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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
SECRETARIA DA CULTURA

MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL

Exposição de jóias e Ornatos Têxteis de ZORAVIA BETTIOL no MARGS

No dia 14 de maio, às 18 horas, no Museu de Arte do Rio 
Grande do Sul será inaugurada a exposição de Jóias e Ornatos Têx

teis da artista plástica ZORAVIA BETTIOL.

Na mostra, serão apresentados trabalhos que a artista

"Brasí-realizou nos últimos sete anos e que pertencem às séries 

lia" , jóias de prata com paládio e pedras brasileiras: 

jóias com pedras e fibra viscose; "OXUMARÉ",

jóias com ferro reciclado

"OXUM",

ornatos têxteis com
fibra de algodão e "TENIAGUÁ", 

bre ou latão e pedras.
com co-

Os trabalhos da artista poderão ser adquiridos na ARTE- 

LOJA, lojinha da AAMARGS, sala 17, do Museu de Arte do Rio Grande 
do Sul ou na Galeria de Arte da Associação BADESUL,

18h30min.
das 12:30 às

Por outro lado, no sábado, dia 16 de maio, 
será realizado, no auditório do MARGS, 

tiol e seus ex-

às 14 horas, 

um encontro de Zoravia Bet
alunos de design de jóias com todas as pessoas in-

como: designers, estudantesteressadas no universo da joalheria 

de arte, arquitetos, artesãos, arte educadores e críticos de arte. 

O objetivo deste encontro é discutir as bases para
criação de uma associação que congregue todas as pessoas interes

sadas .

a

A exposição de ZORAVIA BETTIOL ficará aberta à 
ção pública, de 15 de maio a 21 de junho,

10 às 17 horas.

visita- 

de terça a domingo, das

Assessoria de Imprensa MARGS 

Fone: 227.2311
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ZORAVIA Betíioi 
estará inaugu
rando, dia 14 de 
maio, no Margs 
(Pça. da Alfân
dega, s/n) expo
sição de jóias e 
ornatos texteis 
realizados nos úl
timos sete anos, 
pertenecentes às 
séries “Brasília”, 
“Oxum”, “Oxu- 
maré” e “Teini- 
aguâ”.
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JÓIAS E ORNATOS TÊX
TEIS DE ZORAVIA BET- 
TIOL — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, expo
sição de Jóias e Ornatos Têx
teis da artista plástica Zoravia 
Bettiol. São jóias de prata 
com paládio e pedras brasilei
ras: “Oxum”, jóias com pe
dras e fibra viscose; “Oxuma- 
ré”, ornatos têxteis com fibra 
de algodão e “Teniaguá”, 
jóias com ferro reciclado com 
cobre ou latão e pedras. Os 
trabalhos da artista poderão 
ser adquiridos na Arteloja, lo- 
jinha da Aamargs, sala 17, do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, ou na Galeria de 
Arte da Associação Badesul, 
das 12,30 às 18,30 horas. Dia
16 de maio, às 14 horas, será 
realizado, no auditório do 
Margs, encontro de Zoravia 
Bettiol e seus ex-alunos de de- 
sign de jóias com todas as pes
soas interessadas no universo 
da joalheria, como: designers, 
estudantes de arte, arquitetos, 
artesãos, arte-educadores e 
críticos de arte. O objetivo 
deste encontro é discutir as 
bases para a criação de uma 
associação que congregue to
das as pessoas interessadas. A 
exposição fica aberta à visita- 
çâo pública, até 21 de junho,

!
de terça a domingo, das 10 às
17 horas. A partir de 15 de 
maio.
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A RETROSPECTIVA de Arte 
Moderna denominada “Déca
das de Consolidação’’, será a- 
berta hoje, na Galeria 1 do 
Margs (Pça. da Alfândega, 
s/n), com obras de artistas re
presentando as tendências da 
arte brasileira nos anos 50, 60 
e 70. Jündâ^.-Maxgs,.Zoràvia 
Bettiol inaugura, às !8h, uma 
mostra dejj5ias-.e--arnatos têx- 
teis com obras das. séries 
“Brasília” (jóias de prata 
paládio e pedras), “Oxum” 
(com pedras e fibras de vísco- 
se), “Oxumaré” (ornatos.com 
fibras de algodão) e “Tenia- 
guá” (jóias de ferro cora co
bre, latão e pedras), No audi
tório Luiz Cosme da CCMQ 
(Andradas, 736), às 20h, será 
aberta a mostra de artes dos 
alunos da Criart. E a Saron 
Galeria de Artes (Gen. Couto 
de Magalhães, 431) permanece 
com a coletiva de artes que 
reúne Carmen Medeiros, Ro
sana Almendares Ferandin, 
Maria Célia Variani, Alice 
Brueggmann e Nilton Maia, 
até o dia 22.
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De Carmen Medeiros
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ZORÁVIA BETTIÒL — Na Sala Pe 
dro Weingártner, do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Rua Sete de 
Setembro 1010, Praça da Alfândega, 
telefones 221-8456 e 227-2311), abre 
hoje, às 18h, a exposição de Jóias e 
Ornatos Têxteis da artista plástica 
Zoravia Bettiol. Na mostra, serão 
apresentados trabalhos realizados 
pela artista nos últimos sete anos e 
que pertencem às séries Brasília; jóis 
de prata com paládio e pedras brasi
leiras; Oxum, jóias com pedras e 
fibra viscose; Oxumaré, ornatos têx
teis com fibra de algodão; e Tenia- 
guá, jóias com ferro reciclado com 
cobre ou latão e pedras. Até dia 21 
de junho, de terça a domingo, das 
lOh às 17h.
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Zoravia Bettiol 

expõe no MARGS

Artista também estará participando de um encontro 
no sábado

Trabalhos realizados por latáo de Pedras.
Zorávia Bettiol nos últimos 
sete anos estarão sendo 
apresentados de hoje até o 
próximo dia 21 de junho, no MARGS um encontro com 
MARGS. A exposição será Zorávia Bettiol e seus ex-a- 
inaugurada às 18 horas e é lunos de design de jóias com 
integrada por jóias e orna- todas as pessoas interessa- 
tos têxteis. As peças perten- das no universo da joalheria 
cem à série “Brasília”, jóias como: designers, estudantes 
de prata com paládio e pe- de arte, arquitetos, arte- 
dras brasileiras; “Oxum”, sãos, educadores e críticos 
jóias com pedras e fibra vis- de arte. O objetivo desse 
cose; “Oxumaré”, ornatos contro é discutir as bases 
têxteis com fibra de algo- para a criação de 
dão; e “Teniguá”, jóias com ciação que congrega todas 
ferro reciclado com cobre ou

No próximo sábado, dia 
16, às 14 horas, será reali
zado no auditório do

en-

uma asso

as pessoas interessadas.
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ZORÁVIA BETTIOL - Na Sala Pe 
dro Weingãrtner, do Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul (Rua Sete de 
Setembro 1010, Praça da Alfândega, 
telefones 221-8456 e 227-2311), exposi
ção de Jóias e Ornatos Têxteis da artista 
plástica Zoravia Bettiol. Até dia 21 de 
junho, de terça a domingo, das lOh às 
17h.
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JÓIAS K ORNATOS TÊX
TEIS DE ZORAVIA BET- 
TIOL — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, expo
sição de Jóias e Ornatos Têx
teis da artista plástica Zoravia 
Bettiol. São jóias de prata 
com
ras: “Oxum”, jóias com pe-

paládio e pedras brasilei-

dras e fibra viscose; “Oxuma- 
ré”, ornatos têxteis com fibra 
de algodão e “Tbniaguá”, 
jóias com ferro reciclado com 
cobre ou latão e pedras. Os 
trabalhos da artista poderão 
ser adquiridos na Arteloja, lo- 
jinha da Aamargs, sala 17, do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, ou na Galeria de 
Arte da Associação Badesul, 
das 12,30 às 18,30 horas. A
exposição fica aberta à visita
ção pública, até 21 de junho, 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas. A partir de 15 de . 
maio.
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JÓIAS E ORNATOS TÊXTEIS - Na 
Sala Pedro Weingàrtner, do Museu de 
Arte do Rio Grande do Sul (Rua Sete 
de Setembro 1010, Praça da Alfânde
ga, telefones 221-8456 e 227-2311), ex
posição de Jóias e Ornatos Têxteis da 
artista plástica Zoravia Bettiol. Na mos
tra, serão apresentados trabalhos realiza
dos pela artista nos últimos sete anos e 
que pertencem às séries Brasília. Oxum, 
Oxumaré e Teniaguá. Até dia 21 de 
junho, de terça a domingo, das lOh às
17h.
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JÓIAS E ORNATOS TÊX
TEIS DE ZORAVIA BET- 
TIOL — No Museu de Arte 
do Rio Grande do Sul, expo
sição de Jóias e Ornatos Têx
teis da artista plástica Zoravia 
Bettiol. São jóias de prata 
com paládio e pedras brasilei
ras: “Oxum”, jóias com pe
dras e fibra viscose; “Oxuma- 
ré”, ornatos têxteis com fibra 
de algodão e “Teniaguá”, 
jóias com ferro reciclado com 
cobre ou latão e pedras. Os 
trabalhos da artista poderão 
ser adquiridos na Arteloja, Io- 
jinha da Aamargs, sala 17, do 
Museu de Arte do Rio Gran
de do Sul, ou na Galeria de 
Arte da Associação Badesul, 
das 12,30 às 18,30 horas. A 
exposição fica aberta à visita
ção pública, até 21 de junho, 
de terça a domingo, das 10 às 
17 horas. A partir de 15 ,de. 
maio.
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exposições temporárias
1 - DESIGN DE JÓIAS - Mostra de Zorávia 
Bettiol, de 14 de maio até 21 e junho, no Espa
ço Ado Malagoli.


