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Loretta Dorbolò

Loretta Dorbolò

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave

slikarke

Lorette Dorbolò
iz

Italije

v četrtek, 29. marca 2012, ob 18.00 uri
v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani.

O umetniških delih bo spregovoril  
likovni kritik Jožko Vetrih.

Večer bodo kulturno obogatili 
glasbeniki iz Italije.

Razstavo pripravljamo v sodelovanju s Kulturnim domom Gorica in 
Inštitutom za slovensko kulturo - Špeter (Videmska pokrajina).

Razstava bo odprta do 26. aprila 2012
ob delavnikih od 8.00 do 15.30 ure.

Loretta Dorbolò

Loretta Dorbolò se je rodila v Bjarču 
v Špetrski občini (Videm) leta 1950. 
Pri dvajsetih letih se je odselila v kraj 
Concordia sulla Secchia (Modena), 
kjer je poučevala v osnovni šoli in se 
je kot samouk posvečala slikarstvu. S 
svojimi prvimi slikami se je predstavila 
na razstavi leta 1977, s katero si je takoj 
pridobila naklonjenost občinstva in 
kritikov.

Sodelovala je na številnih skupinskih in 
tematskih razstavah, v okviru katerih 
je prejela več nagrad in priznanj. Z 
osebnimi razstavami je predstavila 
svoja dela v raznih javnih prostorih in 
galerijah. 

Dela Lorette Dorbolò so povsod 
naletela na veliko zanimanje tako zaradi 
raznolikosti njenih motivov kakor 
tudi zaradi njenih bogatih likovnih 
in literarnih izkušenj. Leta 1988 jo je 
F. Anselmetti vključil v trideseterico 
umetnikov, predstavljenih v umetniški 
zbirki Quelli che contano založbe 
Marsilio, ki je doživela predstavitev na 
Campidogliu. Istega leta so bila njena 
dela zbrana v katalogu  Quaderni Artisti 
italiani d’oggi nr. 526  založbe Ghelfi.

Leta 1997 je izšla knjiga La notte dei 
Falò, v kateri so poleg slikarskih del 
zbrani spisi in razmišljanja, ki so tudi 
sestavni del ustvarjalnih prizadevanj 
Lorette Dorbolò. Leta  2003 je bil eden 
izmed njenih portretov vključen v 
monografijo Portreti Porträts Ritratti, 
ki sta jo D. Globočnik in T. Pinter 
posvetila slovenskim umetnikom v 
Avstriji in Italiji in je izšla v Ljubljani.

Zaradi raznolikosti in domišljenosti 
njene umetnosti so Loretti Dorbolò 
večkrat poverili ilustriranje romanov 
in drugih literarnih del. Med temi: 
Il tesoro del Bigatto (G. Pederiali, 
1983); Mirandla, na storia da ridar 
(G. Morselli, 1996); naslovnice knjig 
Romana Firmanija – Ed. Del Noce Gli 
sradicati (1998), L’ultima valle (2003) 
in Lidia e il cosacco (2009), platnico 
zgoščenke zbora Pod lipo (Špeter, 
2001), naslovnico knjige Al Friuli vicino 
e lontano Piera Isolija – Vecchiarelli 
Ed. (2003). Prispevala je ilustracijo 
slika za knjigo Il tradizionale gioco del 
Truc a Cividale del Friuli C. Mattalonija 
(2002). Njene slike so objavljene tudi 
v Trinkovem koledarju za leto 1992 
(1991) in v Koledarju 2009 (2008) 
Zveze Slovenci po svetu.
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