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ARTES VISUAIS 

As paisagens de 
Odilla Mestriner 

Odilla Mestriner, de tempos em tempos deixa a tranqüili-dade de seu ateliê em Ribeirão Preto, cidade onde nasceu e reside até hoje, para mostrar em São Paulo, sua produção mais recente no campo da pin-tura e da gravura. Nesta quarta-feira, a artista estará inaugurando às 20 horas, uma exposição individual de suas obras, na Galeria Sesc Paulis-ta (av. Paulista, 119). São 28 pinturas — tinta acrílica sobre tela — sobre o tema "Paisa-gem — Tempos Simultâneos", realizadas no período de agos-to de 1980 a abril de 1981. 
A obra de Odilla Mestriner foi sempre marcadamente gráfica, com a cor funcionan-do apenas como elemento de emoção. Segundo a artista, a escolha de técnica do desenho foi uma Imposição interior e a busca na perfeição do traço é conseqüência da sua linha de conduta. Na mostra atual, a abordagem temática se faz pe-

los tempos simultâneos: histó-rico, ecológico, negativo-positivo, luz e sombra. Como fotogramas de um filme, as imagens visuais se sucedem revelando os objetivos de Odil-la. "Esta exposição - ofirma a artista — mostra o meu tempo-agora. Neste momento me debruço sobre a paisagem e a analiso, através do con-fronto dos elementos que a compõem". A atual fase de Odilla Mestriner é um momen-to de reflexão e indagação com a paisagem atual, resultado da destruição do próprio homem dominado pela tecnologia. 
A mostra permanecerá aberta ao público até 7 de maio, de segunda a sexta-feira, das 13 às 19 horas. Na Sexta-feira Santa, na segunda e na terça-feira próxima a Ga-leria do Sesc não vai funcio-nar, reabrindo somente na quarta-feira, dia 22, prosse-guindo normalmente com a exposição de Odilla Mestriner. Noite-Dia", uma das pinturas de Odilla Mestriner 


