




Desenho, gravura, pintura, arte têxtil, objeto, ornato. 
Performance, instalação, cenografia, mural, ilustração. 
Ecologia, moralidade, direitos humanos, vulnerabilidade 
social, representatividade de classe. Muitos são os interesses 
de Zoravia Bettiol (Porto Alegre, RS, 1935), artista de intensa 
e versátil atuação. Observando o conjunto de sua obra, seria 
possível evocá-la como desenhista? Como gravadora? Como 
artista têxtil? Sem dúvida. Entretanto, tais definições dariam 
conta? Nunca. Ao longo de mais de 60 anos de dedicação às artes 
visuais, Zoravia fez quase tudo. Em meio à produção pela qual se 
destacou nacional e internacionalmente, como as xilogravuras 
e os trabalhos têxteis, também desenvolveu chapéus, cadeiras e 
joias. E, no turbilhão cotidiano de atividades, encontrou tempo 
para engajar-se visceralmente em causas sociais.

O fato é que Zoravia Bettiol, ao contrário de muitos artistas 
de sua geração, preocupados com a unidade estilística e fiéis a 
determinado meio expressivo, buscou na diversidade parcelas 
dela mesma. Porém, em cada manifestação, em cada trabalho, 
é sempre ela, Zoravia. Nesse sentido, é curioso pensar no 
significado de seu nome, resultado da junção do eslavo zora, 
que indica amanhecer/aurora, e do latim via, caminho. Temos, 
portanto, caminho do amanhecer; ou, numa licença de tradução, 
lembrando que todo amanhecer é um novo início, caminho do 
recomeçar. E desse modo que vive e trabalha Zoravia, reiniciando 
sempre, tentando sempre, sem medos nem receios. Há, nessa 
atitude, um desejo permanente de experimentação, que a arista 
assume com todos os riscos. Equivoca-se? Como todos os que 
tentam, como todos os que se propõem a mudar, como todos os 
que fazem. Trilha um caminho que muitos poderíam chamar 
de errante, mas que, para ela, é o único possível. E, por confiar 
nesse caminho, por ter convicções profissionais e morais fortes, 
passa reiteradas vezes por briguenta-e-intransigente, quando, 
na verdade, é briguenta-e-perseverante. Assim é Zoravia, 
e a sua produção visual reverbera essas inquietações, de 
modo que é impossível separar a mulher da artista, o universo 
poético intimista das preocupações políticas e coletivas. 
Múltipla e libertária, sua obra vibra no mesmo diapasão de 
sua conduta como cidadã e, tal como um caleidoscópio, 
é sempre a mesma, mostrando-se, no entanto, de modos distintos.

Revelar esse modo de ser, pensar e criar está na base conceituai 
desta exposição, Zoravia Bettiol - 0 lírico e 0 onírico. Comemorativa 
aos 80 anos de vida da artista, a mostra é um exercício de síntese 
de sua numerosa e prolífica produção.



abertura 25 de outubro de 2016, às 18h30

visitação 26 de outubro a 11 de dezembro de 2016 
de terça a domingo, das 10h às 19h

patrocínio realizaçãoapoio
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