid hennes konstnärliga kvalitéer och utveckling. 

Genom att studera denna typ av diskussioner har jag även breddat min inblick i ämnet 

och jag vill här visa på komplexiteten som svaret på min frågeställning kring 

popularitetsskiftet har visats kunna innehålla.  

Kritik mot 1970-talets feministiska metoder inom konstvetenskapen 

Mot de ovan nämnda metoder som med 1970-talet nyttjades inom konstvetenskapen 

utifrån ett feministiskt perspektiv har det kommit att riktas kritik. En väsentlig 

anledning till att dessa metoder har kommit att omvärderas är att utgångspunkten för 

de feministiska konstpraktikerna har förflyttats från en essentialistisk till en 

konstruktivistisk.152 Idag hävdas mer sällan den biologiska genustillhörigheten än den 
                                                

 
152  Lindberg, s. 13 
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som konstrueras i rådande kultur. Eftersom könsrollerna uppfattas som en 

konstruktion, blir problematiken kring kvinnliga konstnärer och kvinnlig konst mer 

mångbottnad än vad den verkade i den diskussion under 70-talet som här har 

behandlats. 

 

Vad som kanske framförallt har kommit att ifrågasättas är om denna metod förändrar 

eller ens problematiserar de förhållanden under vilka historien har författats. Man 

menar att genom att enbart införa förbisedda kvinnor i den redan konstruerade 

konsthistorien verkar man fortfarande utifrån samma förhållanden, och att inga 

strukturer egentligen utmanas.153 Somliga genusteoretiker menar att det faktum att det 

inte har presenterats några kvinnliga konstnärer för att dessa har verkat på helt andra 

villkor ignoreras, och att man genom denna metod osynliggör dessa strukturer snarare 

än belyser dem. "[H]istoriska räddningsaktioner räcker inte. (...) Sexualitet, 

modernism eller modernitet kan inte fungera som givna kategorier till vilka vi bara 

adderar kvinnor. Det innebär bara att man identifierar en maskulin partsinlaga med 

normer och bekräftar kvinnor som Andra och underordnade. Sexualitet, modernism 

och modernitet organiseras av och organiserar könsskillnad."154 Trots att Griselda 

Pollock i sin artikel Det moderna och kvinnlighetens rum från 1988, från vilken 

föregående citat är hämtat, hävdar att "[h]istorisk återupptäckt av kvinnliga konstnärer 

är en absolut nödvändighet"155 menar hon även att det blir bekymmersamt att enbart 

lägga till dessa i den redan befintliga konsthistorien - istället bör denna 

problematiseras och omformuleras utifrån andra perspektiv, och på så vis inkludera 

avsedda konstnärer. 

       Det har även riktats kritik mot den riktning inom kvinnorörelsen som hävdade att 

bortglömda konstnärskap borde uppmärksammas som viktiga eftersom de belyser en 

"kvinnlig" konst. Kritiken har främst handlat om att man inte anser att det går att 

beskriva en kvinnlig konst om en sådan ens skulle finnas utan att stereotypisera och 

befästa traditionen av konstruerade könsroller.156 Man ifrågasätter om det 

                                                

 
153  Nochlin, s. 25-26 
154  Pollock, s. 171 
155  Pollock, s. 171  
156  Nochlin, s. 26-27 
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överhuvudtaget finns något som kan klassificeras som specifikt kvinnligt respektive 

manligt. Redan 1971 skriver Linda Nochlin i Why Have There Been No Great Women 

Artists att "[m]edlemmarna av Donauskolan, Caravaggios efterföljare, målarna kring 

Gauguin i Pont-Aven, Der Blaue Reiter eller kubisterna kan kännas igen genom vissa 

klart definierade stilistiska eller expressiva egenskaper, men inga sådana 

gemensamma 'kvinnliga' egenskaper kan sägas förena kvinnliga konstnärers stil i 

allmänhet"157 och i sin text Art Critics on Frida Kahlo: A Comparision of Feminist 

and Non-Feminist Voices från 1992 skriver Elizabeth Garber att "[l]ately, instead of 

studying differences between women and men, differences between women have been 

explored as they relate to variations in race, class, ethnicity, age, sexual preference, 

and other factors that contribute to group identities”.158 

Kritik mot historieskrivningen om Kahlo 

Sedan drygt ett decennium tillbaka har ett flertal texter och böcker publicerats som 

ämnar att omformulera det som redan författats om Frida Kahlos liv och konst.159  

Man menar att hon ända sedan Hayden Herreras biografi publicerades har framställts 

felaktigt,160 vilket får effekten att hennes konst feltolkas, men även att invanda 

genusmönster befästs och att inga strukturer omformas.161 Stephanie Mencimer 

skriver i sin text "The Trouble With Frida Kahlo – Uncomfortable truths about this 

season’s hottest female artist" i The Washington Monthly 2002 att “Kahlo's move into 

the cult of personality is a familiar pattern in which women stop being the artist and 

become the subject of art, transformed from a powerful creative force to an ideal of 

quietly suffering femininity.”162 Man menar att genom att fokusera på hennes konst 

                                                

 
157  Nochlin, s. 26 
158  Garber, vol. 45 nr. 2 1992, s. 43 
159  Här får Margaret A. Lindauers bok Devouring Frida – The Art History and Popular Celebrity of 

Frida Kahlo och Eva Zettermans Frida Kahlos bildspråk - ansikte, kropp och landskap. Representation 

av nationell identitet fungera som talande exempel. 
160  Zetterman skriver att "[p]roblemet med biografin är dess sken av vetenskaplighet" och att den 

"saknar teoretisk bas, har en löst pålagd kontextuell förankring, och är i vissa avseenden illa 

underbyggd och i avsaknad av dokumenterade källor", Zetterman, s. 18. 
161  Lindauer, s. 7-8 
162  Mencimer 
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som endast självbiografisk och genom att beskriva hennes liv som ett lidande och i 

relation till Diego Rivera, missar man viktiga element likväl som man förminskar 

hennes konstnärliga ambitioner.163  

      I denna avslutande del av uppsatsen vill jag närmare presentera Margaret A. 

Lindauers bok Devouring Frida – The Art History and Popular Celebrity of Frida 

Kahlo som utmanar rådande bild av konstnären och presenterar hennes konst som 

betydligt mer medveten och mångfacetterad än vad som är gängse. Hon menar att det 

utifrån rådande tids kulturella värderingar har gjort antaganden om Kahlos konst och 

om hennes strävanden som egentligen saknar grund.164 Som exempel kan nämnas att 

Kahlos längtan efter barn ofta beskrivs som enorm, trots att det inte finns några klara 

källor för att styrka detta påstående.165 Lindauer pekar på det faktum att Kahlo gick 

emot läkarnas inrådan att befinna sig sängliggandes för att inte riskera missfall, och 

att hon även på eget initiativ genomförde aborter.166 Med detta vill Lindauer peka på 

omvärldsliga tendenser vid tiden (kvinnor förväntades vilja skaffa barn) men även 

visa hur denna typ av presentation av konstnären bibehåller gamla könsbestämda 

värderingar.167  

      Ett flertal konst- och genusvetare (inklusive Lindauer) har de senaste åren menat 

att man har fokuserat för mycket på (och möjligen överdrivit) Kahlos smärta och 

lidande i historieskrivningen.168  Mencimer förklarar detta fenomen då hon skriver att 

"[t]he female artist needs a compelling tragic biography to enter the male canon, yet 

her work is then trivialized because of that biography - something that rarely happens 

                                                

 
163  "Kahlo's creative, political production has been marginalized as documentary, private record", 

Lindauer, s.12; för exempel se Barnet-Sánchez, s. 253-254, där hon kritiserar Robin Richmonds 

tolkning av Kahlos verk med växtlighet som ett uttryck för depression, klaustrofobi och förtvivlan; 

Helland, s. 405 
164  Lindauer, s. 9 
165  Lindauer, s. 9; Zetterman s. 133-137  
166  Lindauer, s. 25-26 
167  Lindauer, s. 20-22; denna syn delas av Zetterman, s. 137. 
168  Lindauer exemplifierar detta genom att nämna titlar på olika publicerade texter och böcker om 

Frida Kahlo: Frida Kahlo 1907-1954: Pain and Passion (Andrea Kettenmann), Frida Kahlo: Torment 

and Triumph in Her Life and Art (Malka Drucker), "Frida Kahlo: The Palette, the Pain and the Painter" 

(Hayden Herrera), med flera, Lindauer, s. 4; Zetterman, s. 203-208; Helland, s. 397 
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to men".169 Samtidigt kritiserar Lindauer de författare som har presenterat en 

beskrivning av Kahlo som hypokondriker och som en som utnyttjar sin smärta för att 

binda Diego Rivera närmare sig.170 Dessa två olika presentationer av berörda konstnär 

kan tyckas vara motsägelser, men just detta faktum visar på den komplexa och något 

osäkra bild som har presenterats i biografisk litteratur om Kahlos liv. Lindauer menar 

även att genom att presentera Kahlo som ömsom lidande, ömsom hypokondrisk 

ansluter man till en tradition av att antingen förminska konstnären till sin fysiska 

varelse, eller placera henne inom ramen för vad som tidigare betecknades som 

kvinnosjuk – hysterisk.171 

        Vad Lindauer även genom sin bok gör är att utföra alternativa bildanalyser. Trots 

att hon inledningsvis säger sig inte vilja gå emot tidigare författare inom samma 

område, utan snarare undersöka andra metoder att bemöta verken,172 framgår det att 

hon anser att verken ofta antingen har feltolkats eller att dess ikonografiska element 

har övertolkats. Hon menar att genom att enbart fokusera på verkens självbiografiska 

kvalitéer missar man verkens 

historiska, politiska eller 

sociala kommentarer.173 Utifrån 

Kahlos målning My Dress 

Hangs There genomför hon en 

bildanalys som jag nedan 

presenterar i relation till en 

analys genomförd av Hayden 

Herrera, för att tydliggöra hur 

diversifierade tolkningarna har 

kommit att bli.  

 

Lindauer skriver om 
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172  Lindauer, s. 3 
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(6) Frida Kahlo, My Dress Hangs There, 1933 
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målningen: 
Kahlo's painting cleverly acknowledges the contradictory symbolic significance of pre-

Conquest Indian culture and socioeconomic reliance on a perpetually exploitable 

underclass as a foundation upon which a modern, postrevolutionary nation could be 

reconstructed. (...) Rather than an expression of personal and emotional attitudes toward 

home that makes a vague political statement, Kahlo's painting elicits a complex analysis 

of shifting political movements in Mexico from the turn of the century through the 

postrevolutionary decades.174 

 

Herrera skriver: 
Mitt i en sammansatt bild, som visar Manhattan som kapitalismens högsäte och även ett 

centrum för fattigdom och protester under depressionsåren, hänger Fridas Tehuantepec-

dräkt. (...) Den broderade, mörkröda blusen och den ärtgröna kjolen med skära band och 

vita volanger ser exotisk, intim och feminin ut. Genom att hon avlägsnar sig från sin 

klänning säger Frida att hennes klänning må hänga i Manhattan men att hon själv är 

någon annanstans. Hon ville inte ha något med "Gringolandia" att göra. (...) Det enda 

som inte hör hemma här är Fridas klänning, och det är möjligt att den påklistrade 

ångbåten som bolmar målad rök i hamnen var ett utslag av önsketänkande. Frida hade 

velat vara ombord på den.175 

 

Även om Herrera i sin tolkning inte helt avstår från att se målningen som en 

kommentar och en satir av det amerikanska samhället, blir det tydligt att fokus läggs 

på att verket skildrar hennes egen upplevda hemlängtan. Lindauer presenterar med sin 

bildanalys en djupare och mer komplex syn på verket, som ett verk som snarare än att 

vara självbiografiskt placerar sig i samtidens offentliga debatt.176 

 

Jag har med dessa avsnitt ämnat att i viss mån problematisera min egen studie av 

Frida Kahlo (och Diego Rivera), och visa att en del av det material som har funnits att 

                                                

 
174  Lindauer, s. 128 
175  Herrera, 1983, s. 168-170 
176  Se gärna även Zetterman, där hon om samma målning skriver att tehuanaklänningen fungerar "som 

en kritisk kommentar till den konsumtionskultur och det kapitalistiska samhällssystem som USA 

representerar. (...) klänningens politiserande symbolik förmedlar en postrevolutionär mexikansk 

nationalism, i kontrast till grannen i norr och som en signal om ett alternativ", Zetterman, s. 130. 
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tillgå allt mer har börjat diskuteras och ifrågasättas utifrån nya infallsvinklar och 

utgångspunkter.  

Avslutningsvis 

När jag påbörjade detta arbete gällande skiftet i popularitet mellan konstnärerna 

Diego Rivera och Frida Kahlo trodde jag att jag skulle finna att orsaken bakom detta 

låg i andra vågens kvinnorörelse. Efterhand som undersökningen har fortskridit har 

detta skeende visat sig vara betydligt mer mångbottnat än så. Faktum är att 

kvinnorörelsen har varit en av flera bidragande faktorer till detta popularitetsskifte, 

om än inte med det sagt mindre betydande. När konstnärerna under sin levnadstid 

verkade var Rivera den mer erkände av de båda, då hans mer traditionella stil likväl 

som tekniken muralmåleri var aktuell i såväl Mexiko som i USA, men kanske även 

för att konstnärsrollen i Mexiko vid tiden i princip var förbehållen mannen. Detta 

erkännande har skiftat sedan Kahlo med kvinnorörelsen under 1970-talet 

uppmärksammades, för att därefter under 1980- och 1990-talet bli ämne för ett antal 

biografier och filmatiseringar och under samma tid få en roll inom den populärkultur 

som sträcker sig förbi det konstvetenskapliga fältet. Som även har framgått har både 

denna metod, att som en del av den feministiska kampen uppmärksamma kvinnliga 

konstnärskap som har fallit bort i historieskrivningen, och den mytbildning som har 

skett kring Kahlos person kritiserats och ifrågasatts. Idag har dessa förhållanden allt 

mer kommit att diskuteras - men kvarstår gör att Kahlos berömmelse idag är mer 

vidsträckt än Riveras. 
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