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Homenagem cs Odila Mestriner 
O. RIZZI 

Ribeirão Preto deve tributar a sua notável re: 
presentante todas as homenagens—possíveis, pois 
que ainda uma vez sagra-se vitoriosa na Galeria 

"Seta ,onde colocou sua mostra de desenhos e co-
lagens, a consagrada artista conterrânea, que na 
Bienal passada teve 8 de seus trabalhos em nan-
quim colagem, considerados- com menção honrosa 
e prêmios. 
A Imprensa especializada 

da capital paulista, não dei-
xou sem destaque a presem-
ça da grande artista, e longa 
reportagem foi feita nesse 
sentido explorando a primei 
ra exposição individual que 
atraiu o que São' Paulo pcs~ 
sue de mais valor nesse cam-
po de artes. 

E toda a historia de sua 
gloriosa carreira foi detalha-
damente descrita. Nestes 10 
aros de jornada artística, 
particularmente foram apori 
íados os fatos que desper-
taram. a excelente mestre pa-
ra a evolução estetica e téc-
nica, e sempr© a ambiente 
onde estudou e se aperfeiçou 
é citado, marcainüoi o seu .-to-
mei como a jovem artista de 
Ribeirão. 

Od.ila Mestriner é um le-

gitimo vsínjr ajrtisftico de 
Ribeirão Prêto, e muito Se 
'leve pelo que tem feito en~ 
Prol do desenvolvimento 
cultural desta teirffa, e deve 
constituir um orgulho e 
uma alegria 'jara todos que 
trabalham para o crespimer-
to de nossa cidade, ver r*í 
consagração qu© Olida aca-
ba de receber em São Paulo, 
o fato dela transferir para 
^ua cidade natal, para sua 
escola e seus mestres todas 
as honrarias recebidas. 

São realmente de grande 
valor todos seus trabalhos, e 
os prêmios! obtidos) cci ^ n u a -
mente, e a'aquisição do Sa-
ião Paulista de Arte Moder-
na, e na l .a Exposição dn 
Jovem Desenho Nacional, tor 
nam cada dia mais procura-
dos os; seus desft JKos e estu-
dos, todos -exrlloradós em 
temas característicos. , 

Aqueles que acompanham 
mais de perto fadai • a ascen-
ção Vitoriosa, da simpática 
artista, que conserva a tradi-
ção de sua cidade, vivendo 
sua evolução, permanecen-
do porem, de, íro de um seini-
tido histórico do antigo Ri-
beirão Prêto, encontram o 
verdadeiro motivo de seus 
trabalhos Demonstra ela. 
com evidencia, e como foi 
observado em São Paulo, que 
no "Brasil não existe mais 
em arte a. subclassei "provin 
cia", e. que valoires como 
Odiia Mestriner, enriquecem i 
o, patrimonio èiftfistipo nacio-
nal e quie, a, sua. simplicida- : 

de e modéstia, emolduram 
as suas- obras com um e *ean 
tamento, desconhecido para 
muitos, não papa nós. que 
guardamos a mesma, impres-
são de beleza e grandiosida-
de, de dez anos ati-az, como 
se fosse, hoje, neste mesmo 
instante. 


