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VERNISSSAGE 

ODILLA MESTRINER — Inaugura exposiçSo de 
aquarelas hoje, 21 hs, na Galeria Athanase Sarantopoulos Odila Mestriner inaugura hoje, 

exposição de aquarelas 
A artista plástica Odil-la Mestriner estará apresen-tando a partir de hoje, às 21 horas, na Galeria Atha-nase Sarantopoulos (Stream Palace), seus últi-mos trabalhos em aquare-las. A mostra poderá ser vista diariamente, durante um mês. 

A obra de OdlUa vem sendo desenvolvida, com consciência artística e profissional, desde a dé-cada de cinqüenta. Em dezembro de 1983, por Iniciativa da Assessoria Cultural da Usp, tivemos a apresentação de sua notável exposição deno-minada "Releitura Grá-fica 1958/1978", cujas obras foram vistas pela. comunidade, na Galeria Banespa do Campus. O valor da obra de Odilla foi ressaltado numa fra-se de Divo Marino, na abertura da "Exposição Retrospectiva", em 1983, na Itaú-Galeria: "Co-roando o processo de renovação estética, uma figura ribeirãopretana — Odilla Mestriner — com sua arte, foi o mais concreto sinal de eman-cipação artística de Ri-beirão Preto". Por outro lado, críticos do porte do Jacob Kdlntowitz, Al-berto Beuttenmuller, Ivo Zaninl e outros, não re-gatearam elogios à obra de Odilla, Em 1971, no "Jorna! da Tarde" Olney 

Kruse ressaltava: "Odil-la Mestriner é uma ar-tista admlráve'. Sobre a tela fina e transparente, seu traço é decisivo, vi-goroso, limpo. O resulta-do é uma pintura e um desenho inventivos e dramáticos, com evoca-ção muito bem aprovei-tada da arte negra, es-pecialmente das másca-ras africanas. — Domi-nando perfeitamente for ma e cor, Odilla mistura rostos uniformes, setas solitárias, sinais tristes e uma forte iluminação 

que parte da base das te-las e ilumina todos os rostos, todas as bocas abertas". No mesmo ves-pertino, Ernestina Kar-man afirmava: "Desde o Início de sua carreira, Odilla dedica-se ao gra-flsmo, chegando a atin-gir um nível técnico di-fícil de ser descrito. To-mando por tema figuras humanas, destaca-lhes os oQhos e a boca, repetin-do-lhes as formas nucria Igualdade tal que os transforma em entes criados em séries. (...» 

A VOLTA DE ODILLA 
MESTRINER COM 
NOVOS TRABALHOS 

Odilla Mestriner, alta-mente inteectuallzada, sabe realmente o que quer e como realizar o que almeja dentro de sua arte Inconfundível, resultante de árduo e incessante trabalho". 
O apresentador de OdlUa, nesta mostra da Galeria Athanase Saran topoulos, frisa: — "Se até 1978, OdlUa sa defi-nia pelo traço, pe'a dis-ciplina rígida de seu de-senho, a partir desse ano passa a enfatizar mais a cor, na sua gramática visual. O nanqulm da primeira fase da lugar, Inicialmente, ao maite-rial lltográflco e, logo depois, à fluldez da aquarela. Seus trabalhos se aclaram, sua obra ganha uma atmosfera nova, revificada. De-pois dos primeiros ta-telos, Odil'a se revela uma colorlsta respeitá-vel, prenunciando no-vas conquistas que oerta mente virá a realizar, na medida em que se aprofundar ainda mais em seu novo amor: a cor". 
Noutra nota , tra-remos Odilla dando um depoimento sobre sua própria obra. 

(V. T. S.) 


