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A artista percorreu longa e difícil pesqui
sa de várias culturas, documentou e extraiu de 
tudo os traços pertinentes à identidade afro, 
índia, européia, oriental, ou melhor mestiça, 
americana, pluralista, diversificada, globalizada, 
deste recém descoberto continente sempre em

PERSONA - PERSONAGEM
Zoravia Bettiol com o chapéu e fanta

sia Vestal do Oxumaré criado para a festa 
em homenagem ao Orixá do arco-íris. San 
Francisco 1993.

Enquanto jorram discussões sobre o su
porte da arte atual, atingida pelo ferrão da 
tecnologia informática, traumática, que desviou 
o corpo tatibilíssimo da imagem plástica para o 
etéreo da virtualidade com sua presença 
diáfana, tangível ao olhar, único sentido em sen
tinela, Zoravia Bettiol levou-nos ao reaprendi- 
zado dos paramentos - os head-dress e fantasi
as - plantados no próprio corpo das pessoas na 
forma do peitoral, da jóia e dos chapéus.

Pêlos e cabelos, sumo das plantas, flo
res, escamas dos peixes, penas de aves, asas de 
insetos, sementes enfeitam e tingem de cores os 
homens, paramentando-os por milagre da cria
ção artística, tornando-os diferentes entre si.

Depois, os homens diferentes, conquis
tam maiores diferenças ocupando patamares 
ascendentes ao usar mantos, chaies, saltos, 
togas e vestimentas, véus, adereços, pérolas e 
brilhantes, luvas, penteados, perucas, fantasi
as, jeans, fitinhas de pulso da Bahia, tênis e 
celulares.

formação.
Nas mãos da artista, os peitorais e os 

adornos depois de servirem aos vários senho
res acabam virando fantasias para o teatro ou 
para o carnaval carioca, e as perucas dos cabe
los prateados, apesar de atrapalhar a degola, 
na Revolução Francesa, transformam-se em 
rolinhos de pano dourado sobre cabeças joviais.

Zoravia Bettiol estimula no visitante da
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mostra Persona - Personagem outras reflexões: 
ao perder a cabeça, não tendo ao menos um 
chapéu qualquer que a substitua, resgate a do 
próximo, para não perder a capacidade da an
tropofagia e, não tendo nem o chapéu e nem a 
cabeça do próximo, para expropia-los, deixe res
surgir a sua própria alma.

Tudo muito globalizado, similar demais, 
tortura o homem.

Zoravia Bettiol traça os traços de todas 
as culturas nas suas obras, coloca-as em nosso 
corpo, presença dignificante da existência hu
mana para lembrar da última chance de busca 
dos próprios sentimentos. Arte é isso, à partir 
de um dado, salta-se noutro, o lamento passa a 
ser glória combatente.

E, atento contra a tentação de desfale
cer na suposta tolerância de ser igual, insur- 
gimo-nos diferentes, usando os chapéus, as jói
as e os peitorais de Zoravia Bettiol.
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Com PERSONA - PERSONAGEM Zoravia Bettiol instiga em nós o desejo ( sempre existente) 
do disfarce. Afinal, o que somos que não o disfarce, cada um com seu head-dres preferido, 

visível ou não, conforme a hora, o dia e a circunstância? Sabemos disso. Mas nem sempre 
queremos lembrar o que afinal não acrescenta votos ao nosso ego resistente. É preciso que 

alguém o faça por nós, alguém que nos lembre que existe fascínio e sedução no disfarce, 
ingredientes dos quais, paradoxalmente, se nutre o ego. De todos estes anos de uma carreira 

coroada, Zoravia sincretiza sua obra nesta exposição inédita em que somos convidados a 

interagir. Trata-se pois, de um trabalho aberto à nós, ou mais ainda, de um convite honroso da 

mestra à uma conversa inadiável sobre nossas fantasias.

Ao passo crescente da complexidade 
inventiva das seqüentes gerações, os head- 
dresses e os adornos pessoais aumentam e di
minuem de tamanho e, gradativamente, são ab
sorvidos por sociedades fechadas, de cultura 
própria e por sociedades abertas, de classe, to
das vulneráveis às distinções e às hierarquias.

0 homem parece mesmo querer exibir- 
se diferentemente dos seus semelhantes.

Sob o título da pesquisa Se você perder 
a cabeça, use o chapéu mais próximo... de sua 
alma, a gaúcha Zoravia Bettiol, resgata dos tem
pos, enfeites coloridos, peitorais, chapéus e 
perucas usando o corpo como lugar e suporte 
da manifestação artística.

:
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Willie Brown, prefeito 
de San Francisco, colecio
nador de chapéus, usando 
uma criação de Zoravia 
Bettiol em sua homena
gem. Aparecem na foto o 
cônsul João Almino de 
Souza e senhora, e os três 
integrantes do grupo de 
teatro paulista Pinus Ploft. 
Prefeitura de San Francis
co na festa nacional do 
Brasil, 1996.

0 Head-dress e o peitoral Caleidoscópio 
representam uma síntese das quatro 
décadas da obra de Zoravia Bettiol.

Os símbolos nas faixas verticais, da 
esquerda para a direita, referem-se às raízes 
líricas, místicas, ecológicas e sociais de seu 
trabalho. As imagens do peitoral referem- 
se ao sentido lúdico e humorístico.
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Programação de eventos paralelos à mostra Persona - Personagem a 

serem realizados no Museu de Arte do Rio Grande do Sul:
DIA 20 DE OUTUBRO DAS 19 ÀS 23 HORAS.

1. Happening na abertura da mostra com 
a participação dos convidados usando chapéus, 
acessórios de cabeça e trajes representando um 
personagem de sua preferência. Nessa ocasião 
Tânia Carvalho será a mestre de cerimônia, 
durante este evento serão registradas as 
imagens para o vídeo Enfeite-se com o chapéu 
da alegria e fantasias.

DO DIA 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO.
3. Apresentação do vídeo Enfeite-se com 

o Chapéu da Alegria e da Fantasia

4.Curso Divirta-se fazendo Head-dress 
sob a orientação de Zoravia Bettiol do dia 26 de 
outubro a 25 de novembro, totalizando doze 
encontros.

Detalhe do peitoral Caleidoscópio. Nele 
a artista expressa o humor representando 
o Cristo Redentor com um turbante à 
Carmen Miranda e a estátua da Liberdade 
liberada.

DIA 28 DE OUTUBRO DAS 16H30MIN AS 18H.
5. Apresentação da palestra ilustrada 

com slides sobre a pesquisa feita por Zoravia 
Bettiol
- Se você perder a cabeça, use o chapéu mais 
próximo... de sua alma.

2. Performance Reminiscências: de 
Chaplin a Feliini, com o ator Antônio Carlos Fal
cão usando um head-dress criado por Zoravia 
Bettiol, cujas imagens também serão regis
tradas em vídeo, dia 20 de outubro as 20h. 30m.
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0 que passa pelas cabeças ?
Homenagem ao futebol brasi

leiro é uma criação de Zoravia Bet- 
tiol. A artista que pertence ao gru
po Birds of Paradise usou este tra
je, com o ornato de cabeça, no car
naval de San Francisco e durante os 
jogos da copa do mundo em Stan- 
ford, 1994.

A indumentária, a vestimenta, o ornamento, enfim, aquilo que é colocado sobre o corpo 
implica nas mais diversas significações sociais e culturais, informa sobre a identidade de seu 
portador, assinala etapas e momentos da vida, mostra os pertencimentos de classe, religião, 
etnia, nação ou região, atua como elemento de sedução e opera com o imaginário.

E o que passa pelas cabeças? Chapéus, toucas, bonés, boinas, véus, xales, mantilhas, 
penteados, pinturas, arranjos e coroas, enfim, são múltiplas as formas como são múltiplos os 
significados dos ornamentos. Tão próximo da face, seu uso coloca em evidência algo que se 
deseja transmitir.

Cabelos compridos já foram sinal de rebeldia para os homens nos anos 60. Cobre-se e 
descobre-se a cabeça em sinal de respeito. Boinas são usadas por tropas especiais; conchas 
e contas de inspiração africana, pelos rastafaris. Ainda hoje, mulheres cobrem-se com lenços 
pretos em sinal de luto em várias regiões mediterrâneas. 0 pente e a mantilha assinalam a 
espanhola, o véu a muçulmana, o chapéu de couro um sertanejo. Vibrante, o barrete frígio 
vermelho compõe a imagem feminina da República e da Liberdade. Luminosas auréolas 
assinalam santidades e divindades. Numa caricatura, quem não reconhece o capitalista por 
sua cartola?

Da coroa de louros às coroas dos reis, da arte plumária dos indígenas aos bonés de 
times esportivos, dos arranjos de flores hippies aos chapéus coco dos empregados da City, 
dos capacetes militares aos véus que encobrem e revelam, das toucas camponesas às cartolas 
- o que veste as cabeças chama a atenção de imediato, brinca com o olhar e joga com o 
pensamento, o imaginário e o sonho.

Próximo às cabeças, próximo à imaginação e à fantasia. Assim, não é à toa que Zoravia 
Bettiol tenha escolhido trabalhar justamente com head-dresses. O que nos traz? Traz o Brasil 
do sol, futebol, carnaval, orixás e Macunaíma. Traz sua vivência em San Francisco ao construir 
uma Golden Gate imaginária expressa numa lemanjá californiana. Partindo para um outro 
tempo, visita os mitos gregos e traz a nós as Musas, Ulisses, Penélope, e Telêmaco. Das 
questões sociais ao lúdico infantil, cria um Caleidoscópio - vibrante e mutante - que sintetiza 
sua obra a qual, envolvendo fantasias, envolve beleza e realidades, com muita imaginação. 0 
que passa pelas cabeças...

0 personagem Macunaíma do es
critor Mário de Andrade, inspirou a 
artista Zoravia Bettiol na criação 
deste head-dress. Exposição Quime
ras da fotógrafa Irene Santos, no Thea- 
tro São Pedro em Porto Alegre, 1994.
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