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A arte da tapeçaria vem desde a mais remota antigui

dade, dos teares primitivos ate o,requinto dos modelos leves
rj f

que enfeitam as construções do nosso século.

0 Museu de Arte do Rio Grande do Sul vai expor agora

os últimos tapetes de parede das alunas de Zoravia Bettiol,^- 

que se especializou nesta esfera lã na Polonia.
Em palestra informal com a profft Florentina CorreV^ 

do Departamento de Assuntos Culturais da 3F,C5 uma das dezoito 

alunas deste curso, esta nos informou que os tapetes foram li
vre criação de cada uma. Houve um projeto anterior, desenhado 

para ser transposto em tecelagem, inteiramente feito a mão. / 

Usou-se lã, fio de sisal e juta para a execução destes traba - 

Ihos, tecidos sobre tear primitivo - uma moldura de madeira, - 

que sustenta urdiduras.

Zorãvia ministrou o curso no período de 19a 31 de
'A

julho, destinando-se a professores e demais pessoas interessa
das, numa promoção do Departamento de Assuntos Culturais da Se

ereta ria de Educação do Estado.

A EXPOSIÇÃO DO MUSEU DE ARTE
0 D A C é também o órgão promotor da exposição 

destes tapetes, manufaturados após o referido curso. % inaugu
ração sera às 20 horas de is de dezembro próximo, noqlMuseu de 

Arte do Rio Grande do sul, altos do Teatro são Pedro/i:
E por falar em tecelagem à antiga, e bom lembrar / 

que os índios missioneiros do Rio Grande do Sul teeidm Mtipoys”

wponchos” de juta em teares introduzidos nos redutos pelos /
fil:

jesuítas. Ja os charnias e minuanos õo grupo ”mt>aia% apos
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conquista passaram a usar "guaIvalocas” (mantos) tecidos de

juta, pintados com as tintas extraídas do barro vermelho e 

ocre do rio íuarai. (Os tais mantos anteriormente eram fei
tos de peles de animais).

Conforme os entendidos, o homem primitivo começou 

a tecer era primeiro lugar para se vestir, em atitude de defe

sa contra o frio; em segundo, paramentou-se por vaidade; em

ultimo lugar, apenas por pudor*

A arte da tapeçaria, pois, surgiu do segundo moti

vo, a vaidade transferida do oofpo para o adorno do lar e / 

do lar, para os palacios e galerias de todas as épocas.

E agora, partindo da nova exposição do Museu de Ar

te, voltamos a era dos tapetes mágicos, num voo cibernético.
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Tapeçarias ficai no MARG3 

! apenas até próximo cloming

CORREIO DO POVO
-

Até o próximo domingo, os ' 
tapetes e artefatos tecidos pe
las alunas, de Zorávia Bettio], 
«n promoção do Departamen
to de Assunt s Culturais da 
SEC, permanecem expostos no 
Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul.

A manufatura destes traba
lhos teve por base um tear 
primitivo, semelhante ao des
crito na “Surnma Artis”: ... 
“dois paus cravados no chão, 
nos quais se estendia uma cor
da a. que se atavam as fibras 
da trama”.

Entre alguns dos tecedores 
mais antigos e interessantes do 

aparecem os artíficesmundo,
de plumas do Havaí e os tece- 
d^res de palmas das pradarias 
africanas; já os “navs(jos” de
senvolveram a arte de tecer 
mantas e tapetes após a con
quista dos espanhóis, usando lã 
de ovelha na estilização de es- 
piga.s de milho, motivos geo
métricos e outros desenhos in
gênuos.

A MODERNA TAPEÇARIA

As artistas que hoje expôsm 
no Museu de Arte. altos do 
Teatro São Pedro, contam com 
os recursos e requintes de to
das as civilizações, dentro do 
espírito de livre criação que 
se estende ao estudo plástico 
das últimos anos.

As bolsas, almofadas, que
bra-luzes e tapetes de pa"e-1e 
tecidos em fio de sis2,l ou juta. 
exibem-se num manancial de 
nuances, coloridos e formatos 
adequados à decoração moder
na em toda a sua variedade.

Esta exposição poderá ser 
vista até domingo, no MARGS. 
no seguinte horário: manhã, 
de.s 8 às 12 horas; tarde das 
13h30min às 18h30min e noi
te. das 20 às 22 horas.


