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O D I L A M E S T R I N E l , 
E X P O E N T E ARTÍSTICO 
SnríbiHdade. cultura, ima 

ginacão. Eis algumas carac 
teristicas qu? o artista jun-
ta ac- seus instrumentos de 
trabalho para realização de 
suas obras. 

Entre os cxp^.ntes artísti-
cos tíe nossa cidade vamos 
enccnfó-ar Odila Méstriner; 
admirada não ,só aqui como 
n 's mais destacados centros 
artísticos do país.' Odila é 
uma moça alegre, cordial. 
Tem grande personalidade. 

Dedicando-se a trabalhos 
á nankin e de colag.m éla 
tem conseguido se impor ao 
c-iice-ito d3 todos os meios 
artísticos. E SÕUS quadros 
bastante procurados; têm 
"stadc presentes nas mais im 
partantÉs mostras cr.de são 
objeto dO admiração^ s de 
elogios. 
RETRATO- DE UMA 
CARREIRA 

Odila é natural de Ribei-
ra,: Preto. T&ndo iniciado 
;>'us estudos na Escola de 
Pé'as Artes do Bosque Mu-
nicipal em 1.956. Teve tam 
bém crmo mestre Domeni-
CJ Liíaarini. Dois anos mais 
tarde iniciou-se nas pesqui-
sas gráficas. Participou da 
Va,; "Via. e VII.a Bienais de 
São Paulo da Salão de Ar-
te M0d n a do l .o Festival 
de Artes Plásticas de Porta 
Alegre e muitas outras ex 
posições. Sempre conseguia 
do destaque merecendo- .elo-
gios <= recebendo prêmios. 
ACEITAÇÃO NA BIENAL 
PE S. PAULO 

— A vida do artista é pie 
na de satisfação — disse-

ias Odila — Creio mesmo 
pe" qu?m vive no mundo das 
;t"tes semente desfruta ale 
"frias ff emoções agradaveis. 
'Ima das minhas maiores a-
'êgrias foi a de conseguir 
•er admitida na Bitnai de | 
^ão Paulo. E isto poirqus j 
."a uma tentativa que nos 
cõle-cava em intensa espçcta 
tiva, pelo rigor com que 
'ão examinados e criticados 
oé quadros; a também por-
que era a minha primeira 
tentativa. Achavamos que I 
ra difícil conseguirmos pas 

f-ar pelo crivo das críticas. [ 
E quando soubemos dei ncs-"! 

sa aceitação ficamos por d<e j 
mais feliz .— não só por ha j 
vermes sido aceitos .pa mos ' 
trâ; nias também porque 00-" 
sa admissão eia uma ccníir 
mação do valor de notsso tra 
balho. E dava-nos novo ,a-
Pnto para prosseguirmos em 
nassa missão. 
A DIVULGAÇÃO DA ARTE 
E INCENTIVO' DO 
PUBLICO 

A maior alegria do artis-
ta é a constatar a aceita-
ção do suas óbras pelo pu-
blico. E o nosso público; a-
tualments já volta sua a-
tenção para a arte. Nota-
:íe uma grande mobilização 
de público nesse sentido . E 
isto no,s alegra. Nos anima 
nos concita ao trabalho ca-
da vez mais aprimorado. 
Ribeirão Prêto paulatina-
menUe-' se agiganta no sec-
tor da arte. Está tomando | 
novo e brilhante aspecto. E 
este fáto é bom porque é si-
nal de civilização. 


