
OIMLA MESTRINER P ^ ° 
RECEBE, MAIS. UM W ^ t4(Ff , 
PRÊMIO PELA SUA A R T E 

"Apesar de a notícia ter sido divulgada pela 
imprensa da Capital, estamos na impressão de 
que a coluna a divulga pela primeira vez em 
Ribeirão e no nosso entender tão auspicioso 
acontecimento artístico deveria ser ampla-
mente comentado pelos nossos veículos" de 
comunicação. 

A consagrada pintora conterrânea Qdüa 
Mest.i-.iner que aqui nasceu, aqui estudou, aqui 
se projetou artisticamente, aqui reside e des-
ta cidade-nuncá se afastou a, não ser em vir-
tude de viagens de rotina; e por esta cidade 
dedica muito amor, foi contemplada com o 
invejável prêmio conferido pela Associação 
Paulista de Críticos de Artes, de São Paulo, 
como a melhor desenhista de 1 973. 

Com tal galardão, reconhece-se no âmbi-
to estadual e praticamente em todo o país, o 
mérito artístico de Odila e aos ribeirãopreta 
nos nos enche de justificado orgulho. 

Basta salientar que. Gdila estará 'rece-
bendo o latirei ao lado de outros notáveis ar-
tistas, os melhores em Teatro, Musica e Artes 
Visuais, muito deles não só já consagrados 
como até bastante populares e cujos nomes 
nos são familiares, tais como o conhecido pin-
tor Volpi, o não menos conhecido Rebolo, o 
cenógrafo Gianni Ratto, o extraordinário ator 
e autor teatral ,tão estimado através da tele-
visão, Gianfrancesco Guarnieri, os pianistas 
Caio Pagano e José Eduardo Martins, o re-
gente David Machado e tantos outros. Ade-
mais, também estarão sendo premiados a Es-
cola de Arte Dramática da Universidade [de 
São Paulo, o fabuloso Movimento Mário de 
Andrade e o incansável Teatro Popular do 
SESI que ainda agora exibiu cem tanto êxi-
to para a platéia ribeirãopretana a sátira, "O 
Médico à Força" de Moliére. 

Sem receio de errar, podemos afirmar que 
a festa será das mais brilhantes do ano, pelo 
alto gabarito dos premiado e tendo em vista a 
respeitável instituição que a promove. 

A outorga dos prêmios'será realizada no 
próximo dia 10, amanhã, na Terraza'Marti-
ni, no Conjunto Nacional, das 18 às 20 horas, 
em São Paulo, ocasião em que será servido'co-
quetel comemorativo; Logo em seguida, no 
Museu de Arte cie São Paulo, ali mesmo ha 
Avenida Paulista, o já famoso "Bailei Stiw 
gium", em homenagem aos artistas laureados, 
apresentará o "foãllet" "Jerusalem", de Almei-
da Prado". 


