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Frida Kahlo in Amstelveen 

Een primeur in Nederland: de wereldvermaarde 

Gelman collectie  

28 mei t/m 26 september 2021 
Vanaf mei 2021 toont het Cobra Museum voor Moderne Kunst voor het eerst in Nederland een 

bijzondere privécollectie met topkunst uit Mexico. Naast schilderijen van Frida Kahlo (Mexico, 1907-

1954) en de andere Mexicaanse modernisten, is ook een selectie tekeningen en foto’s te zien. De 

tentoonstelling Frida Kahlo & Diego Rivera: A Love Revolution biedt de kans om de wereld van de 

wereldberoemde Mexicaanse modernisten te ontdekken. 

 

 

Frida Kahlo, Diego on my mind (Self-portrait as Tehuana), 1943 Courtesy of The Jacques and Natasha Gelman Collection of 

20th Century Mexican Art and The Vergel Foundation. © 2020 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, 

Mexico DF c/o Pictoright Amsterdam 2021 

 

De Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art - beheerd door de Vergel Foundation - is 

een prestigieuze collectie die voor het eerst in Amstelveen te zien is. Deze collectie is samen met de 

Dolores Olmedo collectie de belangrijkste verzameling van het werk van de wereldberoemde 

kunstenaar Frida Kahlo. In het najaar van 2021 is de Olmedo collectie te bewonderen in het Drents 

Museum. 

 

 



Persbericht januari 2021 

 

Mexicaanse modernisten 

Op thematische wijze wordt de bezoeker ondergedompeld in Mexicaanse sferen voor een 

kennismaking met Frida Kahlo, Diego Rivera en hun tijdgenoten. De kern van de tentoonstelling in 

het Cobra Museum voor Moderne Kunst bestaat uit drieëntwintig iconische werken van Kahlo, 

waaronder enkele van haar beroemdste zelfportretten. Een veertigtal sleutelwerken van haar man 

Diego Rivera en Mexicaanse tijdgenoten, zoals Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo, David Alfaro 

Siqueiros en Rufino Tamayo illustreren de periode van artistieke vindingrijkheid in Mexico. Deze 

kunstenaars waren overtuigd van hun revolutionaire invloed op de samenleving. Historische foto’s 

tonen een glimp van belangrijke Mexicaanse culturele figuren, met name Kahlo en Rivera, en tonen 

hun onderscheidende persoonlijkheden. 

“Het Cobra Museum speelt met deze tentoonstelling in op urgente thema’s als politiek en 

maatschappelijk engagement, vrije expressie, emancipatie en gender. Thema’s die in deze woelige 

tijden eens te meer in onze maatschappij leven. We hopen het publiek te inspireren in ons museum 

met het fascinerende werk van Kahlo en haar tijdgenoten.” Gastconservator Stefan van Raay    

      

      

Links: Frida Kahlo, Self-Portrait with Monkeys, 1943, Courtesy of The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th 

Century Mexican Art and The Vergel Foundation. © 2021 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico 

DF c/o Pictoright Amsterdam 2021 

Rechts: Diego Rivera, Calla Lilly Vendor, 1943. Courtesy of The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century 

Mexican Art and The Vergel Foundation. © 2021 Banco de Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico DF c/o 

Pictoright Amsterdam 2021 

 

 

 

 



Persbericht januari 2021 

 

Jacques and Natasha Gelman 

De Gelmans vormden hechte vriendschappen met veel van de kunstenaars die in deze 

tentoonstelling zijn opgenomen, vaak als beschermheren en promotors van hun carrière. De door 

hen verzamelde werken bieden een ongeëvenaarde kans om de chaotische en creatieve Mexicaanse 

kunstwereld van de eerste helft van de twintigste eeuw in al zijn complexiteit te ontdekken. 

Moderne Mexicaanse kunst zou een belangrijke invloed gaan uitoefenen op de moderne kunst en de 

impact ervan blijft vandaag de dag over de hele wereld voelbaar. 

“We zijn enorm trots dat we deze internationale topcollectie naar Amstelveen hebben gehaald. Dit 

had niet gekund zonder de steun van onze partners, betrokken fondsen en particuliere steungevers. Ik 

hoop dat de prachtige kunstwerken het publiek hoop, inspiratie en kracht kunnen geven in deze 

moeilijke tijden.” Lillian Bóza, directeur Cobra Museum voor Moderne Kunst. 

 

 

Frida Kahlo, The Love Embrace of the Universe, the Earth, Myself, Diego and Senor Xolotl, 1949 Courtesy of The Jacques and 

Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art and The Vergel Foundation. © 2021 Banco de Mexico Diego Rivera 

Frida Kahlo Museums Trust, Mexico DF c/o Pictoright Amsterdam 2021 

 

Frida Kahlo: de grensverlegger 

Frida Kahlo (Mexico, 1907-1954) is op dit moment de beroemdste vrouwelijke kunstenaar in de 

wereld. Kahlo was een van de dochters van een naar Mexico geëmigreerde Duitse fotograaf en een 

Mexicaanse moeder. Ze volgde als jonge vrouw kunstonderwijs, maar werd in 1925 op achttienjarige 

leeftijd ernstig gewond in een tramongeluk. De lichamelijke schade van dit ongeval zou haar voor de 

rest van haar leven achtervolgen. Soms wordt zij de selfie-queen van de twintigste eeuw genoemd, 

omdat ze vooral bekend is om haar zelfportretten. Kahlo was een radicale, getalenteerde, 

gehandicapte, bi-culturele en biseksuele vrouw wiens nalatenschap wereldwijd nog steeds velen 

inspireert.  
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Als student raakt Frida Kahlo betrokken bij de communistische partij en spreekt zich uit tegen 
fascisme en de klassenmaatschappij. Ze onderhoudt (buitenechtelijke) relaties met vrouwen en 
mannen in het katholieke Mexico. Ze heeft lak aan geldende schoonheidsidealen en benadrukt haar 
wenkbrauwen en gezichtsbeharing. Haar kleurrijke jurken zijn geïnspireerd op de klederdracht uit de 
isthmus van Tehuantepec in de deelstaat Oaxaca, een gebied waarin vrouwen het monopolie op het 
economische verkeer hebben. Kahlo schildert haar mentale en fysieke pijn, maar ook de 
ongemakken die alleen vrouwen ervaren, zoals miskramen: onderwerpen die aan het begin van de 
vorige eeuw niet in het openbaar besproken werden, laat staan geschilderd.  

 
Frida Kahlo’s werk kreeg pas na haar overlijden de waardering die het verdient en ook haar status als 

feministische, vrijgevochten icoon die zich inzette voor de arbeidersklasse kwam pas later. Kahlo ging 

heel zelfbewust en uitgesproken om met haar meervoudige identiteit in haar leven en kunst. Ze past 

met haar leven en werk goed in het hedendaags feminisme, waarin speciale aandacht is voor 

intersectionaliteit: een opvatting waarbij wordt gepleit voor emancipatie op meer vlakken dan alleen 

gender.  

 

 

Bernard Silberstein, Frida Kahlo painting Diego on my mind (self-portrait as Tehuana) while Diego Rivera is watching, 1940 

Mexico-City.© The Jacques and Natasha Gelman Collection of Mexican Art and the Vergel Foundation © 2021 Banco de 

Mexico Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico DF 

 

Love story 

In 1929 trouwde Frida Kahlo met een van de beroemdste Mexicaanse schilders, de muralist Diego 

Rivera. Rivera's grootse persoonlijkheid, revolutionaire politiek en inspirerende muurschilderingen 

maakten hem tijdens zijn leven tot een beroemdheid. Zowel Kahlo als Rivera hadden buitenechtelijke 

relaties. De relatie tussen Kahlo en Rivera was intens en zij vonden elkaar, naast wederzijdse 

bewondering voor elkaars artistieke kwaliteiten, op vele terreinen: het communisme, de 

socialistische idealen van de Mexicaanse Revolutie (1910-1917) en de geboorte van een nationale 
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Mexicaanse identiteit met passie voor de Mexicaanse culturen en geschiedenis vóór de Spaanse 

kolonisatie van het immense land in 1521. Samen vormden zij een intrigerend kunstenaarsechtpaar 

met een fascinerend oeuvre, gemaakt in een revolutionaire periode in de Mexicaanse geschiedenis. 

Audiotour & publicatie  

In de tentoonstelling is een gratis audiotour beschikbaar, samengesteld door (mode)journalist en 

curator Aynouk Tan. In de museumwinkel is een vernieuwde heruitgave te koop van de populaire 

catalogus Frida Kahlo and Diego Rivera: from the Jacques and Natasha Gelman Collection en 

Kunstschrift publiceert een special rondom kunstenaarskoppels ten tijde van de tentoonstelling.  

Hybride programma 

Het museum organiseert een programma dat zowel online als offline is te beleven voor jong en oud, 

met diverse partners in Amstelveen en daarbuiten. Uiteraard binnen de dan geldende 

coronamaatregelen. Naast een webinar over de vercommercialisering van Frida Kahlo, presenteert 

het museum een (online) curatorial tour en sluiten we aan bij de 24H Amstelveen in het 

openingsweekend van de tentoonstelling. Houd onze website in de gaten voor meer informatie. 

 

 

 

Over het museum 

Het Cobra Museum voor Moderne Kunst stelt de kunst en het gedachtegoed van de Cobra-beweging 

centraal. Cobra behoort tot de canon van de kunstgeschiedenis, maar de ‘geest’ van Cobra is nog 

springlevend. Het belang van een alternatieve cultuur, gebaseerd op internationale solidariteit en 

creativiteit, is in onze huidige wereld belangrijker dan ooit. Het Cobra Museum verbindt de collectie 

en de geschiedenis van Cobra dan ook actief aan hedendaagse kunstenaars, moderne 

kunststromingen en de actualiteit. 
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Dankwoord 

Wij danken voorzitter Robert Littman en conservator Magda Carranza de Akle van de Vergel 

Foundation voor hun onmisbare steun in dit project. 

 


