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É como um caleidoscópio que Zoravia Bettiol se percebe e se faz notar, ou 
seja, como uma artista múltipla e mutante, embora calcada nos mesmos 
referenciais. Esta característica reverbera em sua vastíssima produção, seja 
nas gravuras, tapeçarias, pinturas, instalações, jóias, headdresses, objetos...

De fato, Zoravia vem construindo sua trajetória provando e fazendo de tudo, 
em diversos suportes e meios. Ao criar, ignora qualquer limite ou receio, 
permitindo que sua intuição a guie. Tem vontade de fazer chapéus? - Porque 
não? Cadeiras? - Qual é o problema? Performance? - Diversão garantida..

Elegia 2 elementos têxteis iguais 
Da série Metamorfose/1976 
Formas Tecida
Coleção - sisal e rami - 232x60x52cm

Cadeira da Borboleta Azul - da série Cadeiras, pra que te 
quero? - 2004
Objeto - acrílico - 120 x 69 x 43 cm 
Coleção da artista

O Retraio - da série Romeu e Julieta/\ 970 
Xilogravura, 60 x 49 cm

Gargantilha Catedral - da série Teiniaguá/1991 
Jóia - cobre, ferro e turquesa - 45,3 x 24 cm. 
Coleção de Nora Prado



Zoravia Bettiol: cinqüenta anos de arte

Pensei, na preparação dessa curadoria, em propor uma exposição articulada nos temas 
trabalhados por Zoravia Bettiol ao longo da carreira, isto é, as afinidades internas, tais como ecologia, 
política, crítica social e aquelas ligadas à subjetividade da artista, isto é, o amor, a literatura, os mitos 
etc. Mas optei finalmente por uma curadoria que segue o mesmo esquema apresentado no livro, 
Zoravia Bettiol: a mais simples complexidade, agora lançado, isto é, separado por gêneros e 
cronologicamente ordenada. Isso deixa essa exposição mais simples e mais didática, permitindo ao 
público articular ele mesmo as conexões e estabelecer os vínculos internos, de acordo com a sua 
sensibilidade..

A seleção procurou ser abrangente em termos formais, isto é, a enorme riqueza do 
trabalho de Zoravia Bettiol teve que ser reduzida a alguns exemplos pontuais, procurando, 
entretanto, manter visível o processo evolutivo 
das mesmas formas e dos temas. Assim é que 
na gravura temos poucas imagens de cada série, 
exemplificando toda a trajetória; o desenho traz 
exemplares de várias épocas, procurando 
valorizar aspectos tais como o domínio do traço, 
por exemplo, importante para a consolidação de 
um pensamento gráfico; na pintura preferi uma 
amostragem econômica, que valorizasse cada 
tela individualmente; nos têxteis fui mais 
generoso e selecionei uma quantidade razoável 
de peças bidimensionais e tridimensionais para 
exibir toda a potência do trabalho da artista; dos 
objetos, essa grande rubrica na qual incluímos 
jóias, esculturas, chapéus, objetos têxteis, 
cadeiras etc. selecionei obras que 
evidenciassem esse outro aspecto do 
pensamento plástico de Zoravia Bettiol, que não 
discrimina materiais e meios.

Cumprindo assim o roteiro do livro, acredito 
que teremos uma visão bastante abrangente de 
cinqüenta anos de atividades plásticas, expondo 
a riqueza da pesquisa estética e formal, a 
dimensão das preocupações sociais, o rigor da 
crítica e, como não poderia deixar de ser, o vigor 
transbordante da carreira de Zoravia Bettiol.

Paulo Gomes

Apesar de tudo há uma flor em Bagdad - da série 
Exuberância Primaveril III - 2003 
Pintura - acrílica sobre tela -101 x 76 cm 
Coleção da artista

Flora singrando os mares - da série Flora/1981 
Desenho - lápis e sangüinea -100 x 70 cm. 
Coleção da artista

O que reside nesta aparente dispersão é um desejo de experimentação 
constante, que ela assume com todos os riscos que tal atitude possa trazer.

Há aqui, de um lado, uma curiosidade e uma inventividade indomáveis, que a 
transformam numa usina de idéias e de propostas muitas vezes mirabolantes e, 
de outro, uma invejável coragem. Articulando toda a sua obra, aquilo que o 
crítico de arte Fernando Cocchiarale chama de o mesmo na diferença.

Paula Ramos

Sobreviveremos ? II-1986. 
Instalação - tecido pintado e ferro 
456x276x130 cm



ZORAVIA BETTIOL - a mais simples complexidade 

Lançamento do livro e mostra retrospectiva comemorando seus 50 anos dedicados às artes plásticas.

GRAVURA - ARTE TÊXTIL-DESENHO E PINTURA - OBJETO - INSTALAÇÃO E PERFORMANCE
Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli
Praça da Alfândega, s/n - Centro - Porto Alegre - RS
Cep 90010-150
www.margs.org.br
www.zoraviabettiol.com.br

Visitação de 18 de abril a 20 de maio de 2007 
terça a domingo das 10 às 19 horas

ESTÚDIO

v

ZORAVIA
BETTIOL

ABanrisul
www.banrisul.com.br

Apoio:

íA M A R G S GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MUSEU DE ARTE DO RIO GRANDE DO SUL Secretaria da Cultura

Fotos

eccoIrene Santos 
Rômulo Fialdiní elphus promoartassessoria de 

comunicaçãoenvolvendo a
COMUNICAÇÃO GRÁFICA

JjJJOsCenTHURY
artes gráficas VINÍCOLA I G N SCORDELIERwvvw.cenlhury.com.br

http://www.margs.org.br
http://www.zoraviabettiol.com.br
http://www.banrisul.com.br

