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Herrera skriver inlevelsefullt och samtidigt vederhäftigt om allt från Fridas kärleksaffärer, äktenskapet med
konstnärskollegan Diego Rivera men lägger också mycket fokus på kopplingarna mellan Kahlos liv och konst
och gör många konstanalyser och beskrivningar av Fridas konst. Författarens närgångna granskning av Frida
Kahlos liv gör inte myten Frida Kahlo mindre dramatisk." 4 av 5 BTJ I denna magnifika bok går konstvetaren
Hayden Herrera på djupet i den fascinerande och sprakande historien om Frida Kahlo, en av världens mest
ikoniska konstnärer och människor: Hennes barndom i Mexico City under den mexikanska revolutionen.

Hennes fascination för mexikansk folklore och kultur. Samröret med kommunisterna. Det stormiga
äktenskapet med konstnären Diego Rivera. Hennes många kärleksaffärer, och den tragiska olycka som

skadade henne för livet och gjorde så att hon aldrig kunde få barn.

Om den mexicanske maler Frida Kahlo 19071954 hendes kunstneriske udvikling og hendes private liv bl.a.
Hennes Frida Kahlo En biografi är en av de senaste decenniernas stora konstnärsbiografier.Boken har också

legat till grund för filmen Frida för vilken Salma Hayek Oscarsnominerades för sin roll som Frida
Kahlo.Hayden Herrera har även skrivit hyllade biografier om bland annat Henri Matisse och . juli 1907 død
13. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderon lahir pada 6 Juli 1907 di rumah orangtuanya yang dikenal

sebagai La Casa Azul atau The Blue House di Coyoacan sebuah kota kecil di pinggiran Mexico City saat itu.
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Frida Kahlo en biografi Hayden Herrera översättning av Margareta Eklöf. Painter Frida Kahlo was a Mexican

https://westreadsensey.icu/books1?q=Frida Kahlo : en biografi


artist who was married to Diego Rivera and is still admired as a feminist icon. Spara som favorit Finns i lager
Skickas inom 13 vardagar. Pris 252 kr. Tres ingredientes básicos de la obra de la pintora mexicana Frida
Kahlo.For. nbspHerrera skriver inlevelsefullt och samtidigt vederhäftigt om allt från Fridas. Frida Kahlo är

rikt illustrerad med foton och målningar en påkostad fängslande biografi oumbärlig för alla som är
intresserade av Frida Kahlo. Frida Kahlo de Rivera Magdalena Carmen Frieda Kahlo y Calderon. om
opvæksten under den mexicanske revolution. Nació en 1907 y murió en 1954 en Coyoacán Ciudad de

México.
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