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A artista Zorávia Bettiol expõe no Margs

Conferência, teatro e 

concertos no roteiro
Amanhã, 19h, abre “Magna ma- 

ter”, que reúne pinturas de Andréa 
Schul, na Câmara Municipal de Por
to Alegre (Loureiro da Silva, 255); 
onde Nádia Poltosi mostra a instala
ção “Seona, a terra dos anões de jar
dim”. No mesmo dia, 18h30min, Eu- 
rico Salis faz o pré-lançamento do li
vro “Porto Alegre: cenas urbanas, 
paisagens rurais", na Livraria do Ar
voredo (Félix da Cunha, 1213).

Terça, 19h, abre “A mais simples 
complexidade", de Zorávia Bettiol. 
nnMargs ÍPraca da Alfândega. s/nQ).
Às 20h, no Salão de Atos/Ufrgs
(Paulo Gama, 110), o ciclo Frontei
ras do Pensamento traz como confe- 
rencista Jorge Castaneda. No Teatro 
da Ospa (Independência, 925), 
20h30min, tem concerto com o violi
nista Daniel Guedes. Na quarta, das 
17h às 19h, Magda Vicini autografa 
“A arte de Joseph Beuys, pedagogia 
e hipermídia", na Arte Loja do Mar
gs. As 17h30min, na Sala Alziro Áze- 
vedo (Salgado Filho, 240) “Ânsia” 
tem entrada franca. Alemão Ronaldo 
faz show acústico no Theatro São 
Pedro (Praça da Matriz, s/nQ), 21h. 
O Teatro do Sesi (Assis Brasil, 8787) 
reprisará “Uma noite em Buenos Ai
res". Nos dias 20 e 21 (21h) e 22 
(18h), o Theatro São Pedro traz a pe
ça “Intimidade indecente”. Nos dias • 
21 (21h) e 22 (19h), no Teatro do Sesi 
(Assis Brasil, 8787), “Dínamo”, novo 
espetáculo da Cia. de Dança Debo- 
rah Colker, é atração. E até 4 de 
maio segue a peça “Alice (adulto)”, 
no Cine Theatro (Cristóvão Colom
bo, 772), com início às 20h27min.



■%V

* Museu de Arte do RS Ado Malagoli

Jornal:.. /XUr.... .......................

Data: . Á.UQ-tU&S&t.
(2?<Página:(j

Assunto:. / .
X

■

Se houvesse mais Zoravias • ••

Em livro e exposição, a turbulenta artista porto-alegrense revisa mais de 10 anos de vida e50de carreira

Isso tudo, é claro, sc sobrepõe à sua produ- anos 1950 a meados dos 1980. Seu imperativo - Na minha família, as mulheres são femi- 
ção artística, igualmente ampla e perseveran- é o das séries. Conta a própria Zoravia que nistas, fortes, independentes. Tenho um lado

viking acentuado.
no Margs, em Porto Alegre, a professo- lo - ou confirmá-lo - em uma exposição que - Gosto das séries. Uma gravura sozinha, É a própria insistência de Zoravia que justi- 
ra, jornalista e crítica de arte Paula Ra- será inaugurada amanhã, às 19h, nas pinaco- um desenho... Não gosto, não faço. Trabalho fica a abertura, amanhã, da exposição Zora- 
mos imagina o que seria da capital tecas do Margs, na Praça da Alfândega. Na muito em um assunto, como se tivesse que via Bettiol - A Mais Simples Complexidade. A 
gaúcha se houvesse ali, em vez de uma, mesma ocasião, deve ser lançado o livro-catá- esgotá-lo, só depois passo para outro.

logo que inclui, além de reproduções de tra- Casada por 28 anos com o escultor Vasco siva aos 70 anos de vida da artista e aos 50 de 
Nunca mais se falaria em “morosida- balhos e do texto de Paula Ramos, aprecia- Prado, mãe de três filhos (entre eles, a atriz carreira, era para ter saído em 2005, quando 

de cultural”, diz Paula. Em compensa- ções críticas de Ana Albani de Carvalho e Ma- Nora Prado) e avó de três netos, Zoravia já vi- se completaram aquelas datas. Faltaram pa- 
ção, ela mesma admite, muita gente ria Amélia Bulhões, entre outros autores, 
iria à loucura.

EDUARDO VERAS

Em livro que será lançado amanhã, te. O porto-alegrense terá a chance de conferi- seu trabalho se faz por amarrações:

mostra, com curadoria de Paulo Gomes, alu-
cinco Zoravias Bettiol.

sitou 34 países. Morou por sete anos em São trocinadores. O máximo que Zoravia conse- 
A mostra foi organizada em cinco módu- Paulo e por oito em San Francisco (EUA). Diz guiu foi trocar apoios por obras. Aos 72 anos,

los. Vai reunir tapeçarias, xilogravuras, pin- que sua mostra coletiva mais importante foi 52 de carreira, a artista debocha de si mesma:
oravia, faz mais de meio século, é turas, desenhos, esculturas e instalações, em Leipzig, na Alemanha, nos anos 1970, - Vou entrar para o Guinness como a rai-
figura importante na vida cultural além de objetos de diferentes contornos quando expôs ao lado de Picasso e Vasarely. nha da permuta.
de Porto Alegre. É inquieta. E re- (chapéus, cadeiras, cartazes, roupas). No to- Gaúcha de Porto Alegre, filha de um pro- 
clamona. E briguenta. E sempre tal, serão perto de 150 itens.

tem idéias. Ajudou a fundar (e a ressuscitar) Há, no meio de tanta diversidade, uma lin- grafia que foi em seu tempo um pioneiro nas
a Associação de Artes Plásticas Chico Lis- guagem comum. Percebe-se ali a marca da discussões ambientalistas, Zoravia diz que a
boa, trabalhou pela transformação da Usina artista: a vocação narrativa, certa tendência energia criadora veio de casa: 
do Gasômetro em centro cultural (quando o ao exagero, o desejo de preservar alguma in- - Fui muito amada e muito respeitada, 
prédio parecia condenado), criou a ONG genuidade. Nos trabalhos mais recentes, Zo- Aos 12 anos, eu tinha a consciência de que 
Cristal Florido, voltada para a inclusão social ravia abraça o lúdico e o satírico. Não dedica minha opinião tinha valor. Eu decidia! Mas 
de crianças e adolescentes, liderou extensa o mesmo empenho à construção de metáfo- sabia que tinha de haver responsabilidade
série de ações artísticas (e/ou políticas), ora ras, ao acabamento formal, ao cultivo das su- nas escolhas. Isso me deu segurança,
pelo impeachment de Collor, ora contra a tilezas. Seu forte, provavelmente, são as xilo- Também veio de casa, segundo ela, a dis-

gravuras, nas quais trabalhou do final dos posição indignada:

z fessor de Português, Latim, História e Geo- 0 QUE: abertura da exposição Zoravia Bettiol 
- A Mais Simples Complexidade, com traba
lhos de Zoravia Bettiol e curadoria de Paulo 
Gomes, e lançamento de livro-catálogo sobre 
a trajetória da artista
QUANDO: amanhã, às 19h. Visitação de ter
ças a domingos, das lOh às 19h 
ONDE: no Margs (Praça da Alfândega, s/n°), 
fone (51) 3227-2311 
QUANTO: entrada franca

#

corrupção no Brasil, etc.
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Zorávia
A mostra Zorávia Bettiol - A mais simples complexidade, que 

tem abertura amanhã à noite no Margs, comemora os 50 anos de 
trajetória artística e os 70 anos de vida de Zorávia. Traz trabalhos 
marcantes de sua produção, incluindo gravuras, desenhos, pinturas, 
arte têxtil, objetos e instalações. Na ocasião, também será lançado 
o livro homônimo, que tem textos de Paulo Gomes, Maria Amélia 
Bulhão e Fernando Cocchiarale, entre outros.
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Zoravia Bettiol.
rt Margs (Museu de Arte do Rio 
U Grande do Sul) inaugura ama- j 
nhã, às 19h, a exposição “Zoravia I 
Bettiol - A Mais Simples Complexi- t 
dade”. O evento é uma retrospecti- ’ 
va em comemoração aos 50 anos de 
carreira e aos 70 anos de vida da ar- 

| tista plástica (foto). Na abertura, 
também será lançado o livro homô
nimo, que conta com textos de Pau
lo Gomes, Paula Ramos e Ana Al- 

I bani de Carvalho, entre outros.
Com curadoria do artista plásti

co Paulo Gomes, a mostra apresen
ta 140 trabalhos que comprovam a Pinacoteca do Margs a partir desta 
diversidade criativa da artista gaú- quarta-feira, até 20 de maio, de ter- 
cha, por meio de gravuras, dese
nhos, arte têxtil, instalações, mu- museu fica na Praça da Alfândega, 
rais, design e performances.
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A exposição poderá ser vista na

ças a domingos, das lOh às 19h. O

s/n-, no Centro de Porto Alegre.
mmm
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Complexidade nas coisas simples
A Mais Simples Complexida

de dá nome à mostra individual
e ao livro que Zoravia Bettiol
apresenta a partir das 19h de
hoje, nas pinacotecas do Museu
de Arte do Rio Grande do Sul
Ado Malagoli (Praça da Alfân
dega, s/n A exposição, que).
comemora os 50 anos de dedica
ção à arte e os 70 anos de idade 
da artista plástica (na verdade, 
ela completa 72 em dezembro), 
permanece aberta à visitação 
de terças a domingos, das lOh 
às 19h, até 20 de maio. Cerca de 
140 trabalhos foram divididos
em cinco módulos, que destacam 
Arte Têxtil (tapeçarias, formas 
tecidas e esculturas têxteis), 
Gravuras (linóleogravuras, xilos, 
litos, monotipias e serigrafias), 
Desenhos e Pinturas 
(a lápis, sangüínea, 
técnica mista, aquare
las e pinturas), Objetos 
(jóias, omatos, têxteis, 
cadeiras, luminárias) e 
Performances, Insta
lações e Murais (têx
teis, pictórica e técnica 
mista). Com curadoria 
de Paulo Gomes, a mu- 
seografia é assinada 
por Bina Monteiro.

Zoravia, nascida em 
Porto Alegre e dona 
de um currículo que 
inclui individuais em 
São Paulo, Salvador,
Rio de Janeiro, Ar
gentina, Colômbia, 
Uruguai, Espanha,
Portugal, Tchecoslová- 
quia (agora República 
Checa), Estados Uni
dos, Noruega, Suécia, 
Alemanha, França,
Itália, Suíça, Polônia 
e Japão, passou de 
duas centenas de mos
tras. Antes de A Mais

O Circo Vem Ai, evocação das manifestações de cultura popular

Simples Complexidade, o Margs sua trajetória, em 1985, denomi- | 
havia dado guarida a uma pa- nada A Arte de Zoravia Bettiol, f 
norâmica que cobriu 30 anos de também levada a São Paulo, no f

Museu de Arte Brasileira § 
da Fundação Armando Ál- | 
vares Penteado, em 1986. |
A reunião de trabalhos de

r- agora é, obviamente, mais § 
diversificada e representa- “ 
tiva de um percurso de meio 
século. “O que me apaixona
é que saí de uma proposta expressando o cotidiano popular, 
com algumas características rural e urbano - o que incluiría 
para outra bem diferente, críticas à poluição, à vida nas 
Sempre tive liberdade para grandes cidades, aos estereóti- 
isso e, variando a proposta, pos femininos (especialmente 
nunca me senti exaurida”, expressos na personagem Filo- 
conta a artista plástica, que mena), à política (tanto relacio- 
planejava inaugurar a re- nada ao poder executivo quanto 
trospectiva há mais tempo. à vida em comunidade) e ao 

No livro dedicado à obra próprio sistema das artes. Outro 
de Zoravia, foram agrupados ponto salientado pela publicação
os trabalhos mais relevantes - e que pode ser acompanhado
e textos escritos por Paulo na exposição - é a produção em 
Gomes, Paula Ramos, Ana gravura, da qual Zoravia é uma 
Albani de Carvalho, Maria das maiores representantes no 
Amélia Bulhões, Fernan- Rio Grande do Sul. 
do Cocchiarale e Ulpiano
Bezerra de Meneses. Coc- nema, música e outros temas, 
chiarale, curador do Museu entre o material à disposição 
de Arte Moderna do Rio de dos visitantes despontam peças 
Janeiro e crítico de arte, que se voltam para autores 
afirmou, por exemplo, que como os gaúchos João Simões 
todas as frentes da artista de Lopes Neto e Mario Quinta- 

plástica demonstram afinidade na, o francês Jacques Prévert, o 
com a chamada arte figurativa, checo Franz Kafka, o espanhol

I
Zoravia Bettiol comemora 50 anos de criações e 70 anos de vida

\
\ Federico Garcia Lorca e o alemão 

Rainer Maria Rilke - para ficar 
com os itens das letras. “Há coi
sas ligadas ao Brasil e outras 
ligadas a outras partes do mun
do”, lembra a artista plástica, 
que revela interesse em arte 
indígena, africana - “que acho 
muito completa” - e no mundo 
dos orixás, referências que 
combina no que faz. “Trabalho 
sempre. E importante ter pro
jetos vinculados à arte e às pes
soas”, diz Zoravia, que ajudou 
na seleção do que entrou em A 
Mctis Simples Complexidade, 
escolhido dentre mais de qua
tro mil obras. E possível que a 
individual seja vista em outras 
capitais brasileiras, desde que 
haja algum tipo de patrocínio 
- foi a ausência de ajuda fi
nanceira, aliás, o que motivou 
a comemoração tardia dos 70 
anos da criadora gaúcha.

; ••v. *
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Inspirada em literatura, ci-

Macunaíma surge revitalizado e ressignificado

Trajetória é tema 
de mesa-redonda

/.*■ '
* -

Integra a programação referen
te à mostra uma mesa-redonda 
sobre as cinco décadas de arte 
de Zoravia, com participação da 
artista plástica e de articulistas 
cujos textos foram enfeixados no 
livro, às 10h30min do dia 28 de 
abril, no auditório do Margs. A 
entrada é franca. Nessas cinco 
décadas, a criadora conquistou 
premiações e honrarias, entre as 
quais no XVHI Salão Municipal 
de Belas-Artes de Belo Horizonte, 
no II Salão de Arte Religiosa Bra
sileira de Londrina e na I Bienal 
Nacional de Artes Plásticas de 
Salvador. Intemacionalmente, há 
peças assinadas por Zoravia em 
museus e instituições culturais 
dos Estados Unidos, Alemanha, 
França e Japão.

I.

Que Mundo é Esse faz parte do módulo das performances e instalações

-■*
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Zorávia Bettiol celebra 50 anos de carreira
Em comemoração aos seus 50 artista, seguindo uma ordem 

de trajetória e 70 de vida, Zorá- cronológica. Ela própria reco
nhece em seu trabalho, cinco 

temas: o lírico, o
anos
via Bettiol inaugura exposição, para 
convidados, e lança li
vro, hoje, às 19h, no 
Margs (Praça da Al
fândega, s/n°). “Bet
tiol - a mais simples 
complexidade” reúne 
cerca de 140 obras, 
organizadas em cinco 
módulos: gravuras, 
arte têxtil, desenhos, 
objetos e finalmente, 
performances, instala
ções e murais.

Com curadoria de 
Paulo Gomes, a mos
tra traça um panora-

da produção da A artista Zoravia Bettiol

político, o so
cial, o ecológico 

22; J e o humor. Com 
uma vasta pro
dução de gravu
ra, também ex- r (i; 
piora uma rela
ção com a lite
ratura.

BíriPn A 1 *Sf
0»

I, .Wf' 1m
O livro ho- ‘Universo de Mario Quintana', uma das obras 

historiadoras Ana Albani de Carva
lho e de Maria Amélia Bulhões; do

mõnimo tem projeto
gráfico de Liana , „ . . ,
Timm. Inclui textos do crítico Fernando Cocchiarale pro- 
doutor em Poéticas fessor da PUC/RJ; e do filosofo 111- 
Visuais Paulo Gomes; piano Bezerra de Meneses, que le
de Paula Ramos; das ciona história na USP.ma

Data:.........,
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• Zorávia 
Bettiol rece
be os amigos 
amanhã para 
o lançamen
to da exposi
ção “A mais 
simples com
plexidade”, 
no Margs, 
que come-
•*><'«> /-«o RO 
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Confraternização
Zoravia Bettiol reuniu 

animado grupo para um 
almoço em sua casa-estú- 

dio em Teresópolis, com 
delícias da banqueteira 
Vera Fonseca. O motivo 

confraternizar com 
os colaboradores de seu 
livro e mostra Zoravia,
Bettiol: a mais simples 

complexidade, que segue 
até 20 de maio no Mar- 
gs. Presentes Eleone e 
César e Prestes, Vânia 
Falcão, Paula Ramos,

Maria Amélia Bulhões,
Liana Timm, Paula 

Ramos, Mercedes Wen-
dhaUSen’ noMontó™. ESST e Zoravia Betfvbi na tarde de arte

#
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IRENE SANTOS / DIVULGAÇÃO t CPDIVULGAÇÃO/CP Retrospectiva e homenagem 
A ZORAVIA BETTIOL■ H

O Margs expõe, até 20 de maio, “Zoravia 
Bettiol - A mais simples complexidade", que 
celebra os 50 anos de carreira e 70 de vida da 
artista. Cerca de 140 trabalhos estão organi
zados em cinco módulos, que representam as 
principais formas de expressão usadas por 
ela: gravura, objetos, arte têxtil, pintura, de
senho, murais, instalações e performances. 
Em ordem cronológica, traça um panorama 
da produção de Zoravia, que ganha uma ho- 

4 menagem no Café da instituição. Lá estão ex- 
postas obras de seus contemporâneos no pe- 
ríodo em que lidou com xilogravura (anos 50 e 
60) e suas criações dessa época. Vasco Prado, 
Xico Stockinger, Trindade Leal, Danúbio Gon
çalves, Carlos Scliar, Henrique Fuhro e Glênio 
Bianchetti são os nomes dos participantes.

%
/
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Luminária 'Árvore da paz'Artista junto a cadeira de Carmen Miranda
wm rJKR* t-”~
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Resumo de uma trajetória
A artista plás

tica Zoravia Bet- 
tiol realiza sessão 
de autógrafos do 
livro Zoravia Bet- 
tiol-AMais Sim
ples Complexida
de (número de 
páginas e preço 
não-divulgados), 
às 19h30min de 
hoje, na Livra
ria do Arvoredo 
(Félix da Cunha, 
1213). A publica
ção, que come
mora os 50 anos

I

de arte e 70 anos 
de vida da artista 
plástica, inclui imagens e textos 19h, até 20 de maio. Cerca de 
de jornalistas e críticos, como 140 trabalhos foram divididos 
Paulo Gomes, Paula Ramos, em cinco módulos, que destacam 
Ana Albani Carvalho, Maria Arte Têxtil (tapeçarias, formas 
Amélia Bulhões, Fernando tecidas e esculturas têxteis), 
Cocchiarale e Ulpiano Bezerra Gravuras (linoleogravuras, xilos, 
de Menezes. litos, monotipias e serigrafias),

A Mais Simples Complexida- Desenhos e Pinturas (a lápis, san- 
de também dá nome à mostra güínea, técnica mista, aquarelas 
individual apresentada nas e pinturas), Objetos (jóias, oraa- 
pinacotecas do Museu de Arte do tos, têxteis, cadeiras, luminárias) 
Rio Grande do Sul Ado Malagoli e Performances, Instalações e 
(Praça da Alfândega, s/n°), de Murais (têxteis, pictónca e téc- 
terças a domingos, das lOh às nica mista).

Zoravia autografa livro que condensa 50 anos

I


