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realidade que não seja a sua. Viver as 
idéias, viver os ideais, viver os sonhos, 
viver enfim a existência de maneira intensa 
e significativamente, coerente com o seu 
projeto vital.

MÔNICA ZIELINSKY 
Porto Alegre, 1992

ZORAVIA BETTIOL 
A INVENÇÃO DAS FORMAS 
O CAMINHO DO CORACÃO

... e, finalmente, dois tipos de ornatos 
têxteis, com pedras brasileiras, Oxumaré e 
Oxum. Meio caminho entre a escultura, a 
tapeçaria e a vestimenta, estes ornatos 
têm um caráter inventivo raro; pois são 
arte de vestir, composição para o corpo e o 
vestuário, adorno a ser colocado sobre 
tudo e capaz de tornar este tudo 
diferenciado e que, na alegria de sua 
invenção, na liberdade de seu uso e na

JÓIAS DE SEMPRE geométricas e multicoioridas. O ousado 
intercala-se ao lirismo num mesmo 
sistema de projeções. Há grafismo nestas 
pequenas esculturas metálicas ou objetos 
têxteis que oscilam delicadamente sobre 
os corpos, pois o linear sempre se impõe. 
Um linear móvel e que se adapta ao mover- 
se dos personagens. A consciência da 
seleção de materiais de nossa terra, tais 
como a prata, ágata, ônix, ametista, 
topázio, entre outros. Consciência 
ecológica de nosso meio, em uma 
produção que se revela na multiplicidade 
de linguagens expressivas. É a esta 
inquietante busca que nos referimos 
constantemente e que teve sua gênese na 
fascinante alternância de imagens do 
caleidoscópio, brinquedo de infância 
distante de Zoravia. Elos de vida, trazidos 
à produção como um todo. Todo que 
jamais esquece a perseverança e a procura 
por um mundo melhor, cheio de amor, de 
lirismo, de verdade, de justiça e de 
trabalho. Assim é o universo projetado por 
Zoravia, "fabricado" em sua produção 
plástica e não apenas refletido por uma

manifestação de sua condição de ser e 
não ser, na ambigüidade do que só existe 
verdadeiramente quando utilizado, ele se 
incorpora ao panteão afro do nosso 
sincretismo na lembrança da força de 
Oxum e Oxumaré: beleza, alegria, 
sedução, cores especiais, fecundidade.

É impressionante constatar a 
durabilidade das jóias como item 
imprescindível de embelezamento da 
figura humana. Acompanham o homem 
desde sempre, desde que ele ganhou 
consciência de ser social, de muitas 
civilizações, agora absoiutamente 
extintas, só elas restaram, com sua 
misteriosa luminosidade.

Está composto um raro conjunto 
expressivo, unidos pela pedra, caráter 
criativo do uso ou da manipulação, a 
aspereza e sensualidade do táctil e 
transparências de todas as peças, 
literalmente transparentes através da 
visão do entre-formas, da observação do 
corpo-suporte e da habitação revelada, 
desvelada. Ocultação, impregnação de 
mitos, participação das formas, 
participação do público, vestimenta sobre 
vestimenta, reflexão sobre a cultura 
brasileira, da formação européia à 
aceitação dos mitos afros trazidos ao 
Brasil pelos escravos...

Nesse repositório de cultura e arte. 
verifica-se o quanto foram apreciadas as 
jóias de maior apelo visual, em detrimento 
das mais valiosas: as jóias simples sempre 
foram as mais reputadas, desde os 
braceletes, anéis e broches etruscos, até 
a produção contemporânea mais arrojada.

Dentro desse quadro, as jóias de Zoravia 
são exemplares: seus arcabouços lineares 
são os mais singelos: retas paralelas, 
curvas obedientes, quadrados, losangos, 
retângulos. A matéria de Zoravia é, 
portanto, encontrável no cotidiano: só que 
agora este cotidiano transmuta-se em 
formas de intensa dramaticidade e 
peregrina beleza. E a matéria ganha 
relevância ainda por ser profundamente 
nossa, porquanto a prata é de nossas 
minas, assim como o são o quartzo, o 
ônix, o topázio, a ágata, a ametista - sem 
falar na grandeza e maldição dos 
bandeirantes paulistas: as esmeraldas, 
cujo nome, apenas pronunciado, lembra o 
frescor das nossas selvas e a imensidão do 
hinterland brasileiro. Daí inclusive o nome 
da coleção: Brasília. O desenho 
profundamente contemporâneo das jóias, 
aliado à escolha das pedras, justificam o 
nome, além disso, determinam uma 
inequívoca unidade formal a todas as 
peças, coisa que somente a mão de uma 
artista do porte de Zoravia Bettiol pode 
pretender...

JACOB KLINTOWITZ 
São Paulo, 1990

JÓIAS
ORNATOS TÊXTEIS ZORAVIA BETTIOL
• I, II, III e IV Bienais da Gravura Latino- 

Americana, Porto Rico, 1970 a 1979
• Figura - Exposição Internacional de Arte 

do Livro, Leipzig, 1971
• III Bienal Internacional de Gravura 

Britânica, 1972
• I e II Trienal de Tapeçaria de Lodz, 1975 

e 1978
• I, II e III Trienal de Tapeçaria Brasileira, 

São Paulo, 1976, 1979 e 1982
• Fiber Work American and Japan, Kioto e 

Tóquio, 1977
• Encontro Argentino-Brasileiro-Uruguaio 

de Tapeçaria, Buenos Aires, 1977
• III Bienal de Gravura de Seul, Coréia, 

1981

• Exposição Internacional de Arte Têxtil 
em Lins e Viena, 1981

• I Bienal de Havana, Cuba, 1984
• Evento Têxtil 85, Porto Alegre, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 
1985

• Gravura e Desenho Brasileiro em Zagreb, 
Sisak, Totovo, Velenge, 1986 e Belgrado, 
1987

• XVII Bienal Internacional de Gravura de 
Liubliana, Iugoslávia, 1987

• Da Declaração dos Direitos do Homem 
e do Cidadão, Exposição Itinerante de 
litogravuras, 1991 e 1992

• Biblioteca do Congresso de Washington
• Biblioteca Pública de New York
• Museu de Arte de Indianápolis
• Museu Nacional de Varsóvia
• Galeria Nacional de Praga
• Gabinete de Gravuras da Biblioteca 

Nacional de Paris
• Museu Ugo de Carpi, Itália
• Museu Albertina, Viena
• Museu de Arte Têxtil de Heidelberg
• Kunstindustriemuseet de Oslo
• Museu de Arte Moderna de Kioto

LUIZ ANTONIO DE ASSIS BRASIL 
Porto Alegre, 1985

OUTRAS ATIVIDADES
• Ministrou cursos de arte têxtil, desenho 

artístico, design de jóias e instalações 
em Porto Alegre, Curitiba e São Paulo de 
1969 até 1992

• Foi uma das fundadoras dos Centros de 
Tapeçaria Contemporânea Brasileira 
(1976) e do Gaúcho de Tapeçaria 
Contemporânea (1981)

• Foi uma das fundadoras do Movimento 
Gaúcho em Defesa da Cultura (1980), 
sendo sua presidente de 1981 a 1982

• Sócia da Associação Nacional de 
Pesquisadores em Artes Plásticas (1988)

• Coordena a comissão para a criação do 
"Museu Têxtil do Brasil" desde 1985

JÓIAS E ORNATOS: 
ALTERNÂNCIA DE IMAGENS 
DO LINEAR AO TRAMADO

CURRICULUM VITAE (Resumido)
Das dinâmicas projeções e 

possibilidades de um caleidoscópio, 
o surgimento de novas linguagens, 
contendo imagens de jóias, pequenas 
esculturas-ornatos.

Zoravia Bettiol, gravadora, artista têxtil e 
designer de jóias nasceu em Porto Alegre 
em 1935.
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Oxumaré, Oxum ou Teniaguá, vive 
significativamente no trabalho de Zoravia. 
Da leitura das pedras-natureza, a

______ ideajização do ornato-homem-mulher.
Permanecem as estruturas geométricas 
que vestem o já vestido dos personagens 
masculinos e femininos. Reforça-se o 
delineamento das figuras ou de sua 
valorização pelo ornato. Acentuam-se os 
pontos estruturais dos corpos, tais como 
cabeças, pescoços, cinturas, pulsos, 
bustos e tornozelos. Pedras brasileiras 
embelezam os pontos nevrálgicos destas 
elegantes mini-esculturas lineares (como 
em Brasília ou Teniaguá). Já na trama 
tecida de ornatos trançados, a revivência 
daqueles das primeiras civilizações. As 
fontes lendárias e históricas continuam 
presentes nas mesmas estruturas

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 
Cento e oito exposições entre 1959 e 

T992^io Brasil, América do SuL.-Eur.opa, 
Estados Unidos e Japão. A mais 
importante foi a exposição "Arte de 
Zoravia Bettiol de 1955 a 1985" no Museu 
de Arte do Rio Grande do Sul, Porto 
Alegre, 1985 e no Museu de Arte 
Brasileira da F.A.A.P., São Paulo, 1986.

PRÊMIOS È TÍTULOS
• Recebeu diversos prêmios no Brasil e no 

exterior entre 1950 e 1976
• Cidadã emérita de Porto Alegre em 1985
• Medalha Cidade de Porto Alegre por 

serviços prestados à comunidade em 
1985

MUSEUS (Selecionados)

Está representada com suas obras nos 
principais museus brasileiros e no exterior 
nos seguintes:

• Museu Metropolitano de New York
• Museu Brooklin

EXPOSIÇÕES COLETIVAS (Selecionadas)

• Bienais de São Paulo, 1961-1967
• II Bienal de Gravura, Chile, 1968
• II, III, IV e V Bienais de Gravura, 

Cracóvia, 1968, 1970, 1972 e 1974
• IV Bienal Internacional de Tapeçaria em 

Lausanne, 1969
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