
ARTISTA DOA LIVRO AO MUSEU MUNICIPAL 
prestigiaram a doação do livro: Bassa-no Vaccarini, Pedro Sella Jr., Darci Emília Prietto Haddad, Shoso Mishi-ma, Lenine Vectori, Mário Moreira Chaves e Nagib Haddad, assessor do secretário de Saúde do Estado, José Pinotti. Este mesmo grupo participará, hoje à noite, a partir das 21:00 horas, na rádio Renascença, de uma mesa redon-da onde serão discutidos aspectos refe-rentes ao 4.° Concurso do Pequeno Ar-tista, a realizar-se domingo próximo, dia 25, no Parque Botânico dos Museus Municipais. No decorrer do evento, se-rá descerrada a placa em homenagem ao recentemente falecido diretor dos eventos culturais da Secretaria de Cul-tura de Ribeirão Preto, Antonio Pa-

A artista ribeirãopretana participou em diversas Bienais de São Paulo (da 5. a à 12.a), e seus trabalhos, que já atin-gem o número de mil, estão espalhadas em diversos museus e coleções particu-lares do país. Segundo suas palavras, "seu estilo não está ligado a movimen-tos específicos, é mais um trabalho com linhas geométricas dentro de uma linguagem própria, individualizada". 
Odilla Mestriner recebeu, em 1974, o prêmio "Melhor Desenhista", pela As-sociação Paulista de Crítica de Arte. Sensibilizado, o sr. Antonio Loren-zato, diretor dos museus, agradeceu à artista, em nome do prefeito João Gil-berto Sampaio e do secretário de Cul-tura, Antonio de Pádua Pozini, assim 

Vários artistas compareceram ao Museu Plínio Travassos dos Santos, prestigiando doação da artista Odilla Mestriner, para a biblioteca daquela entidade cultural, o livro de sua autoria que retrata o percurso artístico da pin-tora. 
A obra foi elaborada pelo crítico Ja-cob Klintowitz que, acompanhando o trabalho de Odilla, selecionou as telas reproduzidas e que integram o volume publicado pela editora Raízes. 
O livro, segundo a artista, é de impor-tância didática e histórica, já que é um registro de toda uma vida dedicada à arte, e na biblioteca de um museu esta-rá cumprindo relevante função junto ao público que a freqüenta normal-

Na presença de vários artistas, Qdilla Mestriner entregou ao diretor dos Museus Municipais, Antonio Lorenzato, o livro em que narra a sua trajetória como artista. 


