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Dia 16 passado aconteceu, com a abertura da ex-
posição das aquarelas de Odilla Mestriner, a reinaugu-
ração da galeria Athanase Sarantopoulos. 

Estiveram presentes a imprensa, autoridades, ar-
tistas e todas as pessoas ligadas à arte em Ribeirão 
Preto. Esse sucesso se deve a arte de Odilla que passa 
por uma nova fase, onde o tema é a natureza e a.men-
sagem é uma simbologia da vida. 

A atmosfera mágica criada poi ela cativa o ob-
servador de maneira tal que, quem chega um dia a co-
nhecer sua obra sempre tornará a revê-la. 

Por isso estamos convidando as pessoas que ainda 
não tiveram oportunidade de ver a obra desta artista 
que visite nossa Galeria até dia 15 de junho. 

A REINAUGURAÇÃO DA GALERIA 
Para abertura da mostra foram mobilizados vários 

setores do hotel num trabalho conjunto em que resul-
tado se deu de forma muito gratificante. 

Agradecemos ao arquiteto Constantino Saranto-
poulos que projetou o novo espaço e dirigiu todos os 
trabalhos de reforma; à direção do hotel que tornou 
possível a realização deste evento e a todos os funcio-
nários que participaram dos trabalhos de reforma no 
saguão para que fosse abrigado a nova Galeria de Ar-
te. 

O Buffet Stream nos proporcionou um excelente 
coquetel e a todo o seu pessoal vão nossos agredeci-
mentos. 

Agradecimentos especiais ao Prof. Vaccarini, Tir-
so Cruz, Casa da Cultura de Rib. Preto, Erica Borges, 
Rose Araújo, Alcio Orlandi e toda imprensa. 

Por fim a Galeria agradece a todos os que vieram 
nos prestigiar neste dia e a nossa querida Odilla. 

Beatriz Basile 

O TRABALHO DE ODILLA 
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Odilla e o casal Eduardo e Joana Zabrockis, da sociedade de Rib. Pret 

Odilla e Gilberto Salvador, artista plástico de São Paulo 

BEATRIZ BASILE 

:—Sr. e Sra. Bassano Vaccarini e Dr Luiz Gaetani, 
prestigiando Odilla em sua exposição 


