
estriner 
"O Museu .Municipal de 

Arte Ccntemporanea de 
Rio Prêto me impressio-
nou vivamente. Gostei 
muito me:mc, principal-
mente pelo • extraordiná-
rio .acervo. Confesso que 
não esperava encontrar 
aqui uma c;asa de arte 
tão farta C12 telas valio-
sas". Foi assim que a con 
sagrada artista de Ribei 
rão Preto, Odila Mestri-
ner, ,çe expressou à repor 
tagem logo após visitar 
nosso Museu, em compa-
nhia de seus familiares 
e dD pintor Jcsé Antonio 
da Silva. 

EXPOSIÇÃO 

Conforme já tivemos 
oportunidade de noticiar 

Par paradoxal que pos 
sa parecer, Odila Mestri-
ner começou já consagra 
da. Isso porque seu pri-
meiro trabalho exporto 
foi na Biena; de.São Pau 

de 

no proximc dia 1. o de a-
gosto teremos portunida-
de de assistir em nosso 
Museu uma exposição in-
dividual de Odila Mestri 
ner, que apresentará 20 
trabalhos (desenho e co-
lagem). Aliás, quem visi 
tou nosso Museu já teve 
oportunidade de ver um 
trabalho de (Odila, pois 
há algum tempo aquela 
artiçta permutou uma te 
la sua com Jc~é Antonio 
da Silva, nosso primitivis 
ta. 

COMEÇOU N/i. BIENAL 

A NOTÍCtft 
SÃO JOSÉ DO RIO PRÊTO 

lo, há 10 anos. De lá pa-
ra cá participou de todas 
as bienais da capital ban 
ôsirante, num total de 
5. Só êsse fato basta pa 
ra um julgamento artisti 
co de seu talento. Sua 
exposição individual em 
Rio Preto terá a dura-
ção de dua.s semanas (de 
l . o a 15 cj3 agosto). 

RIBEIRÃO TEUA' 

SEU MUSEU 

Em nossa redação, Odi 
la dizia da disposição dos 
artistas de Ribeirão em 
mcntar um Museu, nos 
moldo5 desse de Rio Pre-
to. -Comigo estão traba-
lhando nessa tarefa o pin 
tor Rcssano Vaccarini, e 
o poeta, jornalista e eseri 
tor Mário Moreira Cra-

ves. Ainda não dispomos 
do iccal para organizar 
o Museu, mas acredita-
mo, que o prefeito da ci 
dade irá se mteressa.r pe 
la iniciativa tão logo te-
nhamos formado um a-
cêrvo considerável", nos 
adiantou a artista. "Por 
enquanto temes poucas 
cbras", esclareceu. 
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"Não temos a rorte de 
vocês, que podem ir ao 
Museu e se deliciar com 
um Vclpe". . . 

Odila Mestriner retor-
nou ontem mesmo para. 
Ribeirão. Mas prometeu 
estar de volta dia l . o de 
agosto, quando será inau 
gurada sua exposição in-
dividual. 
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