
FOLHA DA TARDE 
São Paulo, segunda-feira, 20 de fevereiro de 1984 — N.° 9.245 - r Pág ina 28 

~~ARTESVISUAIS — — Cléo Monteiro 

Odilla Mestriner expõe seu trabalho no MAC 

A artista Odilla Mestriner defi-ne a exposição que está reali-zando no MAC-Ibirapuera, onde apresenta 30 desenhos feitos entre 1958 e 1978, com nanquim, tinta acrílica e colagem,intitulada "Releitura Gráfica 1958/1978", um momento de reflexão e avaliação. 
A idéia de realizar a mostra nasceu de um convite que a artista recebeu da assessoria cultural do campus da USP de Ribeirão Preto, para a reinauguração de uma galeria dentro da própria universi-dade. Odilla resolveu então fazer uma exposição, mostrando a evolu-ção de seu trabalho na fase em que esteve mais intensamente voltado para o desenho. 

A mostra ficou na galeria do campus durante todo o mês de dezembro passado, vindo agora para São Paulo, através de um convênio firmado entre o MAC e a unidade da USP de Ribeirão Preto, para o intercâmbio de exposições. E até o dia 11 de março pode ser vista no MAC-Ibirapuera, que fun-ciona no Pavilhão da Bienal, de terça à sábado, das 13 às 18 horas. Sobre seu trabalho, figurativo ge-ométrico, Odila diz: "Tem uma característica bem gráfica porque trabalho a linha, a textura e a variação cromática". Essa linha geométrica, segundo ela, advém do mundo em que nasceu e foi criada Ribeirão Preto, onde vive até hoje que era uma cidade bem estrutura-da geometricamente, com quartei-rões bem quadrados. As obras expostas no MAC mos-tram essa evolução até 78, quando começou a fazer litogravuras, 

Odilla Mestriner expõe seus trabalhos 
deixando o desenho um pouco de lado. Hoje, já prefere as aquarelas e seu tema é a natureza. A artista usou muito sua cidade, como tema. Só depois de 59, quando veio para São Paulo participar da Bienal — ela já participou de oito Bienais — seu trabalho foi acresci-do de novos elementos, atualizando se . 
Na década de 60 fez muita colagem (jornais, fotos e papelão, sempre integrados aos desenho)." No início 

de 70, entrei numa figuração mais voltada para o social, tendo o homem como centro de minhas pesquisas", explica Odila. 
"O artista em nenhum momento pode ter limitações quanto a mate-riais, formas e temáticas. Por isso, tenho variado", comenta Odilla, acrescentando que, ao entrar em contato com outras técnicas e outros materiais,passou a procurar novos resultados, fazer novas pesquisas. 


