Gina Lollobrigida (*4 lipca 1927 w Subiaco)
Ta bella ragazza z Subiaco,
gwiazda filmowa znana jako
Stella, Daniela,
Hela, Wenera...
królową Saby była takoż.
(ebs)
Gina Lollobrigida ("La Lollo"), wł. Luigia Lollobrigida - włoska aktorka filmowa, seksbomba lat 50. i 60. XX w., potem
fotografka.
https://www.youtube.com/watch?v=lDy6n7Dqt-Q
Urodziła się 4 lipca 1927 w Subiaco, miejscowości w regionie Lacjum, w prowincji Rzym, miejscu urodzenia Lukrecji
Borgii, jako druga z czterech córek fabrykanta mebli.
W 1946 zadebiutowała małą rolą w filmie "Aquila nera" ("Czarny orzeł") w reżyserii Riccardo Fredy. Nieco wcześniej
nieoficjalnie pojawiła się w filmie operowym "Lucia di Lammermoor" ("Łucja z Lammermooru").
W 1947 zajęła III miejsce w konkursie Miss Włoch i zaczęła karierę filmową.
https://youtu.be/FtIj4KYWOQQ
W 1949 poślubiła słoweńskiego lekarza Milko Skofica, z którym ma syna - Milko Skofica juniora. Po serii włoskich
filmów została zauważona przez Hollywood.
15 września 1954 spotkała się z Marilyn Monroe w trakcie realizacji filmu "Słomiany wdowiec" w Nowym Jorku.
W latach 50. i 60. była niezwykle popularna i podziwiana. Grała w kilku językach, w filmach włoskich, francuskich,
hollywoodzkich... Jej partnerem był m.in. legendarny Gérard Philipe w filmie "Fanfan Tulipan" (1952):
https://www.youtube.com/watch?v=A5LJhA-eQWs
Była wielokrotnie nagradzana, np. za udział w filmie "Chleb, miłość i fantazja" (1953).
Jedna z najsłynniejszych jej ról to Esmeralda w "Dzwonniku z Notre Dame" (1956) u boku Anthony'ego Quinna:
https://www.youtube.com/watch?v=FWzPdoS5myc
W filmie "Trapez" (1956) grała u boku Burta Lancastera i Tony'ego Curtisa.
W filmie "Salomon i królowa Saby" (1959) jej partnerem był Yul Brynner:
https://www.youtube.com/watch?v=QwPhBeph5d0
W roku zagrała w filmie "Król, dama i walet" Jerzego Skolimowskiego a wraz z nią David Niven i Mario Adolf. To był
jeden z jej ostatnich filmów. W drugiej połowie lat 70. wycofała się z filmu i oddała fotografii.

W 1971 rozwiodła się, następnie przez pewien okres była zaręczona z George'em Kaufmanem.
W 1991 zaszczyciła swoją obecnością Festiwal Filmowy w Cannes.
W październiku 2006 oznajmiła, że jest związana z hiszpańskim biznesmenem Javierem Rigau y Rafols, którego
poznała ponad 20 lat wcześniej na przyjęciu w Monte Carlo.
https://www.youtube.com/watch?v=d5p8M2MwsW8
Obecnie wysprzedaje swoją kolekcję biżuterii na cele dobroczynne:
https://www.youtube.com/watch?v=ygKZQRFyxHU

