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Amanhã em Zero Hora, a retrospec
tiva dos 30 anos de artes plásticas da
tapeceira Zoravia Betiol no MARGS.
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Um festival para comemorar
A exposição retrospectiva das obras de Zoravia Bettiol,
que tem início amanhã no Museu de Artes do Rio Grande
do Sul, terá reflexos em toda a vida cultural da cidade.
Paralelamente á mostra, o Margs exibirá o filme "0 Uni
verso Transfigurado de Zorávia Bettiol”, e realizará um
"workshop” com a artista, na sexta-feira e no sábado, em
que Zorávia analisará a evolução de sua obra.
Além da retrospectiva do Margs, serão feitas diversas
exposições sobre a obra de Zorávia. A partir do dia 10, a
Galeria Singular estará apresentando "Desenhos de Pa
rati”, feitos pela artista. No dia 16, a Livraria Prosa i Ver
so lançará o port-fólio de xilogravuras de Zorávia sobre
Franz Kafka. Nesse mesmo dia. no Ponto de Arte Alberto,
terá início a mostra da Coleção Brasília de jóias em prata
com pedras preciosas e semipreciosas.
Mas a arte de Zorávia terá o seu reconhecimento, por
parte da cidade de Porto Alegre, no dia seguinte, quando a
artista será homenageada pela Câmara de Vereadores.
Na mesma ocasião, o escultor Vasco Prado receberá o
título de cidadão de Porto Alegre.
Ainda a exposição que o Museu de Arte do Rio Grande
do Sul inaugura nesta quinta-feira: a diretora Evelyn
Berg Ioschpe avisa, e com entusiasmo, o início de um novo estilo de monitoria para os visitantes. Terão fones para

percorrer a mostra com a narrativa do trabalho de Zorá
via e o requinte deste lançamento é a narrativa feita pela
voz da própria artista.

Pesos e medidas
★ Tem sido notável a agilidade e o dinamismo do mi
nistro da Educação, Marco Maciel. Pòr em prática um
amplo e irrestrito diálogo nacional sobre educação é uma
das medidas reveladoras de seu elogiàvel desempenho
que, no mínimo, deveria ser seguido por outros adminis
tradores da Nova República.
^ O cinto de segurança em veículos, passou a ter uso
dispensável, por decisão do Conselho Nacional de Trânsi
to (Contran). Este órgão entende a exigência como abuso
do direito do Estado sobre o cidadão. Ao mesmo tempo, o
Contran tomou mais efetiva a exigência de que todas as
montadoras passem a entregar os veículos devidamente
equipados com cintos de segurança. Estranho e dis
cutível.

