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Exposição de Desenhos e Colagens nc Museu 
de Artes inauguia-se hoje; piotor Silva, eufórico 

"Hoje, as 20 horas, será inaugurada Exposição 
de Desenhos c Colagens cia conhecida artista ribeiro-
pretana Odila Mestriner. A solenidade será presti-
giada com a presença de autoridades e aproveito pa-
ra fazer um convite, também, ao povo em geral para 
ver e apreciar os trabalhos de Odila, uma artista de 
verdade. A Exposição, está instalada no Museu de Ar-
te Contemporânea, que está cada vez mais lindo" — 
declarou o pintor José Antônio da Silva, diretor do 
Museu, falando ontem ao DIÁRIO DA REGIÃO. 

SILVA EUFORICO 
n ur,ti::tn Tir.r-rtmf:r< 

disse, a seguir, que íotó-
gm fo:: carioca.1; vMtafam 

o s2u Museu dias atrás e 
fotografaram, cm cores, 
duas ae suas obras que 
figurarão, na Enciclopé-
dia Delta Daircusse. 

Não escondendo sua 
e. faria, face ao (aconte-
cimento afirmou o pintor 

• Silva: c nesse Museu 
vai agora ficar nv>'z co-
nhecido aind'S. Meus tra-

•hnihofr •••a-nbnrfij mni . im 

portància. Aliás, éles 
semprp provocaram oc-
mentáriçs li-s ,meies ar-
tísticos e culturais dfe nos-
so pais. E' Rio Prêto. é 
o Museu, é o Silva que 
vão 'figurar T? I : I Encie'. -
pédia, conhecida em qua-
se ticiCto o muniv3». 

QUEM É 
on run 
Odiln Mestriner nasceu 

c resde cm Ribeirão Prê-
to. Apresentou-se em 
inúmeras Exposições e 
Saiões de . Arte, inclusive 
nas Bienais de São Paulo, 
mais precisamente r.c; 
V, VI. VII e VIII; Entre 
as cidades qus já viram 
seus" trabalhos estão Belo 
Horizonte,. Santos, Curi-
tiba, Brasília, Campi-
nas, J'3iboticabal. Porto 
Alegre, Londrina, além do 

muitas entras da região 
de Ribeirão Prêtc,. Ex-
;:ò- também na Exposição 
Coletiva de A-rtisf :!5 Bra-
sileiros na Gallevy Fcur 
Pi s.et.s, em Marvlan-d, 
EUA. cm 1906. Obteve 
muitos -prêmio* im várias 
cidades brasileiras- Ago-
ra é a vez de nossa cidal-
de conhecer as ocras cie 
Odila Mestriner. 


