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Odilla Mestriner 
expõe na galeria 

da Delegacia 
da Cultura 

A artista plástica Odilla Mestriner está 
expondo várias obras na galeria da Delegacia 
Regional da Cultura, rua Barão do Amazonás, 
1550, que quinzenalmente promoverá a exposi-
ção de trabalhos de artistas da cidade e região 
sob o lema " dirigir a arte para o positivismo". 

O público, mais uma vez, pode ter contato com 
a obra marcante de Odilla, que já participou de 
várias mostras, coletivas e individuais, no Brasil 
e exterior. De seu currículo constam participa-
ções em seis bienais de São Paulo, vária expo-
sições do Museu de Arte Moderna, dezenas pelo 
interior do país, duas nos Estados Unidtís e uma 
em Bruxelas. Alguns de seus quadros pertencem 
a acervos municipais e de fundações como: Mu-
seu de Arte Contemporânea de São Paulo, Fun-
dação Armando Alvares Penteado, Pinacoteca 
do Estado de São Paulo, entre outros. 

NEUTRALIDADE NA QUESTÃO FURP 

Odilla Mestriner é muito ligada ao setor ar-
tísticos ribeirãopretano e faz questão de dizer 
que se mantém neutra na questão da extinção 
ou não da Furp. No entanto, afirma que " a 
Fundação Cultural é uma conquista para Ribei-
rão Preto, na qual todos os artistas da cidade 
poderiam se reunir para troca de idéias ou-
virem opinioes de colegas a até defenderem a 
liberdade artística". 

"A Furp - continua Odilla - é uma entida-
de na qual os artistas poderiam permanecer 
unidos e defendendo a arte. Também é um 
lugar para pessoas que a incentiva e que se 
preocupam com a arte feita aqui em Ribeirão.. 
O que precisa, se é que precisa, é trocar as pes-
soas que não estão rendendo e que continuam 
por motivos políticos o pessoais". 

Do trabalho de Odilla o crítico de artes, 
Alberto Beauttenmuller diz: "Mestriner sempre 
obrigou suas imagens a se repetirem de forma 
simétrica, numa espécie de reflexão sistemática 
sobre este ser diante da nova tecnologia e tecno-
3 tecnocracia,mesmo por ser que procura fugir ao 
;oletivismo pela prática acentuada do narcisismo. 
Odilla Mestriner foge ao comum ao denunciar a 
destruição ecológica a que estamos sendo 
condenados, os diversos tipos de poluição, fa-
zendo dos novos tempos a denúnica maior do 
contratempo que estamos sendo obrigados a 
viver hoje, mais sobreviventes que viventes, era 
um planeta em decomposição." 

A obra de Mestriner é eminentemente grá-
fica. A cor entra como complemento emocionall 
da obra e o tempo adentra a seus trabalhos, na 
simultaneidade de imagens. 

OPINIÃO DA CRÍTICA 


