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Um Ator em 
de Músico 

Uma das maiores expressões 
da arte local, a 

internacionalmente reconhecida 
pintora e desenhista Odila 

•Mestriner abre boje, às 20:30 
horas sua exposição 

romemíiativa do 1 .o aniversário 
da Galeria de Artes do 

Hotel Black Stream. Terá 
contudo, que dividir a noite com 

Paula- Aiitraii e Ezequiel 
Moreira, que apresentam, no 
Teatro de Arena, às 21 horas 

o esuetácislo "Um Ator em 
Tempo de Música". 

PINTURA 
Artista de renome internacional, a 

pintora e desenhista ribeirãopretana 
Odila Mestriner abre ho>, às 20,30 lis. 
•a exposição comemorativa do l . o ani-
versário da Galeria de Artes do Hotel 
Black Stream, à rua General Osório, .. 
830. Na oportunidade, a artista, ven-
cedoras de várias Bienais, com obras 
expostS em museus de vários países e 
outras figurando em coleções 
particulares, mostrará seus trabalhos 
mais recentes, pinturas e desenhos. 

Sua temática, aliada a uma grande 
perícia técnica, consegue retratar, 
através de uma exaustiva repetição de 
rosto com olhos de bocas disformes, to-
da a opressão sofrida pelo homem mo-
derno, a ponto de torná-lo apenas um 
número, um robot, uma peça de uma 
gigantesca e voraz engrenagem. Ape-
sar da mostra ser uma seqüência de 
seus trabalhos anteriores, a artista de-
monstra uma incançavel capacidade 
de pesquisa técnica e uma acurada 
percepção do afastamento religioso do 
homem em relação à natureza. 

TEATRO 
A pintora, contudo, terá que divi-

dir a noite com outros artistas, tão cé-
lebres quanto ela. Paulo Autran e Eze-
ouiel Moreira Júnior apresentarão, na 
Teatro de Arena, às 21 horas, o espetá-
culo "Um Ator em Tempo de Música", 
montado pelos próprios atores. 
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Odila, mais uma vez t>ara Ribeirão 

Paulo Autran, que em sua fecunda 
carreira teatral já foi, entre outros, 
Otelo, Mackbeth e Coriolano, de Sha-
ki-speare ; Creonte- e Édipo, de Sófocles, 
monologará trechos de obras literárias 
de Érico Veríssimo ( "O Tempo e o Ven-
to") , Graciíiano Ramos («Angústia»), 
Monteiro Lobato («Cidades Mortas»), 
Guimarães Rosa («Meu Tio lauretê») e 
outros. 

Ezequiel Moreira, por sua vez, in-
terpretará, ao piano peças de Beetho-
ven (32 variações e o Estudo op. 10 n.o 
1) Mignone- íValsa de Esquina) Liszt 
íMefisto Valze) Chopin (Polonaise bri-
lhante) e outras'. 

O patrocnio deste espetáculo está 
a cargo do BANE3PA, que comemora 
seu 50. o aniversário em coerência com 
sua linha de incentivo a atividades cul-
turais. A renda será totalmente rever-
tida para a APAE — Associação de Pais 
e Am'gos dos Excepcionais — de Ribei-
rão Preto. 


