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Odilla Mestriner: Sucesso alcançado com esforço e dedicação 
- C Z $ 10,00 

Quinta-feira, 18 de ju-
nho, f c i um dia muito es-
pecial para a artista plásti-
ca Odilla Mestriner e para, 
a cultura de Ribeirão Pre-
to. Fc i nesta noite que a 
artista ' r iceirãopretana 
lançcu seu livro de arte 
(c primeiro do gênero lan-
çado no interior do país) 
e abriu sua expcsiçaõ "Se-

respantalbo", em uma fes-
ta bonita, que reuniu crí-
ticos e apreciadores da ar-
te, pcl í t icos e pessoas da 
sociedade na Galeria Jar-
dim Contemporâneo. 

Acs 58 anos, a talen-
tosa autodidata Odilla 
Mestriner, vive um dos me-
mentos mais importantes 
de sua carreira. Sucesso, 
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que corno ela própria co-
loca , não caiu do céu, mas 
fo i conquistado paulatina-
mente com muito esforço 
e dedicação. "Nada é fácil, 
mas é preciso lutar. Reali-
ze u m projeto antigo e me 
sinto emocionada ccm a 
receptividade que o mes-
mo esta ' recebendo. Se fos-
se preciso, .começaria t u d o 
novamente" , declarou a 
artista. 

O crít ico de arte Ja-
cob Klintovntz, que ela-
borou o projeto gráfico 
e a diagramação da obra, 
também se mostrou satis-
fei to com a concretização 
do traoalho - "Este livro 
vem demonstrar que a cria 
tivicade- brasileira, e;:iste 

também fora do eixo Rio-
São Paulo e precisa ser 
incentivada". Colocou 
ainc.a que uma das suas 
maiores preocupações nes-
te livro era com a qualida-
de, por isso não mediu es-
forços para encontrar o 
que havia de melhor a ní-
vel de Brasil. 

"SERESPANTALHO" 

Jacob aponta como 
prinçipais características 
da obra de Odilla Mestri-
ner, a sua coerência de lin-
guagem, limpeza, simplici-
dade e humanismo. Tais 
qualidades são perceptí-
veis na sua mostra "Se-
respantalho" onde a artis-
ta nos apresenta uma nova 

visão do homem contem-
porâneo em atos corno o 
namoro, a vigília e o re-
pcuso. 

Com relação à arte, 
no Brasil de hoje, Jacob 
Klintowitz colocou que ela 
assim corno o país, passam 
por um momento de inde-
cisão, de procura de novos 
carrinhos. "Temos grandes 
artistas, mas eles estão 
muito fechados no seu 
mundo. Esta 'na hora de se 
abrir novos canais com o 
exterior, Mostrar nossa ar-
te lá fora e deixar que os 
artistas estrangeiros mos-
trer.-. o seu trabalho no-
no sso país. Acho que 
assim, as coisas poderiam 
melhorar", finalizou. 

Odilla e Jacob, durante lançamento do iivro. Trabalho da série '"Serespantalhc* 


