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TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 1.982 

Exposição/Hoje 
Odila Mestriner Mostra Hoje, suas Aquarelas no "Jardim Contemporâneo" 

A ribeirãopretana Odila Mestriner é hoje, um nome admirado e respeitado nos meios artísticos do pais. Como autodidata, começa a pintar bem jovem. Em 1855 e 56. freqüenta a Escola Municipal de Belas Artes de Ribeirão Preto. Sozinha, inicia-se na pesquisa de trabalhos gráficos. Talentosa e vocacionada para a atividade artística, já em 1959 conquista o 1." prêmio de Desenho no II Festival de Arte Moderna de Macaé (Rio de Janeiro). Daí para frente, em anos sucessivos, seu trabalho é reconhecido e premiado em salões de grande expressão (Salão Nacional de Arte Moderna, Salão Paulista de Arte Moderna, Sala de Arte de Santos, Salão de Arte de Curitiba, Salão de Arte Contem-porânea de Campinas, de Jabuticabal, de Londrina, Curiti-ba, Santo André, Ribeirão Preto, etc. Sua obra ultrapassa nossas fronteiras e é conhecida na Itália, nos Estados Uni-dos. 
Como os Críticos Comentaram Odila Mestriner 

"— A artista Odila Mestriner é um desses casos que vem comprovando a minha asserção de que, no Brasil, quase não existe mais, em arte, a subclasse "província". Elementos esparsos, nestas latitudes, e longitudes, coope-ram em igualdade de condições para o nosso desenvolvi-mento pictórico e geográfico (.). Cada desenho seu, deixa de ser planta, projeto, para ser uma entidade. Esse desen-volvimento homotético configura, além de tudo mais, um nexo artístico pessoal muito característico" (José Geraldo Vieira). "Não apenas o jogo estritamente plástico das for-mas, das cores, das linhas e dos volumes é o que a fascina? mas ainda o conteúdo humano de sua mensagem" (Paulo Mendes de Almeida). "Odila Mestriner é uma artista admi-rável. Sobre a tela muito fina e transparente, seu traço é decisivo, vigoroso, limpo. O resultado é uma pintura e um desenho inventivos e dramáticos, com evocaçáo muito bem aproveitada da arte negra, especialmente das másca-ras africanas (,..). Dominando perfeitamente forma e cor, Odila misturá rostos uniformes, setas solitárias, sinais tris-tes e uma forte iluminação que parte da base das telas e ilumina todos os rostos, todas as bocas abertas". (Olney Kruse). "Conhecíamos esta artista apenas pela sua repre-sentação em salões coletivos. Agora, nesta individual, po-demos verificar que se trata de alguém que trabalha a sério produzindo obras belas, limpas, imaginosas e ao mesmo tempo disciplinadas.'. "Odila Mestriner, altamente inte-lectualizada, sabe realmente o que quer e como realizar o que almeja dentro de sua arte inconfundível, resultante de árduo e incessante trabalho" (Ernestina Karman). 
Hoje à noite, às 21 horas, na Galeria de Arte "Jardim Contemporâneo" (Rua Visconde de Inhaúma, 1065), Odila Mestriner, praticamente, vai encerrar, de maneira brilhan-te, com suas aquarelas inconfundíveis e admiráveis, a programação artística da referida Galeria, que vem pres-tando louvável serviço aos artistas, com a divulgação de suas obras. Honra ao mérito, também, ao idealismo das senhoras Nair e Dalva que, mesmo com as possibilidades de riscos de prejuízos financeiros, mantém a primeira e a mais bem organizada Galeria de Arte de Ribeirão Preto. (V.T.S.) 


