Les flors de FRIDA KAHLO
Al començament del segle XX hi havia molt poques dones artistes que triomfessin a Europa o a
Amèrica. Les raons eren diverses, la més important, els perjudicis. Com la majoria de les feines,
l’art es considerava una professió masculina.
Frida Kahlo va néixer el 6 de juliol de 1907 a Coyopcán, als afores de Ciutat de Mèxic, va pintar
retrats, autoretrats, natures mortes i paisatges. Al llarg de la seva vida va crear unes 200 obres,
la majoria de mida relativament petita, cosa que els confereix un caràcter molt personal.
Aproximadament la meitat són autoretrats que va pintar per recordar alguns esdeveniments de la
seva vida.

OBJECTIUS
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-Apropar-se a l’art de les dones del segle XX i veure la dificultat que suposava
avançar en una societat artística només pensada per als homes.
-Conèixer la vida i l’obra de l’artista mexicana Frida Kahlo.
-Gaudir de les activitats realitzades a partir de l’observació d’algunes de les
seves obres.
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
Vam treballar la vida i l’obra de Frida Kahlo partint de la bellesa de la seva
estètica personal. Les flors que es posava al cabell i les que formaven part de la
seva obra va ser el primer que ens va captivar Després vam fer estudis de
fruits observant les seves natures mortes. Seguidament, ja en el món de les
tres dimensions i amb la tècnica del paper mâché, vam fer figures que
recordaven a les que es cremen a Mèxic quan fan festes.
Finalment, amb làmines d’acetat i laca de bombetes, vam fer una instal·lació
amb papallones.
MATERIALS
-Materials apropiats per dibuixar i pintar, cola de cel·lulosa per a les figures de
paper mâché, i paper acetat, laca de bombetes i filferro pels treballs de les
papallones.
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