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FRIDA KAHLO
KOMMER TIL ODENSE
Den mexicanske skuespillerinde Ofelia Medina, der spillede Frida i den første film
om den mexicanske maler kommer til Galleri Galschiøt, Odense, søndag den 10.
oktober kl. 19. Hun vil vise uddrag af filmen og fortælle om hvordan hun bruger den
kulturelle kraft til gavn for den oprindelige befolkning i Mexico.
Den første Frida Kahlo film er fra 1986 og er meget forskellig fra den romandiske Hollywood producerede film fra
2002 med Sarah Green som Frida. Ofelia Medina har også i det virkelige liv indtaget Frida Kahlo’s rolle og er blevet
en af Mexicos stærke kvinder.
Hun kommer til Odense på initiativ af billedhuggeren Jens Galschiøt og Odense Aftenskole der arrangerer denne
spændende aften med den mexicanske skuespillerinde. Aftenen byder på film, debat og mexicanske snacks – vin,
øl og vand kan købes.
Der er fri entre og alle er velkommen på Galleri Galschiøt, Banevænget 22, 5270 Odense N, søndag den 10.
oktober fra kl. 19.00 til kl. ca. 22.00. Større grupper må gerne melde sig til, så vi kan beregne chips og stole.

Ofelia Medina
er en kendt og elsket skuespillerinde bl.a. fra hovedrollen som malerinden
Frida Kahlo i filmen af samme navn. Hun har i de senere år viet sin kunst til
zapatisternes sag, hvilket har bragt hende i konflikt med de mexicanske
myndigheder. Flere gange er hun gået i spidsen for indianerne i landsbyerne i Chiapas, hvor de stiller op overfor kampklædte soldater og militærkøretøjer for at hindre deres fremrykning. Hun er for nylig, som den første
mexicaner, blevet erklæret persona non grata af Mexicos regering.

Frida Kahlo
Frida Kahlo de Rivera (1907-54), mexicansk maler, berømt for sine intense stærkt
kolorerede selvportrætter malet i primitivistisk stil. Selv om hun selv benægtede det, er
hun ofte blevet identificeret med surrealismen. I 1925 var hun involveret i en busulykke,
der skadede hende så slemt, at hun efterfølgende måtte gennemgå 35 operationer.
Under hendes rekonvalescens lærte hun sig selv at male. Hun viste sine malerier til
Diego Rivera, hun havde mødt nogle år forinden, og han tilskyndede hende til at
fortsætte maleriet. Hun giftede sig med Rivera i 1929, blev separeret i 1939 og giftede
sig atter med ham i 1941. I 1943 blev hun udnævnt til kunstprofessor ved undervisningsministeriets Skole for de skønne Kunster (Bellas Artes), La Esmeralda.

Yderligere oplysninger:
Odense Aftenskole, janjoh@post7.tele.dk, tlf. 6618 0003
Galleri Galschiøt, aidoh@aidoh.dk, tlf. 6618 4058
Arrangementet finder sted i Jens Galschiøts galleri. Han har ofte med sin kunst blandet sig i
menneskerettighedsdebatten. Bl.a. har han stillet sin 8 meter høje Skamstøtteskulptur op i Mexico.

