SARAU VISUAL
Quintanartes: A Plasticidade da Poesia
O fio condutor é o precioso universo poético de Mario Quintana e tem como
objetivo o encontro das artes cênicas, visuais e a literatura.
A artista plástica Zoravia Bettiol se inspirou em poesias de Quintana para criar
ilustrações, tapeçaria e instalação que são apresentados por meio de projeções de
imagens intercaladas por poesias interpretados pela atriz Deborah Finocchiaro.
Além disso, Zoravia tece comentários sobre a elaboração das suas obras. No final o
público é convidado a participar efetivamente do espetáculo através de perguntas e
comentários.

Poesias que fazem parte do roteiro
• xxxxxxxxxxxxxx (Quem disse que a poesia é apenas agreste avena)
• Canção da aia para o filho do rei
• Quando os meus olhos de manhã se abriram
• Canção de um dia de vento
• O Anjo Malaquias
• Canção do baú
• Canção do dia de sempre
• Canção da noite alta
• Escrevo diante da janela
• Soneto 77
• Velha História
• Esperança
• Texto de Érico Veríssimo sobre Quintana (prefácio do livro pé de pilão)
Duração: 60minutos (entre apresentação e debate)
Necessidades Técnicas
Transporte, estadia e alimentação
Para 03 pessoas (não incluindo motorista) 02 artistas e 01 técnico
Rooming list: 03 quartos single
Equipamentos
Data Show e computador compatível - programa gravado em CD em Power Point
02 microfones, equipamento de som compatível com o espaço
Montagem
Mínimo de 02 horas

Zoravia Bettiol, artista plástica, designer e arte-educadora nasceu em Porto Alegre
em 1935. Dedica-se as artes gráficas, têxtil, pintura, design, murais e instalações.
Participou de 121 exposições individuais entre 1959 e 2005 na Alemanha, Argentina,
Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Japão,
Noruega, Paraguai, Peru, Polônia, Portugal, Suécia, Suíça, República Checa,
Uruguai e Venezuela.
Suas obras estão em acervos dos principais museus do mundo como o Metropolitan
Museum e o Brooklyn Museum, ambos em Nova Iorque, O Kunstindustriemuseet, de
Oslo, o Museu Nacional de Varsóvia, a Prague National Gallery, de Praga, e o
Museum of Modern Art, de Kyoto.
Recebeu diversos prêmios como o 1º Troféu Negrinho do Pastoreio, Concedido pela
Associação Gaúcha de Municípios, na categoria pintura, em 2001, a Comenda
Pedro Weingartner, concedida pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre, em
reconhecimento a sua obra artística e aos serviços prestados a comunidade, em
2002 e o 2º Prêmio Ars Textrina International Exhibit, Oklahoma, EUA, em 1997, e a
Tavolozzo d’Oro em xilogravura, Prefeitura de Milão, Itália, em 1976.
Ministrou cursos de desenho, pintura arte têxtil, design de jóias, headdresses e
instalações no Brasil e EUA.
Participou de associações culturais e ecológicas e, atualmente, integra a diretoria da
Associação Chico Lisboa e fundou a Associação Cristal Florido, que trabalha em
projetos de arte-educação com crianças e adolescentes em situação de risco social.
Contatos
Deborah Finocchiaro : 51 9136 4437 / 51 3217 7640 / contato@deborahfinocchiaro.com
www.deborahfinocchiaro.com
Zoravia Bettiol: 51 3264 5288 / zoravia@portoweb.com.br / www.zoraviabettiol.com.br

