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ARTE/MOSTRA 
ODILLA MESTRINER -20 ANOS DE ARTE -1 

Sob os auspiCjOs da Assessoria Cultural e 
Coordcnadoria ao ^ampus e aa Direção do 
Banespa^ a arlis-a Odilia iviestriner ad.r.,ge um 
aos puiiius mais a,ii,os ae sua, carreira aiusti-
ca, ao ver inaugurada noje, à s 1/ 110 j. as iw 
Uaieria ' Campus — Usp — tíanespa" ' ae 
Kiüeiráo Pre',o, sua exposição Keleitura 
u ra i i ca íyjjò/jLtnò — ou seja, seus 20 a n o s 

de desenho, ' que marcou definitivamente seu 
caminho dentro da Arte". Sendo uma das 
f igura s ma^s aj.ua.ntes do meio artístico rí-
beirãopre^ano e nacional, o eve,.,úo merece 
ser prestigiado por todos que a conhecem e 
admiram. Abaixo, sob o título de "Breve Per-
fil de Odilla Mestrmer, Maria Valeria Gia-
notti nos brinda com unia sugestiva biogra-
fia. (VTS) 

Nasceu em Ribeirão Pre fo_ SP, onde ob-
teve a sua formação ar ts^cat Elrn 1955 come-
çou a freqüentar a Escola de Bela s Artes de 
Ribeirão Preto, quando passou a receber a 
orientação de Domenico La^zarini. que lhe 
recomendou o desenho. Através da Escola (on 
de ficou por breve período) enVou em conta-
to com o que ocorna fora de sua cidade ratai . 

Em 195G, Odilla montou seu proprio ate-
liê, onde passou e, trabalhar intensamente 

nesse mesmo ano expôs seus trabainos peta 
prunena vez, 11a Exposição do Centenário de 
icibeirao Jfieio, qua, i : jdo apresentou ooras ja 
ae oueinaçao moderna, como ela mesma deii-
i^u. licssa. época seu u&baüio ja escava de-
finido. o desenho era seu caminho: a iinliá j 

a textura, toram o seu encontro dentro da 
ar te . 

A partir dai, começou a desenvolver a te-
rnatica, sempre ligada a sua vivência: a casa, 
a Cidade do interior. As casas que se repe-
tiam, geométricas, esquematizapas, e a ci-
dade retilínea, cem geus quarteirões xegula-
res. A composição racional é reflexo de seu 
ambiente. Os animais domésticos, também 
parte de seu mundo, começam a povoar a 
obra: e a quebra do rigor da composição, a t ra 
ves dos elementos de formas arredondadas. 

No ano de 1958, abertas a>s inscrições 
para a V Bienal de São Paulo, a realizar-se no 
ano seguinte, Odilla envia, ci^-po trabalhos 
dos quais Vês são aceitos. Pela primeira vez # 

a artista leva a sua obra para fora de Ribei-
rão Pre f o. Desde então, participou de várias 
Bienais, até 1973. Ainda em 1958, realizou 
sua primeira exposição individual, no Hotel 
Umuarama (R.P.). onde foram, apresentada* 
pinturas e desenhos a nanquim. 

IN a década de 60, com o surgimento da 
•"Pop Air, a arusta aosorve as novas tenden-
Ciaa o passa a utilizar a, colagem, ' i rauaina 
C U I Í I o papeiau # aproveita o gra^it.jnò d'»s ic-
t,iús joi^aia, procura a ceicura üiniciisau. 
í^sa sej-ie de coiagens é apresentada na Vil 
b,e^ai de Sao Pauio. Paralelamente, continua 
a ttesen volver seus trabalhos de pintura. 

A partir de 1968, a figura humana surge 
em sua obra: nunca a ligura individualizada, 
mas sempre simbolizando a Humanidade. A fi-
gura é transformada num elemento formal ie 
pebdo, criando um todo. No início, o Homem 
ainda 'está ligado ao meio ambiente, depois 
reaparece nas ruas, no circo, no campo de 
futebol. Com esse s temas, Odilla desenvolve 
várias séries da t r a t>alhos, retomando mais 
tarde a temática da cidade. 

De 1979 a 1981, a artista dedica-se à 
litogravura. Conserva as mesma s característi-
cas do dese;-ho: a linha repetida, justaposta, 
criando uma textura, uma modulação de va-
lores tonáis. Continua na temática da cidade, 
que já vinha desenvolvendo comi a série de 
desenho s denominada "'Fantástico Urbano". 

A partir de 1982 começou a desenvolver 
majs intensamente trabalhos em aquarelas 


