
Odila Mestriner 

Confirmando mais uma vez suas brilhantes atuações no cenário artís-
tico nacional, acabam de ser escolhidos para participar dêsse importante cer-
tame, os artistas locais Adelaide Sampaio, Odila Mestyiner e Francisco Amên-
dola da Silva. 

Adelaide Sampaio, muralista, decoradora e pintora de incontáveis mé-
ritos, estudou na Escola Nacional de Belas Artes. Fixou residência em Ribei-
rão Prêto, desenvolveu inúmeras atividades culturais, sendo atualmente pro-
fessora de pintura na Escola Municipal de Belas Artes, 

Odila Mestriner, notável desenhista, é detentora do prêmio "L/Zner de / 
Arte Contemporânea", medalha de bronze no XI Salão Paulista de Arts' Mo-
derna e Menção Honrosa no Salão Nacional d e Arte Moderna. Participou da . 
última Biena1 de São Paulo, vem, mais uma vez, confirmar sua indiscutível 
categoria. Residente em íiíibeirão Prêto, aqui efetuou diversas exposições como 
também no Rio de Janeiro, ocasião em que recebeu ótimos elogios dos jornais. 
Tem exposição marcada para breve, na Galeria Astréia de São Paulo. 

Francisco Amêndola da Silva, professor de pintura da Escola de Artes 
Plásticas, já expôs na l.a e IV Biena/is de São Paulo. Transferiu-se ha 5 anos 
para Ribeirão Prêto e fixou residência. Foi aluno de Ybarra de Almeida e 
Domênico Lazzarmi, recebeu menção Konrosa no XI Salão Paulista de Arte 
Moderna, participou de várias exposições, como a I e II Exposições dos Jo-
vens Pintores de Araraquara, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Tem 
obras nos acêrvos da Escola de Belas Artes, de Araraquara, Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão Prêto e em diversas coleções particulares. 

O Salão Paulista que êste ano estabeleceu 7 prêmios em dftnheiro num 
total de Civ$ 1.250 mil, o maior deles é referente à "Viagem pelo país" no valor 
de Cr$ 500 mil, poderá, não duvidem os leitores, conceder uma láurea a qual-
quer dos 3 artistas. 

s Parabéns Adelaide, Odila e Amêndola. 
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