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Odila Mestriner 
Internacional de 

Mais uma vez Ribeirão Preto estará pre-
sente na mais famosa manifestação de arte das 

Américas, com a participação da artista local 
Odila Mestriner, classificada para figurar na 

XII Bienal Internacional de Arte de S. Paul-
lo, a realizar-se no próximo 5 de outubro des-
te ano. 

Conforme tem sido divulgado pelos jornais 
da capitai, somente vinte e dois artistas foram 
acolhidos dentre os 236 inscritos que apre-
sentaram suas obras para seleção e dentre 

esses, apenas três do interior tiveram a opor-
tunidade de figurar na mostra de arte quf ca-
da dois anos congrega artistas plásticos ' do 
mundo inteiro; São êles; Bernardo Caro, de 
Campinas e que recentemente expôs em nos-
sa cidade, na Galeria Black Streash; Armando 
Moral Sendim, de Santos é a nossa Odila Mes-

triner filha de Ribeirão Preto e aqui resi-
dente. 

Releva dizer que Odila* Mestriner ê, '"no 
momento, a artista, mais premiada do Estado 
de São Paulo, com um fabuloso currículo de 
atividades no campo do desenho, da pintura e 
da gra vura, citada nos mais importantes livros 
e enciclopédias não só do país como do exte-
rior e. somente pelo seu indiscutível valor, tem 

"XII Bienal 
" - iWiá' Brtelde J . Paulo 

participado de todas as Bienais de S. Paulo, 
a partir da V até a deste ano que atinge o 
número XII . São, portanto, oito consecutivas 
que eis eonsegue se classificar para figurar 
naquea importante exposição de arte, con-
correndo com centenas de artistas de toda 
parte do mundo. 

Os trabalhos que Odila apresentou este 
ano desenvolvem o tema ""Equilibristas"" e 
marcam a linha; de equilíbrio do homem n 
vida e reíerminam a dinâmica íto movimento. 
Todos eles guardam aquela característica fo-
ma.' que sempre margearam a obra da artis-
ta com seriedade de propósitos e riqueza de-

contextura, como plena integração da forma e 
•da cor para tomarem-se beleza e expressão na 
-rcepção mais pura e mais autentica. São, 
realmente, trabalhos de arte . 

Cada trabalho é montado com 3 a 4 telas 
alcançando grandes dimensões que chegam a 

fingir até 2,80 metros, 1,60 metros e : • 
metros- E cada obra, em seu conjunto, apre-

senta uma forma irregular, diagonal, havendo 
assim uma quebra na forma retangular, tradi-

cional dos quadros. As pinturas, entretanto, 
são executadas dentro da linha que bem ca-
racteriza o estilo-dia artista. 

E' importante saber-se que o júri de se-
hcão, este ano, foi rigorosíssimo em virtude do 
elevado número de obras enviadas o que mais 
valoriza os artistas escolhidos. Assim é que 
OdVa Mestriner, mais uma vez se apresenta 

mais importante mostra de arte do henr" 
í rio para honra e gloria de Ribeirão Preto. 


