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O filmie
„Frida” to film biograficzny poświęcony iko-
nie XX wieku – komunistce, biseksualnej 
meksykańskiej malarce Fridzie Kahlo. Uka-
zuje jej upór i odwagę w zmaganiu się z prze-
ciwnościami losu, którym musiała stawiać 
czoła przez całe swoje 47-letnie życie.
Przyszła na świat w rodzinie niemieckie-
go Żyda i matki Meksykanki w 1907 roku. 
Dorastała w Meksyku. Mimo przeciwności 
losu wykazała niezwykłą na swoje czasy 
determinację – postanowiła zostać lekarzem 
i zaczęła studiować medycynę. Jej plany 
pokrzyżował wypadek, który zmusił ją do 
przerwania studiów.
Frida Kahlo miała 18 lat, kiedy omal nie 
straciła życia w ulicznej kraksie. Miała roz-
trzaskane kości miednicy i stóp, uszkodzony 
kręgosłup, ciało przeszyte stalowym prętem. 
Gdy walczyła o życie w szpitalu, opuścił ją 
ukochany. To dla Fridy czas desperacji i udrę-
ki. Odizolowana od świata, przykuta do łóżka, 
zaczyna malować. Nabiera odwagi, by żyć od 
nowa w swojej sztuce.

REŻYSERIA: Julie Taymor
SCENARIUSZ: Rodrigo Garcia, Clancy Sigal,  
Diane Lake, Gregory Nava, Anna Thomas
WYSTĘPUJĄ: Salma Hayek, Alfred Molina,  
Antonio Banderas, Ashley Judd, Geoffrey Rush

Wraca do zdrowia i zakochuje się – wychodzi 
za mąż za swojego mentora, malarza Diego 
Riverę, już wówczas uznanego, owianego 
legendą artystę. Kahlo, poważna studentka 
i pewna siebie kobieta, zaczyna się wikłać 
w całkowitą zależność od swojego męża. Mał-
żeństwo okazuje się bolesnym doświadcze-
niem. Diego zdradza ją, a ona nie pozostaje 
mu dłużna. Wewnętrzny ból wyraża w sztuce 
– im bardziej poranioną ma duszę, tym bar-
dziej krwawe są jej obrazy. Frida maluje z tą 
samą desperacją, która pomogła jej przetrwać 
po wypadku. Dzięki swojej sile i determinacji 
staje się świetną artystką. 
Diego początkowo lekceważy talent Fri-
dy. Ale jej prace znajdują coraz większe 
uznanie, a ona powoli, z coraz większą siłą 
wychodzi z jego cienia. Obrazy Fridy od-
zwierciedlają jej cierpienie i ekstazę. Jej 
życiu ciągle towarzyszy ból fizyczny – wciąż 
musi poddawać się zabiegom chirurgicznym. 
Ale gdy lekarz zabrania jej uczestnictwa  
w pokazie własnych dzieł, Frida się nie 
poddaje – łóżko szpitalne zostanie załado-
wane do ciężarówki i przetransportowane 
do galerii. Film kończy śmierć Fridy, a widz 
odnosi wrażenie, że pomimo wielu kryzysów 
bohaterka nigdy nie straciła swojej pasji. 
Miała odwagę bycia sobą i brania życia 
takim, jakie jest, włącznie z cierpieniem, 
jakie niesie.

AlchemiA kinA
Terapia mojej pacjentki Fran dobiegała koń-
ca, uznałam, że możemy już mówić o sukce-
sie w walce z depresją. Tymczasem pewnego 
dnia Fran przyjechała na sesję roztrzęsiona. 
Niespodziewanie pozostała bez pracy, jej 
szef podjął decyzję o redukcji pracowników. 
Fran nie przepadała za swoją pracą, ale 
była przywiązana do współpracowników. 
Wybiegła wściekła z pracy i spowodowała 
wypadek, w którym została lekko ranna. 
Ten nieszczęśliwy splot zdarzeń wzbudził 
w niej falę samokrytyki: oskarżała się 
o spowodowanie wypadku, odczuwała żal 
z powodu utraty kolegów, a do tego martwiła 
się swoim zdrowiem.

„Frida”  
– pasja życia
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Analizowałam z Fran jej emocje. Zasugerowa-
łam uważne, świadome obejrzenie filmu „Fri-
da”. Zachęciłam ją do próby utożsamienia się 
z Fridą. Film głęboko poruszył Fran, okazał 
się katalizatorem procesu terapeutycznego. 
Wsparta emocjonalnym przekazem filmu 
i przykładem Fridy Kahlo przeprowadziłam 
Fran przez opisanych niżej pięć kroków 
transformacji. 
W rezultacie Fran zaczęła rozumieć siebie 
i zapragnęła kontynuować terapię. Zaczęła 
dostrzegać w życiu nowe perspektywy. Po-
wróciła jej pewność siebie, odkryła w sobie 
na nowo zapomnianą pasję fotografowania. 
Uczyła się niegdyś fotografowania, lecz nigdy 
tej umiejętności nie wykorzystała. Teraz, 
podobnie jak Kahlo, zaczęła wyrażać swoje 
emocje w sztuce. Z czasem jej rany fizyczne 
i psychiczne zaczęły się goić, znalazła pracę, 
która pozwoliła jej połączyć zarobkowanie 
z pasją fotografii.

RefleksjA psychOlOgA
Filmy inspirowane biografią wywierają więk-
sze wrażenie na widzu niż te, które oparte 
są na fikcyjnym scenariuszu. Fran czuła się 
głęboko poruszona „Fridą”, bo utożsamiała 
się z historyczną postacią, którą postrzegała 
jako autentyczną, istniejącą także poza filmo-
wym światem. Oto pięć etapów transformacji, 
przez które przeprowadziłam Fran: 

1Akceptacja własnych emocji  
i ograniczeń

Pacjenci, którzy cierpią, muszą przede wszyst-
kim uświadomić sobie swój stan. Potrzebu-

dr Birgit Wolz

amerykańska psychoterapeutka  

i filmoterapeutka

Frida miała 18 lat, gdy omal nie straciła 
życia w ulicznej kraksie. Miała  

uszkodzony kręgosłup, ciało przeszyte 
metalowym prętem
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wzbudzić litość wobec bohatera. Fran na 
przykład zaczęła współczuć cierpiącej Fridzie 
i to pomogło jej poradzić sobie z własnymi 
emocjami.

3Małe akty odwagi  
pomimo strachu:

Gdy strach zaczyna paraliżować duszę, małe 
akty odwagi mogą pomóc uzyskać na powrót 
kontrolę nad swoim życiem. 
●  Czy widziałeś, jak bohater filmu dokonywał 

małych aktów odwagi pomimo strachu?
●  Czy sam zrobiłeś coś takiego?
●  Opisz, jak się czułeś i co dzięki temu prze-

zwyciężyłeś?

4Determinacja  
i wytrwałość

Wyzwolenie się ze smutku wymaga deter-
minacji i walki. Nie wolno się poddać. Wy-
trwałość roznieci płomyk nadziei i pomoże 
w przemianie.
Użyteczne pytania: 
●  Czy dostrzegłeś w filmie przykłady de-

terminacji i wytrwałości, które pomogły 
bohaterom stać się silniejszymi?

●  Doświadczyłeś tego w swoim życiu? 
●  Opisz swoje doświadczenie; pomyśl, czy 

mogłoby mieć zastosowanie w twojej obec-
nej sytuacji?

5Przemiana
Na tym etapie pacjent rozumie już, 

że zmaganie się z bólem oraz życiowy za-
wód mogą powołać go do nowego życia. 
Pragnie zastąpić pustkę wywołaną przez 
stratę nową wartością – odnaleźć siłę 
i nowe cele w życiu. Pewne cechy charak-
teru ujawniają się w trudnych sytuacjach. 
Użyteczne pytania:
●  Które sceny w filmie ilustrują ten rodzaj 

przemiany? 
●  Czy doświadczyłeś tego w przeszłości? 
●  Opisz swoje doświadczenia; pomyśl, czy   

da się z nich skorzystać w twojej obecnej  
sytuacji?  ●

ją konfrontacji ze swoimi ograniczeniami. 
Drogą pytań poprowadziłam Fran do tego 
momentu filmu, w którym bohaterka musi 
stawić czoła takiemu samemu wyzwaniu 
jak sama Fran. Frida na przykład, kiedy zo-
stała przykuta do łóżka, przeżyła załamanie. 
Siła i nadzieja utrudniają czasem akceptację 
swoich ograniczeń, a to dzięki niej ludzie 
przeżywają pełniejszy rozwój.

2Zablokowane emocje  
– ból i litość

Niektórzy pacjenci przyjmują cierpienie na-
turalnie. Ale są tacy, dla których jest ono 
przerażające. W ich przypadku oglądanie 
filmu, w którym bohater cierpi, może być 
katalizatorem przemian. Jeśli oglądają taki 
film z uwagą i refleksją nad własnym ży-
ciem, podczas następnej sesji film przynosi 
już efekty wspomagające terapię. Oglądanie 
filmu pomaga uwolnić zablokowane emocje, 

Frida maluje z desperacją. Jej obrazy  
odzwierciedlają cierpienie i ekstazę 
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