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Como parte integrante do 27S 

Sarp (Salão de Arte de Ribeirão 
Preto), até o dia 25, a artista Odilla 
Mestriner expõe suas obras no 
Marp (Museu de Arte de Ribeirão 
Preto), enquanto as de Cleido 
Vasconcellos estão no Sesc Ribei-
rão. 

Dividida em dois núcleos, a ex-
posição de Odilla trabalha com as 
obras mais importantes da carrei-
ra da artista ribeirão-pretana, que 
já participou de sete bienais ao 
longo de sua carreira. 

"Dividimos os trabalhos em 

duas vertentes. A primeira é his-
tórica e apresenta 11 obras que fi-
zeram parte da 12a Bienal de São 
Paulo, em 1973, e do Panorama de 
Arte Atual Brasileira do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, em 
1974", afirmou. 

Completando a exposição, Odi-
lla ainda apresenta, no piso supe-
rior, um total de 41 trabalhos 
—divididos em três técnicas. 
"Todas essas obras foram realiza-
das a partir de um trabalho de re-
leitura sobre a série 'Bananeira', 
de Lasar Segall", afirma a artista. 

Por meio de uma metáfora so-
bre o ciclo de vida da bananeira, a 

artista resgata o sentido da vida 
humana. 

São 15 pinturas, 16 desenhos e 
um álbum com dez folhas soltas 
sobre o processo de crescimento 
da bananeira, até a destinação do 
fruto. 

Pinturas e têmpera sobre telas 
de grandes dimensões compõem 
a exposição de Cleido Vasconce-
llos, que ainda traz na abertura, 
marcada para hoje, a apresenta-
ção de uma coletânea de imagens 
utilizadas em diversas perfor-
mances. Haverá ainda apresenta-
ção de Vânia Lucas, com viola da 
gamba. 

Vasconcellos já realizou várias 
exposições e participou de outros 
salões de arte em Ribeirão. 

O artista ainda ministra uma 
oficina, entre os dias 20 e 23, das 
18h30 às 21h30, partindo do pres-
suposto que uma das principais 
dificuldades para o desenvolvi-
mento de atividades plásticas 
com pessoas não habituadas a de-
senhar ou pintar é a motivação. 

Marp (r. Barão do Amazonas, 323). Até o 

dia 25, de terça a sexta-feira, das 9h às 

18h, e aos sábados e domingos , das 12h 

às 18h. Informações: 0/xx/16/635-2421 

Sesc Ribeirão (r. Tibiriçá, 50). Informa-

ções: O/xx/16/610-0141 


