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Ribeirão Preto, 

QUINTA-FEIRA, 18 DE JUNHO DE 1.987 

ODILLA MESTRINER 
Odilla Mestriner, pintora, fará hoje o lançamento de seu livro de arte "Odilla Mestriner", autoria de Jacob Klintowitz. Junto ao lançamento do livro, que contará com a pre-sença de seu autor, Odilla estará expondo 30 obras inédi-tas, da série "Serespantalhos", entre telas em acrílico e aquarelas de seu intenso e recente trabalho. Jacob Klintowitz, é crítico de arte do Jornâl da Tarde e autor de mais de quarenta livros sobre teoria de arte e sobre a arte brasileira. É autor de vários livros de ficção, sucessivamente com interpretação visual de Rodrigo de Haro e Sérvulo Esmeraldo. Professor de Arte Contemporâ-nea, deu vários cursos no Masp e, como conferencista, fez mais de duzentas palestras por todo o Brasil e São Paulo. Jacob Klintowitz, o crítico de arte mais conceituado do país, escreveu um estudo crítico sobre a obra da artista Odilla Mestriner, idealizou o projeto e a diagramação do mesmo. A produção e impressão foi realizada pela "Raízes Editora", a melhor gráfica especializada na edição de li-vros de São Paulo. 
Além da importância didática e histórica que um livro e projeto desse teor oferece, este livro registra toda a traje-tória do trabalho da artista, permitindo uma visão global da obra de Odilla Mestriner. É o primeiro livro de arte a ser realizado sobre uma 

obra de uma artista ribeirãopretana, onde aqui iniciou e realizou toda sua produção artística, dentro de um estilo que não registra características regionais, mas está inseri-da no contexto da arte atual brasileira. Este evento, repre-senta um marco no panorama das artes plásticas de Ribei-rão Preto, que através desse livro, procura preservar a memória cultural de seus filhos. O livro contou com o apoio e patrocínio de Empresas ribeirãopretanas como: "Construtora Perdiza Villas Bôas; Empresas Diederichsen Santa Emüia; Refrescos Ipiranga S.A.; Dabi-Atlante S/A; JP Indústria Farmacêutica S/A; Passalacqua; Jábali Aude Construções; Construtora La-goinha; Planil Planejamento e Administração de Imóveis Ltda. Essas Empresas investiram no projeto desse livro, con-tribuindo para a memória cultural de Ribeirão Preto e do Brasil, numa grande expoente da arte nacional brasileira: a artista Odilla Mestriner. Este lançamento do livro e exposição da série "Seres-pantalhos", se fará hoje na Galeria do Jardim Contempo-râneo (r. Barão do Amazonas, 1.133), às 21 horas, onde suas obras ficarão expostas até o dia 10 de julho de 1.987. Odilla também lançará seu livro em São Paulo, con-juntamente com uma exposição seletiva das obras conti-das no livro. 

Lançamento do livro Odilla Mestriner, autoria: Jacob Klintowitz, hoje, e exposição 
da artista na Galeria do Jardim Contemporâneo. 


