
l.o Festival de Arte Moderna de Macae 
Premiada a Artista Odila Mestriner 

v C O N S A G R A D A DESENHISTA RIBEIRÃOPRETANA ESTA' 
N A "PICCOLA GALLERIA", DO INSTITUTO ITA 

Já bastante conhecida do 
nosso público. amante da arte 
moderna, a consagrada pintora 
e desenhista ribeirãopretana-
Odila Mestriner há bem pou-
co tempo, iniciou de maneira 
brilhante a expor ao público 
os seus trabalhos artisticos. 
tendo, inicialmente concorri-
do pela primeira vez à Bienal 
de São Paulo onde teve a sa-
tisfação de ver dois de seus 
trabalhos aceitos para figura-
rem na mesma o que consti-
tuiu, sem dúvida o seu pri-
meiro grande êxito. 

Como se sabe logo em se-
guida, estimulada pelos seus 
colegas do arte, Odila Mestri-
ner realizou sua primeira ex- I 
posição de arte, no Umuara- -

ma Hotel, recebendo dos crí-
ticos e do povo amante da 
verdadeira arte moderna, os 
nvaís expressivos elogios. 

Agora, é com real satisfação 
que acabamos de tomar conhe 
cimento de que Odila Mestri-
ner acaba de colher mais duas 
grandes e consagradoras vito-
rias em sua brilhante carreira 
artística. desta vez fora do 
nosso Estado. A primeira quan 
do- participando do II. o Fes-
tival de Arte Moderna de 
Macaé- no Estado do Rio, re-
cebeu r primeiro premio de 
desenho- premio este. dividi-
do entre a nossa artista e um 
desenhista daquele Estado. A 
segunda é a atual exposição 

J de desenhos á nanquin que ; 
- Cdila Mestriner está realiz»an_ j 

EXPONDO, C O M G R A N D E 
LIANO DE C U L T U R A , B O 

do na, Capital Federal na "Pie 
cola Galleria", do Instituto 
Italiano de Cultura, inaugura-
da a 3 do corrente mês, com 
Q presença honrosa do' adido 
cultural italiano inúmeros ar-
tistas e críticos de arte do Rio 
de Janeiro. 

Fêz a apresentação da artis-
ta Odila Mestriner no Cata-
logo da mostra o seu mestre 
professor Domenica Lazzarini. 
que foi. também, um dos inicia 
dores dc movimento moderna 
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'SUCESSO, SEUS DESENHOS 
RIO D E JANEIRO 

"em nossa cidade professor da 
Escola de Belas Artes e um 
dos fundadores da Escola de 
Artes Plásticas cie Ribeirão 
Preto. 

Desse modo, Ribeirão Preto 
se rejubila com a artista r i-
beirãopretana, OdiLa Mestri-
ner, que de maneira brilhante 
está mostrando aos centros 
mais avançados na arte do 
Baís que aqui em nossa cida-
de, já atingimos a maturida-
de no terreno, artístico. 


