
ARTES PLÁSTICAS 
A r 11 s I a s Ribeirãopnretanas 

Expõem em Santos 
Odila Mfstí iner e Mirlev Frevre levam sua arfe para o litoral — Projeção cultural de nossa cidade 

Desde o dia 2 do corrente, acham-se em Santos, as co-nhecidas artistas ribeirão-pretanas Odila Mestriner, a mais premiada artista inte-ricrána e Mirley Freyre, um valor novo que "vem se des-tacando no campo do dese-nho e da pintura,, onde am-bas estão apresentando uma exposição conjunta de spus trabalhos, na Galeria Kiart à rua São Francisco, 194. A convite daquela Galeria as duas artistas l e v a r a m u-ma seleção de seus traba-lhos artísticos para mos-trar aos santistas afiei ona-dos das artes, o resultado de seu labor estético-e das suas pesquisas, ao mesmo t p m m oue projetam o nome. de Ribeirão Prêto, hoje um dos mais importantes cen-tros culturais cio pais, gra-ça^ aos seus modelares es-tabelecimentos de ensino hu Tiio í̂<5t'icõ, científico e ar-tístico . Odila Mestriner represen-ta, sem dúvida o valor mais 

alto da arte situada na hin-terlandia, devido ao aeen-drado amor à terra e à sua arte, das mais originais e autênticas, como expressão e como manifestação espiri-tual e social. Mirley Freyre, muito jo-vem ainda, faz parte da no-va geração de artistas, fru-to do ambiente novo e des-pojado de preconceitos : que artistas de gabarito trou-xeram para Ribeirão Prêto, como um Var.carini, um Lazzarmi, um Amêndola, u-ma Delly Sampaio ou Lio-nello Berti, a mais recente aquisição da nossa Escola de Artes Plásticas, a presea ca dos quais determinou ã criação do Ateliê 1104. um ponto de encontro de artis-tas e intelectuais da terra . Ribeirão Prêto, pprtantio, conta com duas embaixado-ras da sua cultura estética na terra santista : projetan-do os foros de civilização e intelectualidade da nossa gente.. , 
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