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____________________ EXPOSIÇÕES

Zorávia Bettiol 

em programação
especiaí
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Abre hoje, às 20h, no Museu de Artes do 
Rio Grande do Sul (Praça da Alfândega), a 
exposição ‘‘A Arte de Zorávia Bettiol — 
1966/1986”, composta de 126 obras da artis
ta gaúcha que está comemorando 80 anos 
de dedicação às artes plásticas. Sáo 48 gra
vuras, 37 tapeçarias, 30 desenhos, quatro 
jóias em prata e pedras preciosas brasilei
ras, além de seis figuras metálicas repre
sentando personagens que Zorávia aborda 
em sua obra. A exposição está montada na 
Sala da Galeria e Pequena Galeria — 2? 
andar do Margs/Susec. De amanhã até o 
dia 27, àsl6h30min, será apresentado o au
diovisual “O Universo Transfigurado de 
Zorávia Bettiol’ , amanhã, das 14h às 18h, 
e sábado das 9h ás 12h, haverá "Workshop 
com Zorávia Bettiol”, em que a artista fa
rá uma análise evolutiva de sua obra. To
das as promoções são abertas ao público. 
Além disso, haverá circuitos comentados 
para visitar a exposição, sempre às 16h. 
Visitação até 27 de outubro, de terças a do
mingos, das 10’hàsl7h.
® Hoje, às 20h, a Delphus-Arte Sobre Pa
pel (Cristóvão Colombo, 1093 
22.3232) inaugura exposição de Tatiana 
Pinto. São 21 pinturas em técnica mista so
bre papelão e cinco pinturas em técnica 
mista sobre borracha recortada. Tatiana, 
a partir de formação em Belas Artes em 
Caxias do Sul, vem impondo seu talento 
com aperfeiçoamentos no Atelier Livre e 
cursos com Fernando Brasil e Rubens 
Gerchman. A exposição vai até 20 de outu
bro. com visitação em horário comercial.
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Zorávia comemora 30 anos de arte


