
Odilla Mestriner no 
Museu de Arte 
Contemporânea 

A inauguração dessa in-

dividual de Odilia acontece-

rá no dia 16 do corrente (5a 

feira), das 18h30 às 20h30. 

no Pavilhão da Bienal, no 

Parque Ibirapuera. em São 

Paulo. A exposição perma-

necerá aberta ao público 

paulistano até o dia 11 de 

março" 

Essa "Releitura Gráfi-

ca" de Odilla foi vista e 

apreciada, em Ribeirão Pre-

to, na Galeria "Catnpus Usp-

Banespa", de 1 0 a 3 1 de de-

zembro de 83. 

Agora, em São Paulo, 

sua exposição deverá alcan-

çar absoluto êxito de públi-

co e de crítica. No catálogo 

elaborado pelo MAC há uma 

substanciosa apresentação 

de Odilla, feito por D.T. 

Chiarelli. Quandoele afirma, 

em síntese, que os aspectos 

expressivos de sua obra es-

tão na "expressão/constru- ( 

ção/emoção/razão" - ele es-

tá dizendo e confirmando o 

que há de essencial e carac-

terisco na criação, de Odilla 

Mestriner. A artista já con-

quistou, para si, uma indivi-

dualidade que não se con-

funde com nenhuma outra. 

Numa palavra: tem um esti-

lo, uma marca pessoal. Se 

ela não assinasse os quadros, 

seus trabalhos seriam identi-

ficados da mesma forma, "O 

desenho - diz Chiarelli - ela 

o dominou completamente, 

construindo, com ele, um 

dos poucos discursos alta-

mente individuais no terre-

no precário da produção ar-

tística do nosso país". Colo-

rista respeitável, ela se reno-

va sempre e a sua grande 

paixão de hoje é a COR -

com a qual ela renova, dia a 

dia, sua criação, ofertando-

nos obras de grande beleza. 

Odilla é dessas artistas ope-

rosas: trabalha em silêncio j 

em seu ATELIER. como as 

abelhas e, de tempos em 

tempos, nos surpreende com 

suas criações, sempre reno-

vadas e sempre profunda-

mente autênticas. 

Odilla Mestriner vai 

mostrar, no Museu de Arte 

Contemporânea da Univer-

sidade de São Paulo, a re-

trospectiva de seus trabalhos 

denominada - Releitura Giá-

| fica, compreendendo o pe-

| r íodode 1958 a 1978. 


