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Exposição de trabalhos de Odila foi 
inaugurada ontem e encerra-se dia 15 

— "Odila Mcstriner é uma artista consagrada, 
participou de várias Bienais, exposições, salões, rece-
beu prêmios. Ela aceitou meu convite para expor seus 
trabalhos aqui, no Museu, sem nada exigir, as despesas 
são por sua conta'' — assim o pintor José Antonio da 
Silva, diretor do Museu de Arte Contemporânea, apre-
sentou, ontem à noite, ao público, a artista Odila 
Mest.riner, de Ribeirão Preto, ao inaugurar Exposição 
de seus trabalhos, (colagem) no Museu. 

Ela usava vestic'o chamisier de lã predominando a 
côr verde musgo, seus olhos são verdes e os cabelos 
soltos c lisos. 

— -E' grande ar-
tista, uma pessoa muito 
simpte;:-." — assim definiu 
GiíJa unci das senhoras 
presentes à solenidade. O 
tr. Mário Moreira Cha-
ves, de Ribeirão Prêtc, 
afirmou que sua conter-
rânea1 é a artirta mais 

premiada do interior pau-
lista, talvez do Brasil-
Acrescentou que ela não 
acompanhou ccrr,?nte ne-
nhuma. é artista originai, 
(a, •cmbv.ixatriz da cultura 
de Ribeirão Freto. 

O sr. Moreira Chaves é 
literato, foi fundador <io . 
'.Museu Histórico-Geográ-
lica, da Faculdade de Ar-
tes Plásticas e da Acade-
mia RibeiropretaniJ de 
Latras. Agora, litóra mo-
vimente para fundar o 
Museu de Arte de Ribei-
rão Prêto. Para cie. o 
artista é um deus, peis o 
homem apertais transi cr • 
ma, o artista cria)-

A INAUGURAÇÃO 
às 20 horas, a artista 

Odila conversava com 
grupo de pessoas, o ' pin-
tor Silvai mostravla o 
Museu — êle sempre diz 
«Museu do Silva» —, o 
tjeruano Marecs Vila <é 
de Lima) fala que vai ex-
por seus trabalhos em Rio 
Prêto. 

Lá esta vai, também, o 
•artista João Figueiras, 
que tem 60 trabalhos em 
madeira, galhos e paizís 
de árvci"es expostos no 
Museu desde o dia 19 ulti-
mo e sua exposição será 
encerrada! dia 30- O sr. 
Figiieiras conta que já tem 
uns 100 trtaíbalhos, deve-
rá exptir na próxima Bis-
aial, que se realizará em 
fevereiro 

O pintar Silva consulta 
o relógio, já sao 20,15 ho-
•íiáis, chegam o pinitor Ade-
lino Malagoli, o dr. Nel-
son de Carvalho Seixas, 
dr. Waltpr Benfatti, e 
numerosas outras pessoas. 

Às 20,30 horas, o dire-
tor do Museu ue Arte Con-
temporânea de Rio Prêto 
começa seu discurso: 

— A vida do artista é 
muito dura. Arte íoi é e 
será sempre ingrisita. Eu 
sofri muito a nao quero 
lembrar agora minhas lu-
tas. Artista tem que re-
ccc."r apunhaladas, senão 
ele não é afrtista. Eu lu-
tei: mu te parai instalar o 
Museu. Ninguém acredi-
tava nisso até zombavam. 

Mas, hoje, Rio Prêto po-
de ergulhan se de -ter um 
Museu como êste. que eíta. 
a altura. da cidade, a ca-
pital da Araraquarense». 

Depois, oi pintor Silva 
afirmai que a pintora Odi-
la' Mest.riner participou 
de todas as Bienais, foi 
premiada e que recebeu 
seu convite para expôr 
em Rio Prêto cem; nada 
exigir. Disse que todos es 
mêses promoverá exposi-
ções, a próxima verá de 
um pintor de Sacitos — 
cie sobrenome Haddad. E 
finalizou: Compareçam 
ao Museu. Viva c nossa 
Museu! • 

A pintar Odila ouviu 
atentamente o diretor do 

Museu e aifirmeu, depois, 
que senüu-se honrada © 
crgulnova, em apresentar 
seus trabalhos em Rio 
Prêto e agradeceu a aten-
ção que tem recebido dos 
riepretenses. 

Após o discurso do sr-
Mário Moreira Chaves, 
falou o dr. Nelson de Car-
valho Seixas-, que ressal-
tou o 'trabalho do pintor 
Silva e disse Que eras a 
cidade de Rid Prêto que 
se sentia; honrada em re-
ceber uma artista como 
Odila Mestriner. 

Em seguida, o pintor 
Silva deu por inaugurada 
a Exposição de trabalhos 
em colagem da pintora ri-
beircpreta.na. 


