
ODILA, MARIA CECÍLIA E SERGIC 

QUARTIM 

Odila Mestriner, Maria Cecília e Sérgio Matta 
organizaram pequena coletiva a fim de inaugurar a Galeria de Arte do 
novo S3NAC, vernissage que ocorreu no dia 14 último, em ambiente festi-
vo e auspicioso; auspicioso porque a cidade conta com mais urna galeria, 
aumentando a fai}£3 de oportunidade para exposições de artes visuais. 

A direção do SENAC escolheu criteriosa e inteli-
r 

gentemente os expositores que estrearam a nova galeria. 
Odila é a nossa consagrada conterrânea, portado-

ra de inúmeros prêmios e lauréis diversos, artista que se projeta no ce-
nqrio nacional. Seus desenhos, pinturas e ultimamente as litogravuras 
recebem a marca de sua criatividade numa refinada fatura. E^sempre agra-
dável apreciar Odila. E quanto mais a apreciamos, mais admiramos. 

Maria Cecília, da família de artistas Camargo 
Guarnieri, passou a residir em nossa cidade não há muito. Ja expôs com 
êxito irf^jBaiipSgr^S^^^I na Galeria Itaú. Discípula atualizada de Porti-
nari, quando se mudou para Ribeirão, se tornou de pronto em entusiasta da 
luminosidade destas plagas e da cor da terra,de tal sorte que vem se re-
novando em fase de intensa produção e novos achados, como por exemplo, • 
seus desenhos elaborados com a terra ocre, devidamente preparada, obten-r , 

do original e positivo resultado. Ademais, sua tematiEa se abebera nos 
tipos e cenários regionais. E pintora que se impõe pela maneira honesta 
e séria com que cria seus quadros'.1 

Finalmente, o médico Sérgio Matta, ribeirãopreta-
no ora residindo na Capital ou em Guarulhos, apresenta gravuras originais, 
criando figuras decalcadas do popular ou do folclore, envolvendo-as, 
porém, numa poética beleza cromática. Pelos menos três dos Quadros expos-
tos provocaram reações quentes de elogios por parte dos espectadores,* r segundo observou o comentarista. 

Tal exposição que se prolongará até o próximo 
T~ dia 4 de novembro, merece ser vista. 
( GERALDO QUARTIM é da Associação Pau-
lista de Críticos de Artes e da Aca-
demia Ribeirãopretana de Letras ) 


