
Será A I S E Í E a Relrosp^ctiva de Desenho de Odila Mestriner 
a IV Semana de Artes Plásticas de Ribeirão Preto 

CONFERÊNCIA DA PINTORA MODERNISTA ERNESTINA SANNA' KARMAN — COQUETEL 

Na Gale,ria Artes Plásti-
cas, salãb de 'exposições 
da nossa Escola de Artes 
Piástücas amanhã, às 20 lio 
ras dar-se-á a abertura de 
uma extraordinária mostra 
de arte, apresentando cer-
ca d'e quarenta trabaUios 
de de£!°nhn e colagem da 
artista ribeirãopreiana Odi-
la Mestriner, nome já con 
sagrado pela critica nacio-
nal. 

Essa exposição represen-
ta toda a atividade criado-
ra de' quase deg anos de 
traball'í3 da desenhista, o 
que lhe permitiu grangear 
uma notoriedade que traus 
pez as lindesi regionais, as-
sumindo proporçõe s de con 
sagração no campo das ar-
tes visuais, tornando-se por 
tajnto, no momento iigura 
do major nelêv0 cultural, 
prestigiando a nossa cidade 
com seu prestígio incontes-
te. 

Logo após à abertura da 
Retrospectiva de Desenho 

de Odila Mestriner, àü £0.30 
híeras no auditório, da EAP> 
iocaliíado TIO l .o andar cio 
edificio ' sede da Entidade, 
terá lugar a primeira conf.» 
rencia da série programada 
para a IV Semana de Artes 
Plásticas dé Ribeirão Preto: 
falará a conhecida artista 
Ernestina Sanná Karman, 
pintora santista, cujos tra-
balhos têm. sido bastante 
elogiados p?Jos críticos pois 
é éla a criadora da pintura 
anaglííica, assim batizada 
sua forma de expressão pe-
lo critico de Arte José Ge-
raldo Vieira, a qual aborda 
rá n palpitante tema "Arte 
Moderna." 

Ao término, da coníe,ren-' 
cia, os promotores da IV Se: 
maná'' de Artes Plásticàs; 
C entra Acadêmico Francis-
co Lisboa* d 0 Curso de Fro 
íe:3sor de Desenho, farão 
servir um cpqueíej aos con. 
vidados. 

Encaíecemosj mais uma' 
vez, a- necessidade de nos-

sas autôridadé0 civis e, es! 
pecialm^nte escolars presti-
giarem essa valiosa.promo-
ção artístico-cultural que 
se tornou' uma tradição n a 

vida" dá cidade, para que, a 

abnegação e o esforço des-
sa equipe de Iíiteiectuaíc que 
mantêm a -Escola dé Artes 
Plásticas seja compensada 
com o brilhantismo dessa 
íealizacão. 


