CDU.A MESTRINER

Premiada no II Salão de Ârie
Religiosa Brasileira
A consagrada desenhista local levantou o l.o prêmio de
Desenho do Departamento de Cultura de Londrina

Mais uma vez. Ribeirão Preto
tem a satisfação de ver premiado um artista local Desta vez,
coube à conhecida e assaz laurea
da artista ribeirãopreta.na Odila
Mestriner, que tendo pnrticipado do il Saião de Arte Religiosa Bra >'leira, prtomovido pelo
Departamento de Cultura da Se
eretaria de Educação e Cultura
do Paraná, e pelo Conselho Mu
nicipal de Cultura da Prefeitura
Municipal de Londrina, é realizado de 10 a 30 de setembro
aeste ano, ali teve premiado
seu desenho "Pássaros do Senhor" ( l . o prêmio de de.enhü
(Departamento de Cultura).
Desneces"ário será encarecer
o valor dëSr.a artista conterrânea, pois tem participado das
' m a i s importantes m o r r a s de
'd
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arte do país, classificada cinco
vezes para participar da Bienal
de Arte de São Paulo, sendo de
tentoja de um sem número de
prêmios e menções honrosas.,
de maneira a não ser exagêro
af'rmar-se que Odila é, na actualidade, a artista mais premiada do interior de São Paulo.
Participaram da Comissão dé
-leção e preiniação, os seguintes elemntos: Pedro Manuel Gis
mondi (S. Paulo), crítico de arte, professor do Museu de Arte
Contemporânea da USP e Dire
tor da Escola de Artes Plásticas,
de Ribeirão Preto; Dinúbio Vil
lanil Gonçalves (Rio Grande
do Sul), artista gravador. Diretor e professor de gravura de
atelie livre da Divisão de Cult :
,ra da SMEC de Porto Alegre;
: Ennio Marques Ferreira (Paraná), artüta plástico, diretor do
Departamento de Cultura do Es
tado do Paraná.
Estão de parabéns, pois, não
só a artista premiada e seus fa
iniliares, a conceituada familia
Meitriner, como também a cida
de de Ribeirão Preto, cujos foros de cultura mais se afirmam,
graças ao valor de seus filhos
privilegiados que se dedicam às
coisas do espírito.
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