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EXPOSIÇÃO/HOJE 

ODILLA MESTRINER — 20 ANOS DE PRESENÇA 
MARCANTE NA ARTE 

Sob os auspícios da Assessoria Cultural e Coordena-doria do Campus e da Direção do Banespa, a artista Odilla Mestriner atinge um dos pontos mais altos de sua carreira artística, ao ver inaugurada, hoje, às 17 horas, na Galeria "Campus-Usp-Banespa" de Ribeirão Preto, sua exposição — RELEITURA GRAFICA 1958/1978 — ou seja, seus 20 anos de desenho, "que marcou definitivamente seu cami-nho dentro da Arte". Sendo uma das figuras mais atuantes do meio artístico ribeirãopretano e nacional, o evento me-rece ser Drestigiado por todos que a conhecem e admiram. Abaixo, sob o título de "Breve Perfil de Odilla Mestriner", Maria Valéria'Gianotti nos brinda com uma sugestiva bio-grafia. Nasceu em Ribeirão Preto-SP., onde obteve a sua for-mação artística. Em 1955 começou a freqüentar a Escola de Belas Artes de Ribeirão Preto, quando passou a receber a orientação de Domenico Lazzarini, que lhe recomendou o desenho. Através da Escola (onde ficou por breve período) entrou em contato com o que ocorria fora de sua cidade natal. Em 1956, Odilla montou seu próprio ateliê, onde pas-sou a trabalhar intensamente. Nesse mesmo ano expôs seus trabalhos pela primeira vez, na Exposição do Cente-nário de Ribeirão Preto, quando apresentou obras já de orientação moderna, como ela mesma definiu. Nessa época seu trabalho já estava definido: o desenho era seu cami-nho: a linha, a textura, foram o seu encontro dentro da arte. A partir daí, começou a desenvolver a temática, sem-pre ligada a sua vivência: a casa, a cidade do interior. As casas que se repetiam, geométricas, esquematizadas, e a cidade retilínea, com seus quarteirões regulares. A compo-sição racional é reflexo de seu ambiente. Os animais do-mésticos, também parte de seu mundo, começam a po-voar a obra: é a quebra do rigor da composição, através dos elementos de formas arredondadas. No ano de ,1958, abertas as inscrições para a V Bienal de São Paulo, a realizar-se no ano seguinte, Odilla envia cinco trabalhos, dos quais três são aceitos. Pela primeira vez, a artista leva a sua obra para fora de Ribeirão Preto. Desde então, participou de várias Bienais, até 1973. Ainda em 1958, realizou sua primeira exposição individual, no Hotel Umuarama (R.P.), onde foram apresentadas pinturas e de-senhos a nanquim. Na década de 60, com o surgimento da "Pop-Art", a ar-tista absorve as novas tendências e passa a utilizar a cola-gem. Trabalha com o papelão, aproveita o grafismo das le-tras de jornais; procura a terceira dimensão. Essa série de colagens é apresentada na VII Bienal de São Paulo. Para-lelamente, continua a desenvolver seus trabalhos de pintu-ra. A partir de 1968, a figura humana surge em sua obra: nunca a figura individualizada, mas sempre simbolizando a Humanidade. A figura é transformada num elemento for-mal repetido, criando um todo. No início, o Homem ainda está ligado ao meio ambiente, depois reaparece nas ruas, no circo, no campo de futebol. Com esses temas, Odilla de-senvolve várias séries de trabalhos, retomando mais tarde a temática da cidade. De 1979 a 1981, a artista dedica-se à litogravüra. Con-serva as mesmas características do desenho: a linha repeti-da, justaposta, criando uma textura, uma modulação de valores tonais. Continua na temática da cidade, que já vi-nha desenvolvendo com a série de desenhos denominada "Fantástico Urbano". A partir de 1982 começou a desenvolver mais intensa-mente trabalhos em aquarelas. 


