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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo demonstrar o caráter colecionista da artista plástica Odilla 

Mestriner refletido na estrutura do acervo presente no Instituto Odilla Mestriner e realizar o 

mapeamento das obras da artista que não se encontram disponíveis no acervo do Instituto. No 

desenvolvimento deste trabalho foi estudada a questão do colecionismo frente a esse perfil 

existente na própria artista. Para a realização da pesquisa foi selecionada uma amostra de 242 

compradores de suas obras residentes em Ribeirão Preto. Como critério, foi realizado um 

recorte de localização através do livro-tombo deixado pela própria artista e encontrado em seu 

acervo pessoal. O período das obras compreende os anos entre 1956 e 2005 e as mesmas são 

de diferentes séries. O trabalho possui metodologia qualitativa, quantitativa e descritiva, pois 

se apoia na análise do colecionismo presente no Instituto Odilla Mestriner. O procedimento de 

coleta de dados foi realizado através de entrevistas, constituindo-se através de uma coleta de 

informações com os compradores de suas obras e os dados obtidos foram esquematizados em 

um quadro. Como conclusão da pesquisa, o levantamento dos colecionadores se fez 

fundamental para a possível construção do Catálogo Raisonné. Contribui também com os 

estudos sobre a artista plástica, pois se observou que a questão do colecionismo refletido no 

Instituto Odilla Mestriner ainda não havia sido foco de estudo, o que significa que esta 

pesquisa poderá trazer novas perspectivas sobre a formação do acervo do Instituto, que ainda 

hoje está localizado na residência da própria artista.  

Palavras-chave: Odilla Mestriner, Instituto Odilla Mestriner, Colecionismo. 



ABSTRACT 

 
This work aims to demonstrate the collector character of the artist Odilla Mestriner reflected 

in the structure of the collection at the Odilla Mestriner´s Institute, and to perform the 

mapping of her works that are not available in the Institute's collection. In the development of 

this research, the issue of collectionism was raised in view of her profile. A sample of 242 

buyers of Mestriner´s works, in the city of Ribeirão Preto, State of São Paulo, was selected for 

the research. This selection was made through a record-book left by the artist and found in her 

personal collection. These works comprise the period between 1956 and 2005 and are of 

different series. The research has qualitative, quantitative and descriptive methodology, since 

it relies on the analysis of collectionism present at the Odilla Mestriner´s Institute. The data 

collection was performed through interviews with the buyers of her works, and the data 

obtained were placed in a table. At the conclusion of the research, the selection of collectors 

was essential to a possible construction of the Raisonné Catalog. It also contributes to studies 

about the artist, since it has been observed that the issue of collectionism at Odilla Mestriner´s 

Institute has not been studied yet. This means that this research may bring new insights into 

the organization of the Institute´s collection, still located in the residence of the artist. 

Keywords: Odilla Mestriner, Odilla Mestriner´s Institute, Collectionism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Na cidade de Ribeirão Preto situa-se o Instituto Odilla Mestriner que disponibiliza um 

vasto acervo com obras de diversas naturezas de autoria de Odilla Mestriner, bem como o seu 

ateliê, que tem o objetivo de incentivar a educação e a pesquisa. Odilla Mestriner (18 de 

agosto de 1928 – 10 de fevereiro de 2009) é uma artista plástica ribeirão-pretana que desde 

pequena se viu envolvida com a pintura e o desenho. Lançou- se em carreira sem nunca se 

desligar da cidade natal. 

No Instituto todo o acervo deixado pela artista plástica, passa por um processo de 

organização, classificação, catalogação, indexação e digitalização, que visa o 

desenvolvimento do Museu Digital Odilla Mestriner
1
. Todo o material (catálogos de 

exposições individuais e coletivas que a artista participou; estudos; desenhos; gravuras; 

litografias; livros de arte; revistas de arte; recortes de jornais com publicações da artista e as 

obras de arte como pinturas) foi previamente organizado pela artista. Tal organização sugere 

que a artista era uma colecionadora. Isso porque, os documentos deixados por ela refletem sua 

própria personalidade assim como aponta Nunes (2012) “[...] coleção é, pois um retrato da 

personalidade do colecionador, no sentido que os objetos da coleção permitem ao seu dono 

reforçar a própria identidade”. 

Segundo Murguia (2009), colecionismo significa “[...] relação dos objetos com o fim 

de acumulação”, ou seja, ato de colecionar objetos com a finalidade de sua simples posse ou 

exibição. Neste sentido, surgiu a ideia de elaborar esta pesquisa com intuito de contribuir com 

os estudos sobre a artista plástica. Observa-se que a questão do colecionismo refletido no 

Instituto Odilla Mestriner ainda não foi foco de estudo, o que significa que esta pesquisa 

poderá trazer novas perspectivas sobre a formação do acervo do Instituto, que ainda hoje está 

localizado na residência da própria artista.  

A questão que orienta esta pesquisa pode ser traduzida em: O acervo da artista plástica 

Odilla Mestriner reúne elementos que podem caracterizar a própria artista como 

colecionadora? Quais obras da artista foram adquiridas por compradores ribeirão-pretanos? 

Estes compradores são colecionadores das obras da artista? 

O estudo teve como objetivo geral demonstrar o caráter colecionista da artista plástica 

Odilla Mestriner refletido na estrutura do acervo presente no Instituto Odilla Mestriner e 

desenvolver um mapeamento das obras de Odilla que não se encontram disponíveis no acervo 

                                                           
1
 INSTITUTO ODILLA MESTRINER. Odilla Mestriner. Disponível em: <http://www.odillamestriner.com.br/>. 

Acesso em: 10 ago. 2014. 
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do Instituto. Os objetivos específicos podem ser traduzidos em realizar o levantamento dos 

colecionadores de suas obras; analisar as entrevistas concedidas pelos colecionadores e; 

caracterizar seu acervo com intuito de levantar características que refletem a identidade de 

colecionadora de Odilla Mestriner, além de artista plástica.  

A justificativa para a realização desta pesquisa têm duas vertentes. A primeira de 

cunho pessoal, por estar diretamente envolvida no Instituto como estagiária do curso de 

Ciências da Informação, da Documentação e Biblioteconomia e, a segunda, por abordar uma 

perspectiva ainda não explorada na literatura existente sobre a artista plástica Odilla 

Mestriner, ou seja, o colecionismo e os colecionadores de suas obras. 

 

1.1 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, quantitativa, exploratória e descritiva. 

Qualitativa no que se refere à análise e interpretação da literatura e dados obtidos. 

Quantitativa no sentido de levantar, quantificar e mapear obras da artista que se encontram 

fora do Instituto Odilla Mestriner. Exploratória por buscar elementos em seu acervo que 

possam denotar o caráter de colecionadora da artista e descritiva por descrever tais 

características presentes no acervo. 

Dessa forma, o trabalho teve inicio com um levantamento bibliográfico e uma revisão 

de literatura sobre os aspectos que estão interligados com a temática, objetivando o aumento 

do embasamento teórico sobre o colecionismo. 

Quanto ao levantamento das obras de Odilla Mestriner que não se encontram 

disponíveis no Instituto, o procedimento de coleta de dados foi realizado por meio de 

entrevistas feitas com os colecionadores, selecionados no livro-tombo (livro de registro) 

deixado pela própria artista e encontrado em seu acervo pessoal, que ainda está localizado em 

sua residência e, também, por indicações de pessoas. 

Assim, após a descoberta dos colecionadores foi realizada uma pequena amostra (ex: 

pequeno, médio e grande colecionador), e em seguida foi feita uma entrevista com os mesmos 

via telefone e e-mail, para saber da existência das obras de Odilla Mestriner fora das paredes 

do Instituto e também para identificar se os compradores das obras de Odilla se consideram 

colecionadores. 

As informações levantadas foram preenchidas no Formulário da Obra (APÊNDICE B) 

que contribuiu para a elaboração do Quadro 1 (APÊNDICE A), que é o produto da pesquisa 

de mapeamento das obras e seus compradores ribeirão-pretanos. 
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Para finalizar, foi realizada a análise sobre os resultados obtidos visando refletir sobre 

o colecionismo presente no Instituto Odilla Mestriner, pois a própria artista carregou consigo 

essa identidade. Dessa forma, toda essa pesquisa foi desenvolvida através do convívio no 

Instituto Odilla Mestriner e a partir das experiências adquiridas, formando então, um 

agrupamento que resultou na pauta deste trabalho. 

 

A seguir apresenta-se a Figura 1 que representa o desenho desta pesquisa. 

 

Figura 1 – Desenho da Pesquisa 

 

Demonstrar o caráter colecionista da artista plástica Odilla 

Mestriner refletido na estrutura do acervo presente no Instituto 

Odilla Mestriner e desenvolver um mapeamento das obras de 

Odilla que não se encontram disponíveis no acervo do Instituto. 

OBJETIVO 

GERAL 

Objetivos 

específicos
 

Objetivos 

específicos 

 

 realizar o levantamento dos colecionadores de suas obras;  

 analisar as entrevistas concedidas pelos colecionadores e;  

 caracterizar seu acervo com intuito de levantar 

características que refletem a identidade de colecionadora 

de Odilla Mestriner 
 

Problemática 

O acervo da artista plástica Odilla Mestriner reúne elementos que 

podem caracterizar a própria artista como colecionadora? Quais 

obras da artista foram adquiridas por compradores ribeirão-

pretanos? Estes compradores são colecionadores das obras da 

artista? 
 

Tipo de Pesquisa 

 

 Qualitativa  

 Quantitativa 

 Exploratória  

 Descritiva 

 

Tipo de Pesquisa 

 

Levantamento Documental 

Entrevistas 

 Análise dos resultados 
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2. COLECIONISMO 

 

O colecionismo tem suas origens desde as civilizações mais remotas, quando homens 

nômades tinham suas coleções de pedras lascadas devido à cogitação de talvez não 

encontrarem rochas propícias para a confecção de seus utensílios de caça e defesa durante 

seus percursos (REBS, 2012; MARSHALL, 2005; RIBEIRO, 2005). Dessa forma, a prática 

do colecionismo está interligada com o modo de sobrevivência do homem, pois o mesmo 

recolhia e guardava os objetos para seu uso em caso emergencial. 

Para Ribeiro (2005, p. 74) 

 

Com o tempo, a própria ciência encarregou-se de promover o ato de 

colecionar quando deu suporte a descobertas e conquistas provenientes do 

colecionismo voltado para estudos, como espécies de animais, artes e 

documentos históricos (por exemplo). Assim, ela ofereceu novos 

significados para a aquisição de objetos em coleções científicas capazes 

de produzir conhecimento. 

 

 

A arte de colecionar “coisas” então surge a partir do momento em que objetos das 

mais variadas formas e cores são criados especialmente para atender as necessidades e 

exigências do ser humano. Após o desenvolvimento desses objetos, sua utilização e 

consequentemente, a inserção dos mesmos fora do seu contexto inicial, tornando-se parte de 

uma coleção, tem-se o colecionismo. Segundo Nunes (2012, p.25) “Uma coleção pode ser 

definida como o conjunto de objetos mantidos fora do contexto normal de atividades e 

sujeitos a uma proteção especial”.  

Sendo assim, atualmente, observa-se que as pessoas se relacionam com os objetos de 

maneiras distintas, fazendo com que se torne diferente de uma pessoa para outra, assim como 

de objeto para objeto, pois tudo dependerá da maneira como o qual é interpretado pelos olhos 

do apreciador, pelos lugares onde os mesmos se encontram armazenados ou até mesmo onde 

estão sendo exibidos, se este for o caso. Isso faz então, com que o objeto pertencente a um 

repositório-coleção, torne-se não apenas disponível para troca, mas também para seu próprio 

consumo.  

Segundo Baudrillard (1997, p. 94) 

 

Todo objeto tem desta forma suas funções: uma que é a de ser utilizado, a 

outra a de ser possuído. A primeira depende do campo da totalização 

prática do mundo pelo indivíduo, a outra um empreendimento de 

totalização abstrata realizada pelo indivíduo sem a participação do 
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mundo. Estas duas funções acham-se na razão inversa uma da outra. Em 

última instância o objeto estritamente prático toma um estatuto social: é 

uma máquina. Ao contrário, o objeto puro, privado de função ou 

abstraído de seu uso, toma um estatuto estritamente subjetivo: torna-se 

objeto de coleção. 

 

 

Este autor faz referência a alguns aspectos que não eram tão lembrados nessa relação 

de objeto e coleção, onde um deles é o deslocamento dos objetos pertencentes a determinados 

grupos sociais, para posterior preenchimento de um acervo colecionista. 

Visto que, o colecionismo torna-se um grande influenciador na natureza e na 

sociedade, dentre muitos outros fatores, tem-se a organização e a preservação de objetos 

reunidos em um determinado espaço, onde, se os mesmos não estivessem presentes ali 

provavelmente jamais seriam conhecidos, admirados e não poderia por hipótese alguma 

colaborar para a preservação do registro do conhecimento, afinal, a coleção possui o poder de 

refletir um determinado período de um momento histórico, juntamente com tudo aquilo que 

está interligado a esse período. (MURGUIA, 2009) 

 

Estes procedimentos de colecionar parecem assumir um complexo 

sistema de valorizações e significações culturais e cognitivas que estão 

ligadas não apenas à história e à evolução das práticas sociais, mas 

também a experiências particulares aos sujeitos e aos valores que eles 

atribuem a estas coleções. Isso permite que a noção de uma “produção de 

conhecimento” atrelada às coleções desperte interesse e força ainda hoje 

nas práticas sociais, pois ela é capaz de produzir memória, história e 

conhecimento em torno de objetos conquistados com certo esforço pelo 

colecionador. (REBS, 2012, p.4) 

 

 

Então, o ato de colecionar objetos vai além da transmissão da informação, pois a posse 

do material está entrelaçada por múltiplos motivos, além, por exemplo, do desenvolvimento 

do conhecimento obtido através da coleção existente em um acervo. Um dos motivos 

relacionados ao colecionismo é o interesse individual presente no sujeito-colecionador (Figura 

2), pois o mesmo “guarda” da forma mais cuidadosa possível objetos que dizem respeito a um 

tópico de sua importância, com a finalidade de seu simples desfrute ou até mesmo a exibição 

deles, já que é nessa acomodação que os diversos significados obtidos através da apreciação 

pelos objetos encontram seu vigor. (MURGUIA 2009) 
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Figura 2- The Collector por Joseph B. Kahill 

 

Fonte: www.rubylane.com 

 

Mas diante de todo esse conceito entrelaçado entre objeto e colecionador, surge um 

aspecto muito importante destacado por Pomian (1982, p.67) que diz respeito à quantidade de 

objetos necessários para que se desenvolvam quaisquer tipos de coleções. 

 

Mas quantos objetos são necessários para que exista uma coleção? É 

evidente que, em abstrato, uma tal questão não tem resposta [...] Porque, 

em geral, o número de objetos que se formam a coleção depende do local 

em que se acumulam, do estado da sociedade, das suas técnicas e do 

modo de vida, de sua capacidade de produzir e acumular o excedente, da 

importância que se atribuía à comunicação entre o visível e o invisível por 

intermédio dos objetos. 

 

 

Sendo assim, a coleção se faz necessária com diferentes números de objetos existentes 

nela própria, já que essa atividade está interligada a inúmeros fatores que giram em torno 

dessa questão, pois de um lado está o local em que se aglomeram esses objetos e do outro 

todas as características que se tem a partir do local definido, como bem ilustrado na Figura 3, 

aonde se encontra um colecionador diante de todos os objetos pertencentes a sua coleção.  

 

 

 

 

http://www.rubylane.com/
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Figura 3- Pintura de Charles Spencelayh 

 

Fonte: http://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-charles-spencelayh-2/ 

 

Tal que, em uma coleção particular, a relação existente entre o sujeito-colecionador e 

seus objetos de profunda admiração e adoração, tem significados particulares, pois estes 

representam muitas vezes para seu possuidor uma representação da sua própria identidade e o 

caminho percorrido ao longo de sua vida. (NUNES, 2012) 

 

O maior fascínio do colecionador é encerrar cada peça num círculo 

mágico onde ela se fixa quando passa por ela a última excitação- a 

excitação da compra. Tudo que é lembrado, pensado, conscientizado, 

torna-se alicerce, moldura, pedestal, fecho de seus pertences. A época, a 

religião, a arte, o dono anterior – para o verdadeiro colecionador todos 

estes detalhes se somam para formar uma enciclopédia mágica, cuja 

quintessência é o destino de seu objeto. Basta observar um colecionador 

manuseando os objetos em seu mostruário de vidro. Mal o segura em suas 

mãos, parece inspirado a olhar através deles para os seus passados 

remotos. (BENJAMIN, 1995, p. 228) 

 

 

Tem-se, assim, um repositório onde os objetos encontram-se completamente 

protegidos e em perfeito poder de permanência do colecionador, pois aos olhos do mesmo, 

eles estarão disponíveis caso necessite recordar-se de algo, afinal, um acervo colecionista 

particularmente próprio é rigorosamente passado por uma seleção e organização, o que faz 

com se torne especial, pois foi composto por uma pessoa em determinado momento, e ao 

inverso disso poderia às vezes nem ter existido. (NUNES, 2012) 

Porém, não são todas as coleções que passam a pertencer eternamente ao seu 

originador, ou seja, o colecionador. Com o decorrer do tempo, elas acabam desaparecendo ou 

até mesmo institucionalizadas, e as que sobrevivem por diversos motivos, correm o risco de 

http://artesehumordemulher.wordpress.com/pinturas-de-charles-spencelayh-2/
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não serem encontradas no estado original, pois acabam sendo modificadas automaticamente 

pela prática da venda, a herança e a inclusão desse aglomerado de objetos em museus, que são 

os repositórios de base para a formação de conhecimento (MURGUIA, 2009). De acordo com 

Murguia (2009, p.92): “O museu, então, seria um lugar onde os objetos coletados seriam 

capazes de possuir variadas funções, criando assim, novos tipos de conhecimento”. 

Entretanto, na sociedade presente nos dias de hoje observa-se que a prática do 

colecionismo é bastante comum, principalmente porque está relacionado muitas vezes ao 

divertimento, o hobby ou até mesmo uma atividade de lazer, o que a torna uma atividade fácil 

de ser desenvolvida e que traz certo prazer de desfrute para quem a pratica. (MURGUIA, 

2009) 

 

O colecionismo é um ato voluntário que leva à construção de uma 

coleção, nunca pensada em partes, mas como um todo inseparável. As 

coleções sempre começam de forma espontânea, e, nesse sentido, elas 

existem pela vontade do colecionador, embora muitas delas sejam 

construídas como forma de prestígio social. Em muitos países, os 

colecionadores possuem meios de expressão e lugares de encontro para 

realizar suas atividades. (MURGUIA, 2009, p. 93) 

 

 

Se, como visto anteriormente, tem-se o colecionismo como um ato fácil de 

participação voluntária, em que o colecionador aglomera uma infinidade de objetos que 

representam algo que despertou seu interesse em algum momento, consequentemente o 

resultado disso será uma coleção formada a partir de objetos originais que representarão a sua 

percepção pessoal e perante a sociedade. Fundamentado em ideias e tentando compreender 

como se constitui uma coleção, Silva (2010) traça uma série de características aos 

colecionadores como: 

 a necessidade de um ideal temático (que determina a identidade da coleção e de 

seus objetos); 

 a presença do sentimento de posse, de paixão e prazer pela busca e conquista dos 

objetos (capazes de fazer com que haja uma superação de períodos críticos da 

vida); 

 a busca por uma organização da coleção a partir da classificação e manipulação 

dos itens colecionados (que pode ter um sentido subjetivo); 

 a satisfação de possíveis desejos que podem ser realizados por meio da coleção; 

 a presença constante de um sentimento de “busca”(ou “caça”); 
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 e a afetação da cultura na valorização e julgamento dos objetos como 

colecionáveis (e de valor). 

O reflexo do colecionador pode ser observado em cada item que compõe 

cuidadosamente sua coleção, pois a mesma é vista nesse contexto como um espelho da 

personalidade desse sujeito, por isso torna-se parte inseparável de sua vida. (NUNES, 2012) 

 

Estudiosos do colecionismo creem que recolher aqui e ali objetos e coisas 

seja como recolher pedaços de um mundo que se quer compreender e do 

qual se quer fazer parte ou então dominar. Por isso é que a coleção retrata, 

ao mesmo tempo, a realidade e a história de uma parte do mundo, onde 

foi formada, e, também a daquele homem ou sociedade que a coletou e 

transformou em coleção. (SUANO, 1986, p.12) 

 

Sendo assim, o processo de obtenção dos objetos para inserção na construção de uma 

coleção se dá por meio da busca, que nada mais é do que uma paixão que se desenvolve nesse 

ato de colecionar.  O item inserido a coleção passa a ser valorizado juntamente com um 

significado específico que lhe foi atribuído aos olhos do colecionador. 

 

Construir uma coleção revela uma relação específica, onde o sujeito-

colecionador busca através de uma paixão por coletar e guardar objetos 

específicos ou não, satisfazer um impulso.  Um desejo de reconstruir e 

preservar sua história através de uma lógica de organização individual que 

é permeada pelo sentimento de posse. Dessa forma, a coleção é, pois, um 

retrato da personalidade do colecionador, no sentido que os objetos da 

coleção permitem ao seu dono reforçar a própria identidade. (NUNES, 

2012, p. 25) 

 

 

Estas condutas nos demonstram traços de personalidade e atribuição de características 

referente aos itens da coleção à identidade do sujeito-colecionador. Dessa forma, todo o 

esforço que gira ao redor da construção e obtenção plenamente satisfatória de uma coleção 

está entrelaçado a traços que sustentam a própria identidade do colecionador. 

Com relação à questão da formação de uma coleção, Pearce (1992) esclarece a relação 

entre coleção e colecionador. Para a autora, a relação se estabelece no ato da seleção, da 

busca; porém, as razões que levam a colecionar são obscuras, entretanto vitais. Estas razões 

fazem parte das características do ser humano, porque revelam as relações do homem com os 

objetos, de onde o colecionismo deve ser sempre levado a sério. 

Depois de inseridos então a coleção, os objetos deixam de ser utilizados em sua função 

primária e passam a fazer parte de um grupo de itens que possuem os mesmos valores, que 

estão organizados e distribuídos na forma que se diz pertinente ao colecionador. Sendo assim, 

segundo Murguia (2009, p.3) “A história das coleções demonstra a preocupação dos 
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colecionadores em recolher e guardar determinados objetos que contribuíram para a 

preservação do registro do conhecimento”.  

Dessa forma, as coleções estão cada vez mais poderosas e enriquecedoras em relação à 

disponibilização de conhecimento para as futuras gerações, que estarão constantemente em 

contato com objetos em questão. 

Como exposto, o colecionismo tem sua raiz em fatores culturais, de entretenimento, 

como um divertimento, hobby ou até mesmo uma atividade de lazer. Para o profissional 

bibliotecário, acostumado a fazer a organização e gestão de documentos, é comum o contato 

com acervos provenientes de colecionadores. Geralmente, essas coleções são caracterizadas 

como especiais, pois acabam imprimindo a personalidade do colecionador. A figura do 

colecionador é então prestigiada, tanto por contribuir com a preservação, já que uma 

característica desse indivíduo geralmente é a capacidade de organização e cuidado com o 

material que se encontra em sua posse. Muitas obras consideradas importantes e até mesmo 

raras só foram preservadas por fazerem parte de coleções particulares, geralmente tendo como 

curadores os colecionadores, como é o caso da coleção pertencente ao Instituto Odilla 

Mestriner. Percebe-se que a artista plástica Odilla Mestriner tinha o perfil de colecionadora 

demonstrado na organização e forma de agrupamentos de seu acervo, como será destacado no 

próximo capitulo. 
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3. ODILLA MESTRINER E O INSTITUTO 

 

3.1 A ARTISTA 

 

 Serão apresentados a seguir os traços biográficos da trajetória artística de Odilla 

Mestriner. Não temos a pretensão de levantar todos os aspectos de sua importante trajetória, 

mesmo porque já há importantes trabalhos com esta finalidade (PRANDI, 2011; 

MESTRINER, 2013). Recorreremos a estas obras para levantar fatos que são importantes a 

esta pesquisa e caracterizam a artista como produtiva, organizada (aspectos retratados na 

seção 3.2) e apreciadora da produção de obras em série, como a Série “Equilibristas”, por 

exemplo. Tais características retratam de certa forma, seu perfil de colecionadora.  

*** 

Odilla Mestriner nasceu no dia 18 de agosto de 1928, em Ribeirão Preto interior do 

Estado de São Paulo. Na infância foi acometida por uma grave doença infectocontagiosa que 

afetou seus pés e suas mãos deixando-a com seqüelas. Como forma de melhorar sua condição 

física desenvolvia atividades ocupacionais que contribuíram para emergir os primeiros sinais 

de sua habilidade e talento no campo artístico.  

Com o passar do tempo ela começou a desenhar e pintar, naturezas-mortas, paisagens, 

azulejos e até mesmo retratos da família (Figura 4), revelando-se autodidata. (MESTRINER, 

2013) 

 

 

Figura 4- MESTRINER, Odilla. Retrato da mãe Marietta, 1955 – crayon sobre papel. 

 

Fonte: Coleção: Maria Luiza Mestriner 
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Odilla se inicia no campo artístico a partir do ano de 1950, com a criação da Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, conforme relata a própria artista. (PRANDI, 

2011). Segundo Prandi (2011), Odilla começou a estudar pintura na Escola de Belas Artes de 

Ribeirão Preto na década de 1950, recebendo a influência do professor Domenico Lazzarini 

(1920 – 1987), pintor italiano que possuía uma forte formação européia. Foi a partir desse 

momento que Odilla iniciou seus primeiros trabalhos gráficos e tomou conhecimento dos 

principais movimentos artísticos daquela época.  

Desde então, passou a apresentar as suas belíssimas obras. Foi nesse mesmo período 

que Odilla inscreveu alguns de seus trabalhos (Figuras 5 e 6) para a participação na V Bienal 

Internacional de São Paulo de 1959. (PRANDI, 2011) 

Segundo Antônio Mestriner (2013, p.49),  

 

Dois trabalhos de 1958, Casas e Gatos, abriram as portas para a primeira 

participação de Odilla, em uma bienal, a V Bienal Internacional de São 

Paulo, no ano de 1959, o que bastante contribuiu para o seu 

reconhecimento no meio das artes plásticas. Esses trabalhos iniciais de 

sua carreira, onde prevalecia o tema cidade e envolvia o círculo familiar e 

doméstico, mostravam uma característica que se apresentava em muitas 

de suas obras.  

 

 

Figura 5 - MESTRINER, Odilla.Casas, 1958 – Nanquim sobre papel, 34 x 25cm. Participou 

da V Bienal Internacional de São Paulo, em 1959. 

 

Fonte: Coleção: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 

 

 

 



22 

Figura 6 - MESTRINER, Odilla. Gato Raivoso – II, 1958 – Nanquim sobre papel. Participou da 

V Bienal Internacional de São Paulo, em 1959. 

 

 

Fonte: Coleção: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 

 

Odilla participou de mais seis Bienais Internacionais até o ano de 1973, obtendo uma 

média de 33 obras exibidas em Bienais Internacionais de São Paulo, resultando em um grande 

marco para sua carreira na área das artes plásticas. (PRANDI, 2011). Segundo Mestriner 

(2013, p. 54) “A partir daí, sucederam-se inúmeras exposições individuais e coletivas, com 

muitas premiações”. 

Na década de 1960, Odilla foi convidada para elaborar um imenso painel (Figura 7) 

que, posteriormente, foi doado ao Museu do Café, localizado no campus da USP de Ribeirão 

Preto. (MESTRINER, 2013) 

 

Firmando a sua trajetória como artista plástica, Odilla teve o seu pleno 

reconhecimento em sua terra natal, recebendo grande destaque ao ser 

convidada para a elaboração de um grande painel, de 3 x 2 metros, 

destinado ao acervo do Museu do Café Francisco Schimdt, sobre um 

tema que simbolizasse A Fundação de Ribeirão Preto. O trabalho, doado 

à Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, encontra-se nesse museu desde 

1960. (MESTRINER, 2013, p.59) 
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Figura 7- MESTRINER, Odilla. A Fundação de Ribeirão Preto, 1960 - Original de arte, pintura 

acrílica sobre tela; 3 x 2m. 

 

 

Fonte: Coleção: Museu do Café Francisco Schimdt (Universidade de São Paulo – Ribeirão Preto) 

 

Conforme Antonio Mestriner (2013, p. 62): “[...] Odilla participou do concurso para o 

Prêmio Leirner de Arte Contemporânea, na Galeria de Arte da Folha, de São Paulo, tendo 

conquistado o Prêmio Leirner de desenho de 1961, sob a forma de aquisição”. 

Além de participar novamente da VI Bienal Internacional de São Paulo, nesta ela 

apresentou quatro de seus desenhos de nanquim sobre papel; expôs também oito de seus 

trabalhos em nanquim e colagem na VII Bienal Internacional de São Paulo; participou da VIII 

Bienal Internacional de São Paulo com a mostra de cinco de seus trabalhos em nanquim e 

colagem e integrou a IX Bienal Internacional de São Paulo, onde expôs cinco desenhos a 

nanquim e com colagem sobre cartão da série Figuras-Casas. Participou também, pela 

primeira vez, de uma exposição internacional na Gallery Four Planets, em Maryland, nos 

Estados Unidos, denominada de Exposição Coletiva de Artistas Brasileiros. (MESTRINER, 

2013) 

A década de 1960 encerra-se com a sua participação novamente na X Bienal de São 

Paulo, onde expôs cinco de suas belas obras. (PRANDI, 2011) 

 

Nessa bienal Odilla obteve reconhecimento ao receber o Prêmio 

Aquisição Itamarati, que representou para ela uma grande conquista, pelo 

valor do conjunto de suas obras. Para sua grande alegria, o trabalho 

Janelas I, foi levado para o Palácio dos Arcos, em Brasília, onde esteve 

exposto. (MESTRINER, 2013, p.71) 
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Dessa forma, ainda neste período, Ribeirão Preto demonstrou reconhecimento à artista 

nascida nessa terra. 

 

Em 19 de junho de 1969, o quadro Figuras em Procissão –VII foi 

entregue ao então Presidente da República, Gal Arthur da Costa e Silva, 

destinado a sua esposa Yolanda, como homenagem do Prefeito Municipal 

de Ribeirão Preto, Sr. Antonio Duarte Nogueira e de sua esposa Nair 

Guilhermina Nogueir, à Sra. Yolanda Costa Silva, em cerimônia oficial 

de sua visita a essa cidade, em regozijo ao aniversário dos 113 anos de 

sua fundação. Esse acontecimento demarcou, assim, o reconhecimento e 

o orgulho da cidade, que prestigiou a artista, filha dessa terra, que nela 

soube desenvolver sua arte e divulgar por meio dela, a grandeza e a 

importância da região. (MESTRINER, 2013, p.78) 

 

A década de 1970 foi muito marcante na trajetória de Odilla Mestriner, pois a mesma 

produziu inúmeras obras voltadas para uma de suas principais séries, a série “Equilibristas” e 

obteve também algumas importantes premiações. (MESTRINER, 2013) 

Para Antonio Mestriner (2013, p. 81), 

 

Essa década teve um grande destaque na afirmação de Odilla como 

importante artista plástica. Produziu muitas obras, como as que foram 

selecionadas para a Pré-Bienal de São Paulo, nos meses de setembro e 

outubro de 1970 [...]. Na Mostra de Arte Sesquicentenário da 

Independência de Porto Alegre, RS, Olimpíadas do Exército, em 1972, 

Odilla ressurge com os excelentes trabalhos [...]. Na XII Bienal 

Internacional de Arte de São Paulo, de 1973, Odilla nos surpreende com a 

grandeza de seus quadros em óleo sobre madeira, em uma nova série 

denominada Os Equilibristas I, II, III e IV[...]. Nesse mesmo ano 

participou da coletiva Imagem do Brasil-Expo 73, em Bruxelas, na 

Bélgica e de outra nos Estados Unidos, em Fairfield, na Iramar Bel 

Gallery. 

 

Neste mesmo período, Odilla foi contemplada com o Prêmio “Melhor Desenhista de 

1973”, pela Associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo (APCA) e expôs também 

sua nova série trabalhada em Os 12 Signos do Zodíaco, na Bienal Nacional em São Paulo. 

(PRANDI, 2011) 

No final da década de 1970, Odilla passou a iniciar um trabalho com litografias em um 

ateliê em Pinheiros. (MESTRINER, 2013) 

De acordo com Antonio Mestriner (2013, p. 99), 

 

Odilla deixou a tranquilidade de sua cidade natal para, numa série de 

incursões destinadas à cidade de São Paulo, que duraram 

aproximadamente três anos, procurar novos caminhos, que pudessem 

amainar toda a sua inquietação artística. 
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Já no início da década de 1980, Odilla passou a introduzir em seus trabalhos a técnica 

em aquarelas.  

 

No início da década, em 1981, a Galeria SESC Paulista, em São Paulo, 

apresentou a exposição Odilla Mestriner – Paisagens Tempos 

Simultâneos, com aquarelas alegres e coloridas. Essa exposição foi em 

seguida para a Galeria Itaú, em Ribeirão Preto, com o título Odilla 

Mestriner Expõe Paisagens. (MESTRINER, 2013, p. 109) 

 

 

Segundo o crítico de arte Alberto Beuttenmüller (1981)
2
, 

 

[...] A obra de Mestriner, apesar do uso da cor, é eminentemente gráfica. 

Mesmo quando usa superposições de imagens, a artista não pretende 

fazer da pintura um exercício alienado de transparências pela 

transparência, senão um verdadeiro libelo denunciador de nossas 

condições de vida. A cor entra como complemento emocional de uma 

obra, sem dúvida gráfica. O tempo adentra seus trabalhos na 

simultaneidade de imagens. Assim, o tempo gera o espaço e vice-versa, 

criando uma pastoral a um só tempo calma, enérgica e disciplinada.  

 

Ainda nesse período, Odilla fez uma mostra denominada “Odilla Expõe Aquarelas”, 

realizado na Galeria Jardim Contemporâneo de Ribeirão Preto e participou da exposição 

retrospectiva denominada “Odilla Mestriner Releitura Gráfica 1958/1978”, realizada na 

Galeria Campus USP - Banespa Ribeirão Preto. Em seguida, essa mesma exposição foi 

conduzida para o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, na cidade de 

São Paulo, com apresentação de Tadeu Chiarelli. (MESTRINER, 2013) 

Um pouco depois, Odilla passou a exibir sua nova criação que foi a série Espantalhos, 

a mesma causou profunda admiração aos olhos dos críticos de arte e do próprio público.  

 

Em 1986, no Espaço Cultural Chap Chap, de São Paulo, Odilla 

apresentou suas obras, com seres surpreendentes, que iniciaram uma nova 

série, a de homens feitos de palha, fantasmagóricos, vagando nos campos, 

em busca do amor, de atenção. Todos espelham suas frustrações e 

desejos, porém sempre sem perder uma vaga esperança, alimentada por 

uma boa floração e seguida de uma colheita abundante. (MESTRINER, 

2013, p. 121) 

 

De acordo com Antonio Mestriner (2013, p. 121): “Esses espantalhos receberam 

profunda reflexão e análise, contidas no esmerado texto do renomado crítico de arte Emanuel 

Von Lauenstein Massarani (1986)
3
”. 

                                                           
2
 Retirado do catálago: ODILLA EXPÕE PAISAGENS. Ribeirão Preto, 1981. Catálogo de exposição, 15 a 28 de 

maio de 1981. Itaú galeria exposição. 
3
 Retirado do catálogo da EXPOSIÇÃO ODILLA MESTRINER. São Paulo, 1986. Catálogo de exposição. 

Espaço Cultural Chap Chap. 
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[...] Na obra de Odilla Mestriner encontramos a lucidez e o cuidado de 

seu desenho visionário, a misteriosa organização iconográfica de seus 

símbolos, a meticulosa capacidade de perseverar com paciência no 

mundo secreto das lucubrações que a levaram a amadurecer. [...] Os 

trabalhos de Odilla Mestriner são impressões da mente e parecem 

transportar o signo de um tempo que é concomitante com o espaço. 

 

No final desse período, ocorreu o lançamento do livro denominado Odilla Mestriner 

de autoria do consagrado crítico de arte Jacob Klintowitz. 

Para Jacob Klintowitz (1987)
4
, 

 

As imagens de Odilla Mestriner organizam-se como as ondas de um lago 

depois que a pedra mergulha. Círculos concêntricos expansivos a partir 

do centro do impacto. A pedra não é mais visível e observamos apenas a 

dança das águas e imaginamos com o nosso espírito imóvel, a formação 

do universo. [...] A obra de Odilla Mestriner trata exclusivamente do ser 

humano e, na arte contemporânea brasileira, poucos existem que foram 

capazes de levar um tema tão longe e de maneira tão persistente. 

 

Dessa forma, Odilla finalizou esse período com sua participação na exposição coletiva 

no Paço das Artes em São Paulo, denominada Mulher: Espírito & Matéria (PRANDI, 2011); 

participou também juntamente com mais três artistas de uma mostra que exibiu a arte de sua 

cidade natal, denominada Dialética das Linguagens, a mesma aconteceu na Itaugaleria de 

Brasília. Após o encerramento, essa mostra foi levada para a Itaugaleria de Goiânia. 

(MESTRINER, 2011) 

Na década de 1990, Odilla passou a utilizar novos materiais e suas telas passaram a 

ganhar mais cores. Segundo Antonio Mestriner (2013, p. 133), 

 

Nessa década, Odilla passou a utilizar telas e litogravuras das mais 

variadas formas e tamanhos, e a utilizar mais cores, além de novos 

materiais, dentro e fora de temas ou séries, como ilustra o quadro da série 

Relações Amorosas, 1990, montado em duas partes de 40 x 60 cm cada 

uma, usando tinta acrílica e areia sobre tela. [...] vários recursos de 

materiais, formas, tamanhos de quadros e gravuras foram exaustivamente 

pesquisados e utilizados nos trabalhos de Odilla nessa profícua década, 

com cores e espaços distribuídos, como sempre, com a característica de 

sua ordem geométrica e estrutural. 

 

Nesta época, Odilla participou da inauguração do Espaço Cultural Encol de Ribeirão 

Preto onde expôs 25 de suas obras. Em homenagem a artista, a construtora lançou um prédio 

de apartamentos e denominou-o Edifício Odilla Mestriner. No hall de entrada do edifício 

                                                           
4
 Retirado do livro KLINTOWITZ, Jacob. Odilla Mestriner. São Paulo: Raízes, 1987. 
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encontra-se exposto até hoje o quadro da série Espantalhos, O grande Vigiade 1986. 

(MESTRINER, 2013) 

Em seguida, Odilla produziu sua maior série: Andantes. (PRANDI, 2011). Para 

Antonio Mestriner (2013, p. 138), 

 

Em 1994 Odilla lançou o tema Andantes, em que mostra a figura humana 

em busca de seu destino. Nessa série, coloca o Homem à procura de uma 

direção, de uma saída, como ritmo contínuo de opostos, e sujeito a vários 

rumos. Ela dificilmente usava nos seus quadros, um tema isolado. 

Preferia explorá-los em formas diferentes de expressão. 

 

Odilla expôs 30 obras da Série Andantes na exposição denominada “Retrospectiva 

Odilla Mestriner e a Arte em Ribeirão Preto”, no Museu de Arte de Ribeirão Preto. 

(MESTRINER, 2013). Segundo Antonio Mestriner (2013, p. 138): “Nessa série, a artista 

expôs a figura humana em busca de seu destino, mostrando o homem ensimesmado, à procura 

de um rumo, de uma saída em meio a um vaivém constante, alucinante, devorador e fugaz”. 

Dessa forma, finalizou a década de 1990 com a apresentação de 30 desenhos na 

exposição “Andantes – Últimos Passos” no Museu de Arte de Ribeirão Preto (MARP), para 

encerrar a série. (PRANDI, 2011) 

No início da década de 2000, após muito estudo e dedicação, Odilla criou mais uma 

impressionante série denominada Bananal.  

 

No início da década de 2000, após exaustivas pesquisas iniciadas no final 

de 1999, Odilla iniciou uma nova e arrojada série denominada Bananal, 

onde passaram a predominar suas criações explorando o bananeiro com 

suas implicações socioeconômicas. Em seus novos trabalhos dessa série 

foram utilizadas a pintura acrílica sobre papel artesanal de folhas de 

bananeira e outros materiais, como areia sobre tela e também a madeira 

sobre tela. (MESTRINER, 2013, p. 159) 

 

Assim, expôs na mostra coletiva denominada “Visões de Tempo” na Faculdade de 

Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Segundo Antonio Mestriner (2013, p. 157): “Essa 

coletiva demonstrou, mais uma vez, sua grande afinidade com aquela entidade de ensino, 

numa mostra paralela do curso de extensão universitária O Tempo, Esse Grande Escultor”. 

Logo depois, Odilla participou do 27° SARP (Salão de Arte de Ribeirão Preto), onde a 

mesma teve o privilégio de apresentar suas obras em uma Sala Especial. A exposição 

denominada “Odilla Mestriner – Dois Momentos / Um Espaço”, foi definida por dois núcleos: 

Histórico – com obras que integraram a XII Bienal de São Paulo e o Panorama de Arte Atual 

Brasileira do Museu de Arte Moderna (MAM); e Produção atual – trabalhos relacionados à 

série bananeira. (PRANDI, 2011)  
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No final da década, realizou sua última exposição coletiva em vida na Adearte Galeria 

em Ribeirão Preto, sob o título 2008 Panorama Artes Visuais RP, com a apresentação dos 

seus mais recentes trabalhos. (MESTRINER, 2013) 

Segundo Rosa, Mattos e Silva (2013, p.90) “A relação efetiva e intensa com a sua arte, 

complementada pela racionalidade, harmonia transmitida por uma disciplina rígida, são 

algumas das marcas da obra de Odilla Mestriner”. (Figura 8) 

 

Figura 8- Odilla Mestriner (*18/08/1928+10/02/2009). 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 
 

Conforme ressalta as autoras, Odilla Mestriner demonstrava ter uma disciplina rígida, 

o que corrobora com nossa ideia da artista possuir uma das características que podem 

constituir o espírito colecionador. 

Assim, a grande artista atuou até 2008. Um ano depois, veio a falecer no dia 10 de 

fevereiro de 2009 em sua terra natal, por motivos de saúde.  Deixou um vasto acervo de obras, 

estas que sempre vinham atestando ao longo de toda a sua carreira, que queria preservar, 

organizando então a memória das mesmas. (PRANDI, 2011) 
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De acordo com Antonio Mestriner (2013, p. 194), 

 

Odilla deixou um grande legado, com mais de mil obras, espalhadas entre 

todos os seus colecionadores, museus, galerias e o acervo pessoal, que 

deixarão marcada a sua passagem pela terra, mas acima de tudo, ela 

deixará também para todos que a conheceram o grande exemplo de 

mulher aguerrida, capaz de enfrentar vicissitudes e deficiências com 

dignidade e grande espírito de luta, inabalável, na conquista de seus 

objetivos e na sua ânsia de viver. A artista representa um ícone de 

determinação, competência, seriedade e, sobretudo, um grande exemplo 

de vida, que juntamente com as suas obras, sem dúvida nenhuma, 

permanecerão para a posteridade. 

 

 

 

3.2 O INSTITUTO 

 

Toda a família decidiu imediatamente atender ao pedido de Odilla de preservação de 

suas obras, criando então, o Instituto Odilla Mestriner. O Instituto tem como uma de suas 

ações incentivar a educação e a pesquisa. Visa estimular os estudos que auxiliem a decifrar a 

obra da conceituada artista ribeirão-pretana. 

No Instituto, todo o acervo deixado pela artista plástica passa por um processo de 

organização, classificação, catalogação, indexação e digitalização, efetuado por estagiários do 

curso de Ciências da Informação, da Documentação e Biblioteconomia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras (FFCLRP) da Universidade de São Paulo (USP) (Figura 9 e 10), 

pois o Instituto possui parceria com esta conceituada universidade. Conforme relata Prandi 

(2011, p. 41): 

 

Em 2008 Odilla Mestriner começou a pensar e se preocupar com a 

preservação, organização e memória de sua obra. Através da sua amiga 

Profa. Dra. Anette Hoffmann, coordenadora do Museu da Medicina 

ligado a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, descobriu a existência 

do curso de Ciências da Informação e Documentação/CID da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto/FFCLRP e decidiu fazer 

da sua obra, uma memória viva. Assim deu início a uma nova fase de sua 

obra: descobrir, organizar, preservar e disseminar seu acervo particular, 

tendo como base a aplicação do conjunto de práticas e saberes que o 

curso de Ciências da Informação e Documentação, dissemina aos alunos 

durante sua formação.  
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Figura 9-Catálogos de exposições - 1959-2011. 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.). 
 

 

 

Figura 10-Estudos (esboços). 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 
 

Esta organização visa o desenvolvimento do Museu Digital Odilla Mestriner.
5
 

Segundo Soares (2012, p. 103): “[...] um ambiente virtual montado e preparado, que 

disponibiliza o acesso a todas as obras pertencentes ao Instituto Odilla Mestriner, 

apresentando ao público, grandes obras de artes de uma artista reconhecida nacionalmente, 

                                                           
5
 MUSEU DIGITAL ODILLA MESTRINER. Museu Digital. Disponível em: 

<http://200.144.255.68:8004/mdom/>. Acesso em: 15 nov. 2014. 
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como Odilla Mestriner”. Todo o material (catálogos de exposições, estudos, desenhos, livros, 

revistas e jornais com publicações da artista e as telas) foi previamente organizado por ela. 

Essa organização sugere que a artista tinha uma vocação para o colecionismo. Tal afirmação é 

baseada no estado do acervo que hoje está sendo organizado. A artista deixou todos os 

documentos previamente catalogados, refletindo assim, sua própria personalidade. 

Um exemplo a destacar são os catálogos de exposições (Figura11) deixados pela 

artista, e separados por ano em envelopes identificados com o ano correspondente na frente 

efetuado por estagiários do curso de Ciências da Informação, da Documentação e 

Biblioteconomia. 

 

Figura 11-Catálogos de exposições - 1959-2011. 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 

 

Há em seu acervo pastas de notícias (Figura 12 e 13) – compostas por recortes de 

jornais que retratavam qualquer notícia a respeito de suas obras ou dela própria. Como, por 

exemplo, as seguintes notícias: X SALÃO PAULISTA –Odilla Mestriner presente no Certame; 

Odilla Mestriner obtém “Prêmio Aquisição”; IX SALÃO PAULISTA DE ARTE MODERNA 

Odilla Mestriner representará Ribeirão Preto – Dia 6 na Galeria Prestes Maia, na capital, 

dentre outras. 
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Figura 12- Pastas de notícias - 1957-2002 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 

 

 

Figura 13 - Pastas de notícias - 1957-2002 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.). 

 

As características apresentadas demonstram sua organicidade e cuidado com sua 

produção artística. O trabalho de organização e divulgação do Instituto Odilla Mestriner só é 

possível devido aos cuidados da própria artista com sua coleção.  

Na Figura 14 encontra-se uma foto da artista plástica Odilla Mestriner. 
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Figura 14- Odilla Mestriner (*18/08/1928+10/02/2009). 

 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 
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4. COLECIONADORES 

 

Recentemente, foi publicado um livro sobre a coleção privada de obras da artista 

plástica Odilla Mestriner, pertencente aos colecionares Rogerio Ruiz e Paulo Fabrino. Essa 

obra nos chama atenção por retratar o cerne do colecionismo, ou seja, o que leva alguém a 

colecionar obras de uma determinada artista? O ato de colecionar pode contribuir para a 

preservação de determinado objeto? É importante para o profissional da informação entender 

como uma coleção é constituída? 

Sobre o interesse pelas obras de Odilla Mestriner, Ruiz e Fabrino (2014, p. 9) 

ressaltam, 

 

Apesar de possuirmos obras de outros artistas, as obras de Odilla sempre 

foram o principal foco do nosso interesse nas artes plásticas. São 41 

desenhos, 16 telas, 9 aquarelas e 9 gravuras datados de 1957 a 2003, 

colecionados durante 31 anos (de 1982 e 2013) que representam as 

diversas fases do vasto trabalho de Odilla, em sua trajetória de mais de 50 

anos. Foram adquiridas diretamente com a artista ou por meio de 

aquisições em galerias, leilões, consórcios ou ainda com outros 

colecionadores particulares. 

 

 

A identificação com a obra de Odilla para Paulo Fabrino teve inicio com sua visita a 

exposição da Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Preto, onde o mesmo cursava o 1° ano. 

Segundo Paulo Fabrino,  

 

De imediato identifiquei-me com a força e dramaticidade de seu trabalho, 

transmitidas por traços vigorosos e determinados e uma ordem e 

equilíbrio perturbadores além de uma linguagem única e coerente (RUIZ; 

FABRINO, 2014, p. 25). 

 

 

Dessa forma, Paulo Fabrino passou a admirar suas obras em outras exposições 

espalhadas pelas regiões. Foi nesse mesmo período que iniciou o curso de Engenharia Civil 

na cidade de Ribeirão Preto, onde em sua classe estudava também o irmão de Odilla, José 

Roberto Mestriner. A partir de então, tornaram-se amigos, e essa amizade se estendeu para 

toda a família Mestriner. (RUIZ; FABRINO, 2014) 

Paulo Fabrino se mudou para São Paulo e passou a apreciar suas obras nas galerias da 

cidade e nas Bienais Internacionais. (RUIZ; FABRINO, 2014). Segundo Paulo Fabrino 

“Estava cada vez mais fascinado pela sua obra. Em cada exposição me surpreendia a evolução 

de seu traço, suas cores, texturas, suportes e temas”. (RUIZ; FABRINO, 2014, p. 25) 
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Em 1982, durante a exposição na galeria Ars Artis, Paulo Fabrino comprou sua 

primeira obra, denominada “Natureza Envolvente”, iniciando assim sua Coleção. Com isso, 

ele e Odilla tornaram-se grandes amigos. (RUIZ; FABRINO, 2014) 

De acordo com Paulo Fabrino: 

 

Passei a estudar mais a sua obra e fui adquirindo os quadros de tal forma 

que pudessem representar cada uma de suas fases desde 1957. [...] Cada 

quadro adquirido era uma imensa satisfação, sendo uma das maiores 

delas a aquisição da obra que eu havia visto, em 1973, na XII Bienal: 

“Equilibristas”. (RUIZ; FABRINO, 2014, p. 25). 
 

Já Rogério Ruiz passou a se interessar pelas obras de Odilla por volta do ano de 1986. 

(RUIZ; FABRINO, 2014) 

Para Rogério Ruiz,  

 

O equilíbrio de seus quadros e a simetria me chamaram a atenção, assim 

como o uso de cores suaves. Neste primeiro encontro a temática foi a 

natureza: árvores repetidas com suas raízes aparentes, como que 

segurando a tela e marina. (RUIZ; FABRINO, 2014, p. 29), 
 

Logo, Rogério Ruiz também conheceu a artista e passaram a serem grandes amigos, 

continuando sempre a admirar suas obras e apreciá-las. (RUIZ; FABRINO, 2014) 

Segundo Rogério Ruiz :  

 

As exposições dela, em que adquirimos algumas das obras da coleção, 

foram grandes reuniões de amigos, assim são lembradas, como momentos 

de amizade regados por arte. [...] Até hoje busco suas obras em galerias, 

leilões e mesmo com colecionadores particulares, principalmente com o 

auxílio da internet, e é uma alegria imensurável quando consigo mais 

uma. (RUIZ; FABRINO, 2014, p. 29). 
 

Assim, eles passaram anos pesquisando a obra da Odilla. Utilizavam o próprio acervo 

de Odilla, o qual dispunha de diversos materiais de pesquisa como, livros de arte, revistas de 

arte, catálogos de exposições e recortes de jornais, além desse material, utilizavam arquivos 

públicos e a web. (RUIZ; FABRINO, 2014) 

 

Além do interesse pela trajetória de Odilla, nos ocupamos do 

rastreamento de todas as obras que ingressavam em nossa Coleção, 

identificando as mostras em que foram expostas, e as coleções a que 

eventualmente já tenham pertencido. Mobiliza-nos igualmente detectar os 

prêmios que por ventura tenham recebido, assim como estudar os textos 

em que foram analisadas ou citadas. Reunidas e organizadas as 

informações e com o conjunto de obras adquiridas, nasceu a ideia de 

produzir este livro para que mais pessoas possam conhecer a importância 
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da obra de Odilla Mestriner para a cultura visual do país. (RUIZ; 

FABRINO, 2014, p. 9) 

 

 

Além das obras de Rogério Ruiz e Paulo Fabrino, há mais de 1.288 obras de arte de 

Odilla Mestriner. Esse número foi retirado do livro-tombo (Figura 15) deixado pela própria 

artista e encontrado em seu acervo pessoal, denotando mais uma vez sua preocupação em 

saber com quem estavam suas obras, pois, só assim poderia de alguma forma, organizar e 

preservar todo o registro para posterior consulta desse material. Odilla registrava em um 

caderno denominado “livro-tombo” a relação de suas obras produzidas, contendo dados de 

todos os proprietários: ano da obra, título da obra, série, dimensão da obra, técnica utilizada, 

nome do proprietário e cidade onde este residia. Tais anotações incluíam então informações a 

respeito da obra e do comprador.  

 

Figura 15-Livro tombo – 1955-2008. 

 

Fonte: Instituto Odilla Mestriner (I.O.M.) 
 

Dessa forma, foi utilizado este documento (livro-tombo) para levantar dados sobre 

seus compradores com intuito de conhecer possíveis colecionadores das obras de Odilla 

Mestriner. Para esta pesquisa, utilizamos uma amostra desses compradores. A amostra 

restringiu aos 242 compradores residentes na cidade de Ribeirão Preto. Além disso, o contato 

com estes compradores tem também como objetivo fazer um mapeamento das obras de 

Odilla, que não se encontram disponíveis no acervo do Instituto.  
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Dos 242 compradores de obras de Odilla Mestriner, obteve-se o contato com 62 

compradores. Destes contatos, foram identificadas 155 obras da artista. Um desses 

compradores possui 15 obras de Odilla Mestriner. 

Embora não seja possível classificar todos estes compradores como colecionadores das 

obras de Odilla Mestriner, entende-se que muitos deles o são. No Apêndice A encontra-se a 

relação das obras de Odilla Mestriner que se encontram fora do Instituto, bem como a 

descrição de cada obra, informações fornecidas pelos compradores das obras da artista e 

retiradas do próprio livro-tombo.  

Esta relação possui obras datadas entre os anos de 1956-2005. Um aspecto peculiar é 

que grande parte dessas informações foram registradas pela própria Odilla Mestriner, 

demonstrando, mais uma vez sua preocupação em mapear sua produção artística. Assim, foi 

questionado aos compradores se os mesmos se consideram colecionadores das obras de Odilla 

Mestriner. Dos 62 compradores, 28 se intitularam colecionadores de obras de Odilla, o que 

denota o prestígio da artista. No Apêndice B encontra-se o Formulário da Obra utilizado como 

instrumento de coleta de dados sobre os compradores/proprietários e suas respectivas obras. 

Esta relação será importante para o mapeamento das obras de Odilla em Ribeirão 

Preto. Além disso, tais informações poderão futuramente ser utilizadas na construção do 

Catálogo Raisonné. Trata-se de um catálogo que possui um elenco completo de referência 

sobre a obra de um determinado artista, desenvolvido através de um exaustivo levantamento 

de toda a sua produção. Alguns artistas já dispõem toda a sua trajetória artística neste 

material, um exemplo é a Tarsila do Amaral uma referência do modernismo brasileiro, a 

mesma teve toda a sua obra catalogada e exposta no Catálogo Raisonné Tarsila do Amaral. 

Tal que, embora sendo considerado completo, um Catálogo Raisonné, dificilmente 

será um material decisivo, pois o mesmo estará sempre em constante atualização com novas 

descobertas de documentação ou até mesmo obras de arte, que poderão adicionar ou subtrair 

informações, ou até mesmo mudar a essência e rever concessões. (SILVA, 2010) 

Daí se justifica a importância do mapeamento realizado. É importante para a história 

de um artista o conhecimento de toda sua produção artística. 

Quanto ao questionamento sobre se o ato de colecionar pode contribuir para a 

preservação de determinado objeto, entende-se que certamente, já que caso não houvesse 

iniciativas particulares de colecionar, dificilmente o poder público daria conta de preservar 

obras de importantes artistas, o que tornaria muitas coleções obsoletas.  

Apresentados os colecionadores das obras de Odilla Mestriner para exemplificar os 

desdobramentos de uma coleção, entende-se que o profissional da informação deve conhecer 
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a constituição de acervos, sua história, sua importância, seu desenvolvimento para entender a 

importância de sua unicidade e preservação. Pois, todos estes componentes reunidos formam 

um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelo profissional da informação dentro de 

um ambiente informacional, desde unidades de informação até acervo artístico, elas são de 

extrema importância para que o bibliotecário/profissional da informação entenda que toda a 

coleção que compõe o acervo passou por um processo de planejamento e tomada de decisão, e 

por isso merece todo um cuidado especial.  

Sendo assim, de acordo com Thomé no “Manual de conservação preventiva” não 

publicada, em uma unidade de informação, o bibliotecário/profissional da informação 

responsável pelo acervo, deve necessariamente adotar algumas medidas que são 

indispensáveis dentro deste ambiente informacional e, consequentemente, transmitir às 

próximas gerações o patrimônio cultural sob sua responsabilidade.  

 

Bibliotecário é o profissional responsável pela organização, tratamento e 

disseminação das informações, ou seja, cabe-lhe selecionar, analisar e 

sintetizar livros, revistas, documentos, filmes, fotos e vídeos. O 

bibliotecário é responsável por garantir as boas condições dos materiais 

armazenados, além de mediar e facilitar o processo de acesso cognitivo 

dos usuários. Esse profissional trabalha com as ciências da informação, e 

gestão do conhecimento, portanto, além de organizar e armazenar as 

informações, o bibliotecário oferece suporte e disponibiliza informações 

para a tomada de decisões importantes. (BRASIL PROFISSÕES, [20--], 

p.1) 

 

Portanto, as obras de arte do acervo artístico devem necessariamente estar protegidas 

contra o meio que estão inseridas, para que não haja deterioração pelo meio ambiente e outros 

agentes que possam destruir a coleção existente, pois a mesma possui o poder de refletir 

determinado período de um momento histórico, além de transmitir conhecimento às gerações 

futuras. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O levantamento dos colecionadores das obras da artista plástica Odilla Mestriner, 

produziu resultados extremamente importantes que agrupados, tentam explicar à proposta 

inicial desta pesquisa. 

Inicialmente, quando começou a seleção dos colecionadores que integrariam a amostra 

a ser entrevistada, muitas questões sobre a coleta de dados surgiram. Pois, alguns 

colecionadores poderiam, inicialmente, serem resistentes em passar a informação, outros não 

possuírem conhecimento no que poderia ser referido (mesmo com a citação de que seu nome 

e sua respectiva obra constam no livro tombo deixado pela própria artista) e outros até vierem 

a falecer em decorrente do tempo. 

Nesta fase de elaboração da presente pesquisa, o estudo contínuo aliado ao 

desenvolvimento da revisão de literatura foi muito importante para a compreensão do 

colecionismo em si, quanto do próprio caráter colecionista da artista plástica Odilla Mestriner 

refletido na estrutura do acervo presente no Instituto sobre o qual propunha considerar. 

Descobrir as características que refletem sua identidade de colecionadora, além de artista 

plástica foi fundamental para que a análise das informações recolhidas fosse no mínimo, 

considerável ao problema exposto. 

O uso dos itens esquematizados no Formulário da Obra localizado no Apêndice B foi 

essencial para a obtenção de informações a cerca do colecionador e de suas respectivas obras, 

principalmente na questão exposta ao colecionador que dizia respeito sobre a considerável 

possibilidade de ser um (a) colecionador (a). O Formulário permitiu que todas as informações 

importantes para o desfecho desta pesquisa fossem extraídas dos colecionadores. 

Absorvidas as informações, estas foram relevantes para a ilustração da questão do 

colecionismo presente no perfil da artista plástica Odilla Mestriner, bem como no 

esclarecimento e na estruturação dos inúmeros colecionadores espalhados por Ribeirão Preto. 

As informações coletadas foram dispostas no quadro presente no Apêndice A. 

No caso estudado, o levantamento dos colecionadores de suas obras residentes na 

cidade de Ribeirão Preto se fez fundamental para o esclarecimento e estruturação destes 

espalhados por essa cidade, pois através disso foi possível desenvolver o mapeamento das 

obras de Odilla que não se encontram disponíveis no acervo do Instituto. Além disso, tais 

informações poderão futuramente ser utilizadas na construção do Catálogo Raisonné. Daí se 

justifica a importância do mapeamento realizado. É importante para a história de um artista 

conhecer toda sua produção artística. 
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Contribui também com os estudos sobre a artista plástica. Pois se observou que a 

questão do colecionismo refletido no Instituto Odilla Mestriner ainda não havia sido foco de 

estudo, o que significa que esta pesquisa poderá trazer novas perspectivas sobre a formação 

do acervo do Instituto, que ainda hoje está localizado na residência da própria artista.  

Sugere-se para futuras pesquisas no âmbito da Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, fazer uma pesquisa sobre aspectos da representação descritiva e representação 

temática do processo de Organização Documental já iniciado no Instituto. O Instituto se 

tornou um local importante de pesquisa tanto no campo das artes como no nosso próprio 

Campo. 
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APÊNDICE A 

 

Quadro 1 – Relação de Obras de Odilla Mestriner pertencentes a apreciadores da artista 

residentes em Ribeirão Preto. 

Colecionador Obras Título Série Ano Dimensões Técnica 

1 2 Casas e árvores Sem cit. 1963 Sem cit. Nanquim e 

colagem 

s/cartão 

  Figura Sem cit. 1974 27 x 18 Tinta nanquim 

s/papel 

2 2 Cadeiras Sem cit. Sem 

cit. 

80 x 28 Sem cit. 

  Postes  2005 24 x 12 Acrílica 

s/cartão 

3 1 Agrupados  1991 26 x 20 Tinta acrílica 

s/ tela 

4 1 Visão da Porta  1985 31 x 20 Aquarela 

s/papel 

5 2 VII Figuras-Casas 1967 Sem cit. Nanquim e 

colagem s/ 

cartão 

  I Variações em 

desenho em 

torno de uma 

forma 

gravada 

1972 85 x 48 Gravura e 

nanquim sobre 

cartão 

6 2 Outonal Sem cit. 1982 40 x 54 Aquarela s/ 

papel 

  AConfraternização Espantalhos 1985 74 x 56 

 

Aquarela s/ 

papel 

7 1 Ciclo da Lua na 

Mata 

Sem cit. 1985 39,5 x 62,5 Desenho 

nanquim s/ 

papel 

8 4 I Andantes 1992 50 x 90 Acrílica-areia 

s/ tela colada 

  Noite Dia na Mata Sem cit. 1997 60 x 80 Acrílica s/ tela 

  I Pequenos 

Estandartes 

Pretos 

1999 32 x 21 Acrílica s/ tela 

  II Pequenos 

Estandartes 

Pretos 

1999 32 x 21 Acrílica s/ tela 
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9 4 Acoplados Espantalhos 1987 80 x 60 Tinta acrílica 

s/tela 

  Pequeno 

Bananeiro Verde 

Sem cit. 1993 26 x 36 Tinta acrílica 

s/tela colada 

  Passaredo Sem cit. 1988 80 x 60 Tinta acrílica 

s/tela 

  I Bananeiro 

Dourado 

1993 36 x 26 Tinta acrílica 

s/tela 

10 4 II Pequeno 

Oratório 

2003 0,21 x 0,16 Nanquim 

s/papel 

  Bananeiro Sem cit. 2000 0,18 x 0,12 Acrílica sobre 

papel artesanal 

  I Pequeno 

Oratório 

2003 0,21 x 0,17 Nanquim 

s/papel 

  Pequeno 

Bananeiro 

Enquadrado 

 2005 0,16 x 0,16 Acrílica-

nanquim sobre 

papel 

11 4 Sem cit. Bananeiras 1981 3 x 35 Sem cit. 

  Sem cit. Bananeiras 1981 1 x 35 Sem cit. 

  Barco a vela Sem cit. Sem 

cit. 

3 x 25,1 Sem cit. 

  Pássaros Sem cit. Sem 

cit. 

1 x 30 Sem cit. 

12 2 VII Bananeiro 1982 42 x 54 Aquarela 

s/papel 

  Caminho dos 

Pássaros 

Sem cit. 1984 43,5 x 30 Aquarela 

s/papel 

13 2 Campestre – Dois 

Momentos 

Sem cit. 1981 60 x 45 Tinta acrílica 

s/tela 

  II Sem cit. 1993 36 x 26 Tinta acrílica 

s/tela 

14 1 Jardim Celeste Sem cit. 1982 30 x 44 Aquarela s/ 

papel 

15 3 Figuras e Pássaro Sem cit. 1972 90 x 69,5 Tinta acrílica 

sobre tela 

  Campo de Futebol Sem cit. 1970 37,5 x 28,0 Tinta acrílica 

s/ tela 

  Visão Urbana Sem cit. 1979 Sem cit. Litogravura 

16 1 II Casas e 

Flores 

1968 Sem cit. Nanquim 

colorido 

17 2 Aprisionados Espantalhos 1986 80 x 60 Acrílica s/tela 

  Porta Cerrada Sem cit. 1987 54,5 x 37 Aquarela 

s/papel 

18 1 V Figura 

Transfigurada 

1973 84,5 x 64,5 Tinta acrílica 

sobre tela 

19 1 Figura Chaplin Sem cit. 1960 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

20 3 Bipartido I Espantalhos 1988 70 x 50 Tinta acrílica 

s/tela 
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  Biopartidos II Espantalhos 1988 50 x 70 Tinta acrílica 

s/tela 

  I Cidade dos 

Aflitos 

1974 72,5 x 51 Nanquim sobre 

cartão 

21 1 Caminho do Sonho Sem cit. 1991 58 x 42 Tinta aquarela 

s/papel 

22 1 Pássaro Verde Sem cit. 1976 26 x 26 Nanquim e 

acrílico 

s/cartão 

23 1 Raízes no Tempo Sem cit. 1983 58 x 41,5 Aquarela 

s/papel 

24 2 Noite e Dia Espantalhos 1991 26 x 20 Tinta acrílica 

sobre tela 

  Casas Sem cit. 1962 58,5 x 41 Desenho, 

naquim sobre 

papel 

25 2 O Cerco Espantalhos 1987 Sem cit. Aquarela 

s/papel 

  Barcos Azuis Sem cit. 1990 21,5 x 15 Acrílica sobre 

tela colada 

26 8 Amanhecer 

Marítimo 

Sem cit. Sem 

cit. 

Sem cit. Tinta acrílica 

s/tela colada 

  Sem cit. Relações 

Amorosas 

1987 Sem cit. Aquarela 

  Paisagem Sem cit. 1986 Sem cit. Aquarela 

  Árvore Ameaçada II 1985 59,5 x 40 Aquarela s/ 

papel 

  Urbano Modulado Sem cit. 1992 80 x 90 Acrílica s/tela 

  Flor Exótica Sem cit. 1980 Sem cit. Litogravura 

  Transfloração Sem cit. 1979 Sem cit. Litogravura 

 
  

  Sem cit. Sem cit. 1974 Sem cit. Nanquim 

s/papel 

27 3 Natureza 

Conjugada 

Sem cit. 1982 42 x 60 Aquarela 

s/papel 

  Natureza 

Devastada 

Sem cit. 1982 40 x 57 Aquarela 

s/papel 

  IV Bananeiro 1981 42 x 53 Aquarela 

s/papel 

28 2 Sem cit. Amazonas II 1980 Sem cit. Sem cit. 

  Soleil Sem cit. 1982 14 x 25 Aquarela 

s/papel 

29 3 Caminho do Sol Sem cit. 1983 29,5 x 42 Tinta aquarela 

s/papel 

  Florexótica Sem cit. Sem 

cit. 

29 x 36 Litografia 
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  Noturno Sem cit. 1990 21 x 15 Tinta acrílica 

s/tela 

30 1 IV Caminhos da 

Ferrovia 

1981 42 x 46 Aquarela 

s/papel 

31 1 Gato em Repouso Sem cit. 1965 Sem cit. Tinta plástica 

s/duratex 

32 4 Céu - Mar Sem cit. 1980 40 x 50 Acrílica sobre 

tela 

  III Figuras 

contra a 

vidraça 

1968 0,80 x 0,60 Acrílica sobre 

tela 

  Trechos de Ruas Sem cit. 1959 32 x 49 Nanquim sobre 

papel 

  Trechos de Ruas Sem cit. 1961 45 x 53 Nanquim sobre 

papel 

33 1 V Garrafas e 

Figuras 

1976 33 x 33 Tinta acrílica e 

naquim s/papel 

34 4 Sem cit. Sem cit. 1956 45 x 35 Óleo sobre tela 

  Estação de Trem Sem cit. 1963 74 x 54 Pintura e 

colagem 

  Gato Sem cit.. 1965 68,5 x 48 Pintura e 

colagem 

  Por do Sol Sem cit. 1963 64,5 x 47 Pintura e 

colagem 

35 1 Sagrada Família Sem cit. 1990 15 x 21,5 Tinta acrílica 

s/tela colada 

36 1 Árvore Despida Sem cit. 1982 40 x 56 Aquarela 

s/papel 

37 1 Alvorecer 

Marítimo 

Sem cit. 1982 56 x 42 Aquarela 

s/papel 

38 1 O Carrosel Sem cit. 1971 1,20 x 0,85 Tinta acrílica 

39 2 Noturno Marinho Sem cit. 1990 21,5 x 15 Acrílica s/tela 

colada 

  I Pequeno 

Bananeiro 

1991 26 x 20 Tinta acrílica 

s/tela 

40 3 Três Momentos Sem cit. 1982 40 x 55 Aquarela 

s/papel 

  Coqueiros Sem cit. 1983 15 x 23 Aquarela 

s/papel 

  Bananeiro 

Fragmentado 

Sem cit. 2005 100 x 0,80 Acrílica s/tela 

41 2 A Perseguição Espantalhos 1987 38 x 58 Aquarela 

s/papel 

  Habitat Espantalhos 1987 80 x 60 Tinta acrílica 

s/papel 

42 15 Ligações 

Amorosas II 

Espantalhos 1988 80 x 60 Acrílica sobre 

tela 

  Os avós sempre 

presentes 

Cadeiras 2005 46 x 51 Cópia 

fotográfica e 

acrílica sobre 

tela 

  Ligação Astral I Espantalhos 1998 50 x 70 Acrílica s/tela 
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  Crucificação Cristo 1999 45 x 70 Acrílica, areia 

, colagem 

sobre tela 

  Sem cit. Sem cit. 2005 15,5 x 15,5 Sem cit. 

  Sem cit. Bananal 2000 59 x 39 Acrílica sobre 

papel artesanal 

  Chuva com Lua e 

Sol 

Sem cit. 1985 40 x 35 Nanquim sobre 

papel fabriano 

  Composição 

“Janela e Casario” 

Sem cit. 2005 18 x 15 Acrílica sobre 

cartão 

  XXXI Andantes 1998 50 x 65 Nanquim e 

acrílica sobre 

papel fabriano 

  XXIV Andantes 1995 50 x 70 Nanquim e 

acrílica sobre 

papel 

  Homem com 

escada 

Sem cit. 1957 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

  II Pequena Vila 1985 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

  Grande Muro Sem cit. 1959 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

  X Casas repetidas   60 x 44 Nanquim 

colorida 

  X XVII Andantes 1995 64,5 x 49,5 Nanquim, 

acrílica s/papel 

43 2 Dois Tempos Bananeiro 1990 21,5 x 15 Tinta acrílica 

s/tela colada 

  Três Figuras Sem cit. 1993 36 x 26 Tinta acrílica 

s/tela colada 

44 1 Gatos e Luas Sem cit. 1965 Sem cit. Tinta plástica 

s/compensado 

45 1 Enflorescer Sem cit. 1980 Sem cit. Litografia 

46 3 Os Amantes Espantalhos 1987 25 x 17,5 Tinta aquarela 

s/papel 

  Espantalho Sem cit. 1986 28,5 x 17 Aquarela 

s/papel 

  Casal Sem cit. 1989 Sem cit. Sem cit. 

47 1 I Figura 

Dividida 

1974 Sem cit. Tinta nanquim 

sobre papel 

48 1 Figura Sem cit. 1957 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

49 3 Tempo de Espera Andantes 1993 60 x 80 Tinta acrílica 

s/tela 

  Fantástico Urbano Fantástico 

Urbano 

1983 60 x 80 Nanquim, 

acrilex, 

colagem 

s/papel 

  VI Caminhos da 

Ferrovia 

1981 26,5 x 36 Aquarela 

s/papel 
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50 3 Telhados 

Ordenados 

Sem cit. 1982 45 x 60 Tinta acrílica 

s/tela 

  Cidade Condenada Sem cit. 1984 62 x 40 Aquarela 

s/papel 

  I Fantástico 

Urbano 

1977 90 x 65 Nanquim, 

acrílex, 

colagem 

s/papel 

51 6 III Amazônia 1980 67 x 47 Gravura 

(colorido à 

mão 24/40) 

  Visão Urbana Sem cit. 1979 67 x 47 Gravura 

(colorido à 

mão 12/20/40) 

  Transfloração Sem cit. 1979 67 x 47 Gravura 

(colorido à 

mão 23/30) 

  Florexótica Sem cit. 1970 48 x 34,5 Gravura 

(colorido à 

mão 07/30) 

  I Mata 

Enluarada 

1995 24 x 30 Tela em óleo 

  Sem cit. Mata 

Enluarada 

1996 24 x 30 Tela em óleo 

52 1 I Espantalho 1982 31 x 42 Aquarela 

s/papel 

53 1 III A Margem da 

Ferrovia 

1995 29 x 25 Acrílica s/tela 

54 4 Flor Mágica Sem cit. 1979 Sem cit. Litografia 

  Muros, Portas e 

Janelas 

Sem cit. 1963 Sem cit. Nanquim e 

colagem 

s/cartão 

  “Capricórnio” Signos 1992 22 x 20 Tinta acrílica 

s/tela colada 

  “Escorpião” Signos 1992 22 x 20 Tinta acrílica 

s/tela colada 

55 3 “In Love” I Espantalhos 1989 32 x 26 Acrílica s/tela 

  XI “Benvinda à 

Multidão” 

Figuras - 

Casas 

1966 0,79 x 0,59 Tinta acrílica 

s/tela 

  II Figuras em 

procissão 

1968 Sem cit. Nanquim –

estudo 

56 1 Pequenos Barcos Sem cit. 1957 Sem cit. Nanquim sobre 

papel 

57 1 VI Variações em 

desenho em 

torno de uma 

forma 

gravada 

1972 95 x 56 Gravura e 

nanquim sobre 

papel 

58 1 A marcha Sem cit. 1997 21 x 32 Tinta acrílica 

s/tela colada 

59 8 Campestre Sem cit. 1990 15 x 21 Tinta acrílica 

s/tela 
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  Noturno Marítmo Sem cit. 1995 52 x 40 Aquarela 

s/papel 

  VI Trechos de 

Ruas 

1995 55 x 31 Nanquim sobre 

papel 

  Árvore Solitária Sem cit. 1979 70 x 50 Tinta acrílica 

s/tela 

  VIII Bananeiro 1982 58,5 x 43 Aquarela 

s/papel 

  Chaminés na Mata Sem cit. 1984 65 x 40 Aquarela 

s/papel 

  A Ciranda Espantalhos 1986 72 x 51 Aquarela 

s/papel 

  A Marcha Espantalhos 1986 80 x 60 Tinta acrílica 

s/papel 

60 3 I Gato Triste 1965 69 x 40 Nanquim e 

colagem 

s/cartão 

  III Cidade dos 

Aflitos 

1974 69,5 x 49,5 Tinta nanquim 

sobre cartão 

  Figuras-Janelas Sem cit. 1969 0,65 x 0,37 Tinta nanquim 

sobre papel 

61 2 Entre Árvores Sem cit. 1984 60 x 40 Aquarela 

s/papel 

  Casa e Árvores Sem cit. Sem 

cit. 

Sem cit. Sem cit. 

62 6 II Formas de 

Vida 

1981 45 x 60 Tinta acrílica 

s/tela 

  Visão Vegetal Sem cit. 1982 40 x 56 Aquarela s/ 

papel 

  Invertidos Andantes 1996 25 x 29 Areia, acrílica 

s/tela colada 

  Três Andantes Andantes 1996 21,5 x 15,5 Areia, acrílica 

s/tela colada 

  “Amantes” Espantalhos 1989 15 x 13,5 Acrílica, 

colada s/tela 

  Árvore Sem cit. 1980 23 x 12 Sem cit. 
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APÊNDICE B 

 
Formulário da Obra sobre os compradores/proprietários e suas respectivas obras. 

 

Formulário da Obra 

 

Proprietário: 

 

N° de obras: 

 

Título: _______________________________________________ 

Referência Visual (caso não tenha título): ___________________ 

_____________________________________________________ 

 

Série: ________________________________________________ 

 

Ano: __________. 

 

Tipo: Desenho [  ]  Pintura [  ] Objeto [  ] Aquarela [  ] Outro [  ] 

____________________________________________________ 

 

Dimensões: Vertical __________ cm. Horizontal __________ cm. 

 

Localidade: ___________________________________________ 

N°. ________ Bairro: ___________________________________ 

Cidade: __________________________________ Estado: _____ 

 

Foto da Obra: 

 

Autoriza ir Fotografar?              Sim [   ]      Não [   ] 

Data Marcada para fotografar. ________________ 

Horário __________________ 

 

Observações: _________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Cadastro da Obra Finalizado em: __________________________ 

Por: _________________________________________________ 

 

Data Aquisição: _______________________________________ 

Forma Aquisição: ______________________________________ 


