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Uma trajetória dos signos 

de Odila à figura humana 
dos trabalhos de Cazairé 

As pinturas e, gravuras do período de 1976 
a 1978, da Odila Mestriner, abrem hoje, às 21 ho-
ras, a individual qub a conhecida artista faz no 
saguão do Anfiteai -o Cacilda Becker, em São Ber-
nardo . 

Nesta mostra Odila apresenta uma série de 
12 trabalhos sobre o homem e os signos, onde 
dá sua visão sobre o desenvolvimento do homem 
e a busca do conhecimento sobre o amanhã. A 
artista partiu de um estudo para estas obras, ob-
servando que cada signo tem uma cor e um vi-
sual correspondente. Estarão expostos ainda a sé-
rie O Fantástico Urbano, trabalhos em desenhos 
que conta o aprisionamento do homém na gran-
de cidade, sua limitação de espaço. A novidade, 
no entanto, nesta individual de Odila Mestriner 
são as gravuras, onde ela coloca as cidades e as 
figuras humanas. Realizadas no processo de litro-
grafia, estes trabalhos nunca foram tentados an-
tes pela artista pela impossibilidade de condições: 
"Como moro em Ribeirão Preto, teria de vir a 
São Paulo para realizar esta série. Lá não há 
condições materiais e só agora pude realizar mi-
nhas primeiras litografias. Não houve nenhuma 
dificuldade, pois meu trabalho tem muitas carac-
terísticas gráficas". 

Odila expõe ainda sua série de trabalhos, em 
pintura, sobre o envolvimento do homem com a 
natureza. Com vários prêmios em seu curriculum, 
entre os quais o de melhor desenhista da APCA, 
em 1973; Prêmio Aquisição Itamarati na X Bie-
nal; Prêmio Aquisição no São Paulista de Belas Ar-
tes; l.o prêmio de pintura no I Salão Paulista de 
Artes de Ribeirão Preto e l.o prêmio na I Bienal 
de Artes Plásticas de Santos, Odila Mestriner tem 
seu trabalho reconhecido por vários críticos e, 
sobre ela, escreveu Paulo Mendes de Almeida: 
"Não será outro o caso de Odila Mestriner que 
é, contudo, uma valiosa artista. E como, em ar-
te, tudo se permite, desde que se consiga chegar 
a um certo teor, a um certo grau de qualidade, 
nada há, em nossas afirmativas, que possa des-
merecer a tão segura e pessoal desenhista de Ri-
beirão Preto". 

A exposição de Odila se encerrará no dia 30 
de novembro e poderá ser visitada, diariamente, 
das 9 às 22 horas, inclusive aos domingos. 


