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Odilá Mestriner iio II Salão 
de ie Ouro Preto 

ARTISTA RIBEIRAOPRETANA CLASSIFICADA ENTRE 
LEIROS, TENDO UM TRABALHO INDICADO PARA 

Mais uma vez, a artista. Entre os treze artistas que 
íoeal Odila Mestriner, a 
mais importane e mais pre-
miada arvjsta mteriojrana, 
obtém significativa vitória 
no campo das artes plásti-
cas . 

tiveram suas obras selecio-
nadas pára figurar no II Sa-
lão de Arte de Ouro Prêto, 
do Estado de Minas, quatro 
são do Estado de São Paulo, 
a saber: Ismenia Coaracy e 

TREZE ARTISTAS BRASI-
PKÊMIO AQUISIÇAO 
Sergius Erdelyi (da capital), 
Armando M. Sendim (de 
Santos) e Odila Mestriner 
(de Ribeirão Prêto). Os 
Cs demais são, sete artistas 
de Belo Horizonte e dois da 
Guanabara. 

O corte efetuado pelo júri 
de classificação, foi de cer-
ca de 75%. De 55 artistas 
que enviaram obras, sòpen 
te treze foram aceitos e dos 
165 trabalhos enviados, ape-
nas 38 foram aprovados- E 
dentre eles os da consagra-
da desenhista de Ribeirão 
Prieto, Odila Mestriner. 

Além dos artistas paulis-
tas já citados, tiveram tra-
balhos aceitos, os seguintes: 
de Belo Horizonte, Terezi-
nha Soares, Décio Novielo, 
Ildeu Moreira, Julio Spindo-
la de Castro Neto, Sergio de 
Paula, Bilton Araujo e Luiz 
Azevedo; da Guanabara, 
Maria do Carmo Seceo e 
Victor Décio Gerhardt-

Os prémios foram: l -o , Is-
menia Coaracy (S. Paulo) ; 
2.o, Maria do Carmo Forte 
Secco (Guanabara) e 3.o, 
Décio Novielo " (Minas). A 
pedido dos organizadores do 
Salão, o governo do Estado 
de Minas Gerais, por inter-
médio da Hidromiaas e da 
Prefeitura de Ouro Prêto, o 
juri indicou três trabalhos 
para possiveis prêmios de a -
quisição. Sua escolha recaiu 
sobre ' Criação de um Mito" 
de Armando Sendim (de 
Santos), "Figuras contra a 
vidraça", de Odila Mestriner 
.de Ribeirão Prêto e "Pos-

se", de Victor Décio Ger-
hardt ;da Guanabara). 

Fica patente, pois çue va-
lores locais ccmo a citada 
artista, são embaixadores 
da nessa cultura e da nossa 
arte, levando além das li-
des municipais a contribui-
ção de suas criações artísti-
cas que, negligenciadas e a : ; 
desconhecidas de seus pró-
prios conterrâneos, são valo-
rizadas em importantes cer-
tames de arte e cultura, co-

i mo agora aconteceu no Fes-
' tiVal de Arte de Ouro Prêto, 
I onde Odila, Mestriner con-
quistou expressiva colocação 
no II Salão de Arte, empa. 
relhando-se com os melhores 
artistas brasileiros que ali 
compareceram. 


