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(Dia 12, m Black Stream) 
Uma das maiores expressões da arte local, 

a p n t o r a e desenhista Odila Mestriner, com obras em todas as Bienais desde 1959, exposições nos salões Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, 
Paulista de Arte Contemporânea, Arte Moderna de Curitiba, em Maryland e Faifield, nos Estados Unidos, entre outras, foi a eleita para a exposição comemorativa do primeiro aniversário da Galeria de Artes do Hotel Black Stream, no próximo domingo, dia 12, às 20:30 horas. 

A partir da V Bieir l cte São Pau porânea de São Paulo, Pinacoteca de 
lo, em 1959, a artista ribe.rãopreta- Sãq Paulo, Museu Nacional de Belas 
na Ociiiai Mestriner tem exposto re- Artes do Rio de Janeiro, Curitiba, 
gu a v: eiítc ;n, todas as Bienais, Pré- Flffianopolis, Vitoria, Brasiiia, São 
B enais, Bienal de Artes Plásticas de José do Rio Preto, Fundação ^ívares 
Santcs e i a ia. Expôs também, nos Penteado, Palacio Itamaraty, Depto. 
salões Nacional de Arte Moderna do de Cultura de Santqs ,de Santo An-
Rio de Jrjneiro, Paulista de Arte dita, de Ribeirão Preto e em, coleções 
Contemporânea, Arte Moderna de particulares de Bremem, Alemanha, 
Cu:iubá e outros. Estados Unidos e Brasil. 

Cc rv\ ariista convidada figurou Seu nome figura na Nova Enci-
iias seguintes exposições: "Contribui- cloped.a Delta La Rousse, no Dicio-
ç :o c . Aitin-er as 'Artes Plasticas do nario das Artes Plasticas do Brasil 
País" — Museu de Arle Moderna do de Roberto Pontual e no Profile of dia 
Rio 1972; "Panorama da Atual Arte Brasilian Art de P.M. Bardi. 
Bras id : " — MUJJU de Arte de São 
Paulo, 1971 e 1974; 2.o Exposição In- A EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA 
ternacicnai da Gravura" — Museu Por tudo isso, os quadros da ax-
tíe Arte Moderna de Sãq Paulo, 1972 tista, uma das maiores expressões da 
e E qjo.ií . o "imagem do Brasil", f r t e local, foram os eleitos para a Ex-
1973, era Bruxelas. posição Comemorativa de Aniversa-

Figurou ainda, em uma coletiva rio da Galeria. tíe . Artes do Blcck 
)ãe artistas brasileiros nr< Galtery Stream Hotel, à rua General Osorio, 
Four Planeis de Maryland — USA, 830, no proximo dia 12, às 20,30 ho-
em 1973 e na Iramar and Bel Galle- ras . 
ry — Faiíield — USA, em 1973. Pos- A tematica e a técnica em, sua 
sul obras no Museu de Arte Contem- obra, ao longo d<)(S anos, ao mesmo 



Odila Mestriner: a robotização do homem moderno 

tempo em que experimentam modifi-
cações radicais, se mantém sempre 
ligadas ao grafismo, de rara qualida-
de, e ao ser humano. Suas figuras, 
nas quais se destacam oa olhos, e a 
boca, repetidos à exaustão numa 
mesma tela ,sugerem toda a msssi-
ficação e o anonimato a que somos 
submetidos ptelo desenfreado pro-
gresso do mundo moderno. 

Apesar da mostra ser uma se-
quencia dos trabalhos anteriores des-
ta/ artista d.ejd,icada, ela apresenta 
uma evolução muito grande qule atin-
ge alto nivel plástico. Odila Mestri-
ner, altamente intelectualizada, sa 
be realmente o que quer le como rea-
lizar o que almeja dentro de sua arte 
inconfundivel, resultante de árduo 
e incessante trabalho. 


