
"/I partir do olhar para dentro de 
mim mesma, a procura da identidade, 
o desenho foi o encontro que marcou, 
definitivamente, o meu caminho 
dentro da arte. O traço, a linha, foram 
os meus primeiros amores". Quem 
afirma ê Odilla Mestriner..E são estes 
primeiros amores desta artista plás-
tica de Ribeirão Preto que estão a en-
cher os espaços do Museu Guido 
Viaro. 

Os primeiros temas, utilizados lar-
gamente em seus desenhos, Odilla foi 
buscá-los no ambiente que a cerca: ca-
sa, muros, janelas, portas e a cidade 
suas ruas e quarteirões. Em traços ri-
gorosos as ansiedades deste universo 
restritivo são transportadas para os 
trabalhos. Numa fase mais atual, 
Odilla deixa a disciplina rígida do seu 
desenho e o caráter obsessivo, asfi-
xiante dos primeiros vinte anos de 
carreira, dando lugar a uma nova pro-
dução. O nanquim da primeira fase dá 
lugar, ao material litográfico e depois 
a aquarela. Na exposição que Odilla 
traz ao Museu Guido Viaro estão pre-
sentes estas duas fases, em cerca de 
três dezenas de trabalhos. 

Odilla Mestriner já participou de 
1959 a 1973 da Bienal de São Paulo. 
Fez parte de outras exposições coleti-
vas entre elas: Coletiva de Artistas 
Brasileiros na Gallery Fcur Planets-
Marylar.d (EUA), 1 Exposição do Jo-
vem Desenho Nacional — MACUSP-
SP, II Bienal de Artes Plásticas da 
Bahia, Panorama da A.rte Atual Bra-
sileira no MAM-SP (1971, 1974,1977 e 
1980) e Contribuição da Mulher ás 
Artes Plásticas no Pais — MAM-SP. 
Fez ainda as exposições na Galeria de 
Arte Folha de São Paulo, em 1961 e na 
Galeria Banco Ítalo-Belga em Porto 
Alegre em 1975. 

Teve inúmeras premiações entre as 
quais destacam-se o Prêmio de 
Melhor Desenhista de 1973 da Asso-
ciação Paulista de Críticos de Arte; 
Prêmio Aquisição Itamaraty - X 
Bienal de São Paulo (1969); Prêmio 
Aquisição no I Salão Paulista de Arte 
Cõntemporânea-São Paulo (1970) e 
Prêmio Aquisição no 30° Salão para-
naense de Arte-Curitiba (1973). Odilla 
possue obras no acervo das seguintes 
instituições: Museu de Arte Contem-
porânea da Universidade de São 
Paulo, Museu de Arte Brasileira da 
FAAP de São Paulo, Museu de Arte 
Contemporânea de Campinas, Museu 

- Nacional de Belas Artes do Rio de Ja-
neiro, Museu de Arte Contemporânea 
de Curitiba, Museu de Arte de Ribei-
rão Preto, Museu de Arte Moderna de 
São Paulo, Palácio Itamaraty Distri-

j to Federal, Museu de Arte Moderna 
de Florianópolis e Museu de Arte de 
Vitória-Espirito Santo. Tem seus tra-
balhos Citados no Profile of the New 
Brazilian Art, de Pietro Maria Bardi; 
na Nova Enciclopédia Larou3se; no 
Dicionário de Artes Plásticas no Bra-

I SJ'4 de Roberto Pontual; no Dicionário 
Brasileiro de Artistas Plásticos, de 
Carlos Cavalcanti, entre outros. 


