
DIÁRIO BA E1GIAO — 'S. JOSE' DO BIO PEITO, 21 DE JUNHO DE. i«f f 

Odi la Mes t r iner exporá t raba lhos 
no M ü ^ ü de Ar te ' 'iopretense 

Dizendo que ficou "ad-mirada com o acervo do Museu de Arte Moderna de S. José do Rio Preto, que apresenta obras de real valor" a artista Odi-la Mestriner falou de sua próxima exposição indivi-dual, que será realizada nas salas do Museu. E' ar-tista de Ribeirão Preto, e .seus trabalhos são de te-mática simples mas de grande densidade plástica e humana : casas, objetos, aves. Segundo informou à reportagem do DIÁRIO DA REGIÃO. começou com trabalhos de teor gráfico, sempre a part ir do figurativo. "A gente se encontra naquilo que faz, p problema de encontro", disse, ao responder sobre as razões de sua tendên-cia estruturalista, com o prevalecimetuo elo de f i -nho _ 
.Odila Mestriner e eon-«gx>s nag cinco ültãmás oienais e já rea-lizou várias mostras indi-viduais, no Rio. em S. Paulo ("Galeria Seta"), na Galeria ,<la Folha, etc. Teve oportunidade de í>-xibir dois trabalhos à re-

portagem: "Os jornalei-ros" (nanquim e colagem) e "Casas" (nanquim co-lorida ) . 
INAUGURAÇÃO A l.o DE AGOSTO 

Odila estêvé em nossa redação acompanhada cl« parentes e do pintor rio-pretense José Antonio da Silva. Seu irmão, dr. An-tonio Mestriner, e senho-ra; e seu pai, sr. Luiz Mestriner. Radicada em Ribeirão Prêto, disse que lâ existe um movimento para a organização do museu de arte moderna da cidade, no qual se in-tegraram, entre outros: Bassano Vacarini, Marie Moreira, Pedro Manuel Gismondi. 
Sua exposição em nossa terra será inaugurada dia i.o d" agosto, terminan-do rua W. Sfeucío qu" as bras poderão ser ads.uK' i-i^as por colecionadores , " a c a j s - . - - -

*KÂ 15. CARLOS CALÇADA José Antonio da Silva (que permutou obra sua, cie 1943, cem trabalho da ilustre visitante, para ò futuro museu riberopreia-

n.o) informou que. após a mostra de Mestriner, o Museu riopretense fará uma individual do artista sairtista Carlos Calcada, de 15 a 30 de agôsto. 


