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ODILA MESTRINER 

A noite domingueira cio dia 1-7 último, consti-
tuiu-se em acontecimento social,artístico com 
a "vernissag" dos trabalhos da renomada pin-
tora ribeirãopretaná Odila Mestriner. O local 
foi a Galeria de Arte do "Black Stream Hotel", 
por gentileza do Dr. Athanazio Sarantopou-
lo. Falaram na ocasião o Dr. Antonio Paloc-
ci, Diretor do Departamento de Cultura do 
Município e o Dr. Welson Gasparini, prefeito 
municipal, que em nome da comunidade ri-
beirãopretana ofereceu à artista um cartão de 
prata, A pintora Odila vai-se tornando conhe-
cida do público e seu nome aos poucos refoge 
dos meios estritamente artísticos para tornar-
se popular. O seu currículo é motivo de júbi-
lo não só para ela, como para sua cidade na-
tal. Basta dizer que já expoz nas principais 
cidades do Brasil e figurou em exposição co-
letiva na "Gallery Four Planets" de Maryland, 
Estados Unidos. Seu nome é mencionado en-
tre outras obras de vulto, na Nova enciclopé-
dia Delta Larouse, no Dicionário das Artes 
Plásticas do Brasil, de Roberto Pontual e no 
"Profile of The New Brazilian Art.", este de 
autoria do nosso conhecido P.M. Bardi. A 

pintura de Odila Mestriner é profundamente 
marcada de características próprias. A forte e 
independente personalidade de Odila motiva 
a sua criação artística que não se pode enqua-
drar nas principais escolas conhecidas. Téc-
nica moderna e vigorosa. Joga com formas e 
cores, mas permanece presa, talvez propósital-
mente, a linhas geométricas disciplinadas. Os 
tons são vivos, quase berrantes e contrastan-
tes, predominando o vermelho-preto-branco e 
o verde-azul-alaranjado. Há uma tônica qua-
se invariável em seus quadros que revela a 
preocupação constante da criadora com o ho-
mem ou o ser humano, representado por ca-
ras ou caretas e melhor diríamos por máscaras 
de rostos humanos. Talvez psicologicamente 
a artista queira reunir em suas concepções o 
mundo geográfico (as formas), a natureza 
(as cores vivas) e o homem (as máscaras). 
Dos trabalhos expostos, destacam-se o trípti-
co "Figuras transfiguradas", "Figuras e pás-
saros", "Os equilibristas" e "O vendedor de 
ilusão". O calor humano na prosa da artista, 
as cores quentes de seus quadros, o entusias-
mo dos admiradores que ali estavam, os sal-
gadinhos caprichados e os drinques seleciona-

dos criaram uma agradável e aconchegante 
reunião na noite chuvosa e humiaa daqueie 
domingo. Há a destacar também a originali-
dade feminil no serviço áe "Jouíiet" que foi 
servido por graciosas e airíaveis garçonetes, 
elegantemente uniformizadas com sugestivas 
mini-saias. . . Parabéns ao Dr. Athanazio! 
Disseram presente à reunião de arte, entre 
outros, o jornalista e musicologo Otorino Riz-
7,o, o arquiteto dr. Jaime Zeiger, a estimada 
Profa. Lourdes Gandra, da Pró Música, o pro-
fessor de Literatura Dr. Vicente Teodoro, 
Profa. Maria do Carmo Sampaio de Souza, 
Diretora da Escola de Artes do Museu dc Ri-
beirão, Marina Vergueiro Forjaz, Mario Morei-
ra Chaves, João Baldan, Dr. Carloti e Sra., 
o nosso renomado Vacarini, Maria Luiza de 
Lazaro, Helmozides Zorzenon Gouveia e Mir-
tes de Lazaro, esta uma expressão de valor na 
administração da Associação Comercial de Ri-
beirão . Aos nossos leitores não recomendamos 
apenas prestigiarem a desenhista conterrâ-

nea, mas ir conhecê-la, apreciar e familiari-
zar-se com as suas originais criações artísticas 


