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RIBEIRÃO PRETO TERÇA-FEIRA. 19 DE MARÇO DE 1974 

Realizou-se. domingo . à noite, n a Galeria 4e Arte 
do Black Strcsim Hotel» a abertura da exposição de t r a -
balhos da art ista Odila Mestriner, O prefeito ao iniciar 
a aber tura da mostra de arte. fez a entrega de um car-
tão dp prata a homenageada, como reconhecimento da 
'.•omtinidade ribeirãopretana pelo que vem realizando no 
setor das artes, projetando ainda mais o nome de Ribei 
rã o rrfilo. Na oportunidade, o prefeito dirigiu em nome 
(!;: população, palavras de agradecimento pela pre-
sença de autoridades, ar t is tas e populares aquela ho-
i lenaRem, destacando a atuação da a r t i s t a no desen-

volvimento das artes plasticas do Brasil. A artista, por 
sua vez- manifestando-se aos presentes- disse que re-
cebia aquela homenagem do Poder Público, aliás a pri-
meira até hoje com alegria, constituindo-se em uma 
marca n a t ra je tór ia de sua v ida ' no campo da arte. 
Foi feita, na ocasião, uma referencia ao prefeito Wel-
son Gasparíni, ao direíor-proprietario do Black Stream 
Hotel, Athanaz*o Sarants Sarantopolos. pela colabora-
ção qu e vem oferecendo aos art is tas plásticos, cm 
apoio às iniciativas do Poder Público, no setor cultu-
ral da cidade.. 

ATE' O DIA 2!) 

A exposição cia ar t i s ta Odila Mestriner f icará aber-
ta v :sitaeão pública até o dia 29 de abril- sendo que a 
mostra consta de 25 trabalhos, estendendo-se da Gale-
ria a Sal a üs Estar do Hotel. Destaca que a atual 
exposição é a maior a té hoje apres1 ntada por Odila. 
reunindo as suas mais recentes pesquisas, inclusive as 
cinco télas qu e part iciparam da ul iina Bienal In.te.r-
nac :onal. realizada em São Paulo, nus meses de no-
Mmbro e dezembro do último ano. 


