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l. ODILA MESTRINER EXPÕE PINTURAS 
NA GALERIA DO SESC PAUUSTA 

A artista ribeirãopretana — Odila 
Mfigtriner — tem uma exposição de seus 
trabalhos da . fase denominada 'Paisagens 
— tempos simultâneos» — Já marcada 
paira o iproximo dia 15, na Galeria Sesc 
Paulista, à Avenida Paulista, 119, às 20 
horas, na Capital do Estado. 

O evento é bastante significativo, 
não só para a artista, mas também pa-
ra Ribeirãb Preto, que se projeta, atra-
vég dos consagrados trabalhos de Odila. 
nepse ponto de encontro de valorização da 
arte, que é S. Paulo. 

O convite da exposição da Od'la é 
confeccionado com muito bom gosto grá-
fico, portando em geu bojo a reprodução 
de um dos trabalhos da pintora, cujo 
currículo ali estampado também demons-
tra a ascensíão vitoriosa de uma artista, 
que se fez praticamente sozinha, graças 
a iJm persistente e fecundo trabalho de 
multog anos de recolhimento e medita-
ção, longe da improvisação e da pressa em 
apafreaer em .público. Odila amadureceu 
sua 6bra com a paciência beneditina e os 
frutos aí estão em suas belas criações que 
êtm encantado as platéias* mais exigen-
tes e a crítica mais rigorosa. 

II. DA OFICINA DE CRIATIVIDADE 
DO SESC SAI UM TRABALHO 
PIONEIRO: O TEATRO DE 
BONECOS 

A prática do Teatrnho de Bonecos não 
é como todos, sabem, uma invenção dos 
tempos atuais. Jã era conhecida da mais 

remota antigüidade, entre os egípcios, chi-
neses e javaneses,'que já manipulavam 
seus bonecos, como grande atrat vo pa-
ra as crianças e para os adultos também. 

Infelizmente, são «pouquíssimas as es-
colas que ge utilizara, do teatro de boné-? 
cos, cuja aplicação à pedagogia é de ines-
timável valor, principalmente para a cria -
ção de bons hábitos e incentivo notável 
à formação do espírito de grupo, elimlnan- 1 

do o egoísmo individual. A propósito, Ma-
ria Clara. Machado afirma que "à criança 
gravará e respeitará muito mais a figura 
de um boneco que saiu de cena para !r la-
var as mãos ou escovar os dentes, do que 
as recomendações abstratas que os pais 
e professores lhes fazem nesse sentido. 
A autoridade de um boneco em cena e 
enorme: tão grande quanto a capacidade 
de uma criança em crer". 

Em Ribeirão Preto, essa experiência 
com teatrmho de bonecos foi reiterada-
mente feita., na década de sessenta, pela 
profa. Benedita Mendonça, que dava 
aulas da disciplina hoje chamada 'Educa-
çãfe Artística, no velho Colégio 'Alberto 
Santos Dumont', e fazia seus espetáculos 
no pequeno 'palco» que lá cxisfa. com 
seus mairionetes. com auxílio de alunos 
para esfce fim treinados. 

Hoje, esse trabalho renasce, com mui-
ta oi-ganização, na Oficina de Criativida-
de do SESC. graças ao»? esforços da profa. 
Terezinha Corbajni e da Zuleica Carbo-
naro. cujo espetáculo denominado 'Fanta-
sia Colorida' mereceu os aplausos de nu-
merosa platéia, no dia 2 ultimo. (VTS) 


