
Festival gledališča (Dnevi gledališča in glasbe) 

Festum theatri (Theatrum et musica diei), Kropa 
 

V dvorani Kulturnega doma v Kropi 

od 15. junija do 6. julija 2018 

 odprto v času festivala, tri ure pred predstavo 

 

 

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ 

»Postales del Sur« (Razglednice z juga) 
avtorica GRISELDA ANDREA DELOVO (Argentina) 

 
Griselda Andrea Delovo (1965) je argentinska fotografinja, ki prvič rasztavlja v Sloveniji. Diplomirala je iz 

Oblikovanja v vizualni komunikaciji, na Fakulteti za Likovne umetnosti, na Univerzi v La Plati. Delala je 

kot grafična oblikovalka za argentinske državne in privatne ustanove in časopise, med katerimi je tudi 

poznani časopis La Razón. Od leta 2003 dela na Ministarstvu za socialni razvoj, podsekretarijat za 

socialnoekonomske politike. Med letoma 2014-2016 je sodelovala v programu “IPAP (Instituto Provincial 

de la administración Pública), izobrazba za moderno državo".  S fotografijo se ukvarja že od mladih let. 

Razstavljala je večkrat v svojem rojstnem mestu La Plata kot tudi v drugih privincah Argentine. 

 

“Da bi na vsakem posnetku poudarila lepoto narave, sem fotografije zajela iz takšnih kotov, da opazovalca 

ponesejo neposredno na kraj, kjer so nastale. Namenoma nisem  uporabljala filtrov, posebnih leč ali 

grafičnih obdelav. Zdi se mi, da je izziv gledati ta svet skozi neretuširano fotografijo ter poiskati kompromis 

med neprekosljivimi naravnimi lepotami in virtuoznostjo človeških rok, ki z delom poudarijo njihovo 

bogastvo. Vsak posnetek je bil narejen tako, da zvesto odseva lepoto, strast, teksturo, barvo in okus, ki jih 

različni prizori zbujajo pri opazovalcu. 
Fotografije prikazujejo pokrajine Brazilije in Argentine ter so razdeljene v štiri zbirke: “Ciudad Carioca” 

(Mesto Karioka), “Colección misionera” (Zbirka iz misijonov), “La Plata, ciudad mágica”(La Plata, čarobno 

mesto) in “Postales del Sur” (Razglednice z juga). To mi omogoča, da jih urejene ohranjam v spominu, si jih 

prikličem v misli in jih povežem s prostorom.” 
 

Selekcija fotografij za razstavo sta opravila Žarko Petrovič in Jasim Suljanović (Fotografsko društvo Radovljica). 

Razstava je organizirana v sodelovanju s Fotografskim društvom Radovljica, https://www.fd-radovljica.si  in 

Kulturnim društvom La Casa de Kamna, www.casakamna.org .   

 

           

 

 

  


