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Se você perder a cabeça • • •

Em 1955, aos 20 anos, Zoravia 
Bettiol fez uma viagem com a 
irmã para Buenos Aires. Lá, ficou 
tão encantada com alguns 
produtos que comprou 20 
chapéus. Ao chegar em casa, o 
pai, estupefato, disse: "Minha 
filha, perdeste a cabeça!".
Zoravia apresentava, 42 anos 
depois, na Universidade de 
Oklahoma (EUA), sua pesquisa 
"Se você perder a cabeça, use o 
chapéu mais próximo de sua 
alma". Nada mais apropriado. 
Hoje, Zoravia Bettiol, gravadora, 
pintora, artista têxtil, designer de 
jóias e, acima de tudo, "uma 
pessoa muito curiosa da vida, 
corajosa e que adora desafios" - 
como ela própria se define - 
prepara uma exposição no Margs 
Ado Malagoli cujo tema é 
justamente o chapéu. Mas não o 
chapéu tradicional, e sim o 
ornamento de cabeça, ou head 
dress, como a artista prefere 
chamar. A mostra, intitulada 
Persona - Personagem: head 
dresses e fantasias, vai de 20 de 
outubro a 22 e novembro e trará 
21 trabalhos com as referências 
mais diversas. Há ornamentos com

inspiração da cultura popular 
brasileira, como Iemanjá, existem 
outros baseados na vivência da 
artista nos Estados Unidos, como 
Reminiscências Chaplinianas, e 
outros com referências à 
mitologia grega, como Telémacoe 
Penélope. "Esse trabalho tem um 
pouco de lúdico. E, nessa 
brincadeira, eu uso tudo o que sei 
em termos de artes plásticas: 
várias técnicas, cores, materiais. E 
tem a questão da forma desses 
chapéus, que é totalmente 
arquitetônica."
Alegre e extremamente bem- 
humorada, Zoravia Bettiol tem

vários planos. Em 99, vai se 
dedicar ao projeto "500 anos de 
Brasil: Mosaico de Cocares, 
Coroas, Perucas e Chapéus", em 
que fará um apanhado de como 
os brasileiros têm usado os 
ornamentos para a cabeça. "No 
passado, eu achava que vida 
pessoal e vida profissional eram 
paralelas. Hoje, acho que é tudo 
interligado. Tudo aparece no 
meu trabalho: são as festas 
brasileiras, o futebol, os orixás, 
que se mesclam o tempo todo", 
afirma.
Com Zoravia, tudo é festa.

Patrícia Haubert
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CHAPÉUS— Zorávia Betüol apresenta a partir de hoje, às 
19h, no Margs (Praça da Alfândega, s/n°) a exposição inti
tulada “Persona Personagem - Head Dresses e Fantasias".

A artista plástica gaú
cha, radicada há seis 
anos nos EUA. mostra 
21 criações que envol
vem a moda, o folclore, 
as alegorias e os rituais 
místicos e religiosos, ex
traídos de diferentes ci
vilizações. Os head dre- 
ses (chapéus e omatos 
de cabeça) resultam da 
pesquisa que a artista 
desenvolve desde 1989, 
em que busca conjugar 
aspectos visuais e esté
ticos com os seus con
teúdos antropológicos. 
Até dia 22 de novembro.

: <0- No Margs, o dia inteiro de 
; trabalhos e coquetéis. Apre- 
i sentação de campanha publi

citária, coquetel de lançamen
to de logomarca e abertura de 

i exposição da artista plástica 
Zorávia Betüol.

I kfc ■
Exposições
ZORÁVIA BETTIOL
Margs (Praça da Alfândega, s/n°) 
Abertura hoje, das 19h às 23h 
Mostra Persona-Personagem. De
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