
TELA DE ODILA PARA 
D.a YOLANDA COSTA E 
SILVA — A primeira dama 
da cidade, dona Nair Guilher-
me Pinheiro Nogueira, adqui-
riu da artista local Odila Mes-
triner, uma tela de sua auto-
ria para presentear dona 
Yolanda Costa e Silva, primei 
ra dama do pais, cuja entrega 
ao Presidente Costa e Silva 
foi feita a 19 do corrente, no 
salão da Sociedade Recreativa 

quando do banquete em sua 
homenagem. O trabalho em 
questão, pertence a última fa-
se da artista, não tendo sido 
ainda exposto e intitula-se 
"Figuras em procissão n.o 7'' 
executado em tinta acrílica so-
bre tela, predominando as co-
res ocre e amarelo. Esta foi 
uma maneira inteligente de 
homenagear a ilustre dama 
brasileira, ao mesmo tempo 
que valorizou um artista ,nossc 
projetando a cultura artisticí 
da nossa terra, pois Odila é 
uma artista eminentemente ri-
beirãopretana, por naiscimentc 
e formação. 

ALVARO FRANKLIN DE 
OLIVEIRA EM RIBEIRÃO 
PRETO — Visitou nosso Mu-
seu. em dias da semana.' o ar-
tista gaúcho Álvaro Franklin 
de Almeida, pintor escultor e 
eeramista da Escola Livre de 
Arte de São Paulo. O artista 
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qüe pretende f ixar-se em nos-
sa cidade, vem precedido de 
expressiva bagagem artística 
tendo participado da 6.a e 8.a 
Bienais de São Paulo, da l . a 
Feira de Arte de Porto Ale-
gre (prêmio aqüisição e meda-
lha de prata) em 1964; 1 ..o Sa-
lão de Arte moderna de Pelo 
tas (medalha de ouro e men-
ção honrosa) em 1964; Salão 
Esso de Arte, em 1965 e men 
ção honrosa da Cultura de Por 
to Alegre. 

JOVENS ARTISTAS DO 
ATELIE 1104 PREMIADO NO 
SALÃO DE CAMPINAS — 
Participaram do 2.0 Salão de 
Arte Jovem, certame promovi 

do pelo Museu de Ar te Con-
temporânea de Campinas, os 
jovens artistas locais. inte-
grantes do Ateliê 1104 do 
'Grupo dos Novíssimos" de 
Museu de Arte e alunos da Fa 
culdade de Artes Plasticas lo-
cal, Maria Helena Sponchiado 
Ulieno Sérgio Cicci e Thania 
Giorgi Jorge, tendo os dois 
primeiros conseguido significa 
tiva premiação. Maria Helena 
conquistou o l . o prêmio na 
secção de escultura, do valor 
de NCrS 500,00 e Ulieno me-
dalha de prata na secção de 

pintura. E' mais uma vitória 
da arte e da cultura de Ri-
beirão Preto . 

GISELA EICHBRAUM NO 
MUSEU — De São Paulo, on-
de reside, a consagrada artis 
ta brasileira, Gisela Eich-
baum enviou um trabalho de 
sua autoria, para f igurar na 

exposição permanente, do a -
cervo do nosso Museu de Ar-
te . Trata-se de expressiva a -
quarela, nas dimensões de 30 
x 50 centímetros. E' uma pe-
ça bastante rica em cromatis-
mo, e definidora de seu esti-
lo peculiar de pintura. Opor-
tunamente esse trabalho será 
exposto ao público juntamen-
te com as demais peças, per-
tencentes ao acervo do nosso 
Museu. 


