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O LIVRO DAS OBRAS DE ODILLA MESTRINER 

"A JP ME DEU ESTA ALEGRIA" 
O primeiro livro com as obras 

de um artista ribeirãopretano foi 
editado graças a colaboração de 9 
empresas, enfre as quais a JP In-
dústria Faramcêutica S.A. 

É o livro das obras da famosa 
pintora Odilla Mestriner, feito pelo 
critico de ari. -ie São Paulo, Jacob 
Klintowitz, e portanto, também 
uma obra de arte. Ele fez o projeto 
gráfico e o estudo critico das 
obras, selecionando as que entra-
riam no livro. 

Foi editado pela Editora Raí-
zes, de São Paulo, especializada 
em livros sobre artistas brasileiros, 
que são oferecidos como brindes 
especiais. 

O livro de Odilla Mestriner 
possui cerca de 80 obras e mostra 
a sua evolução artística. Inicia com 
trabalhos gráficos da década de 
60, expostos na Bienal Internacio-

nal de São Paulo. Depois, vêm os 
signos, os Equilibristas, as Aqua-
relas, os Espantalhos em Aqua-
relas (papel e tela). 

"Para o artista há grande im-
portância o registro de suas obras, 
pois elas se dispersam com as 
vendas. Para o público, há o ca-
ráter didático para estudos. E para 
os colecionadores, é interessante, 
porque conhecem a obra de um 
artista sem possuir seus quadros.. 

É uma obra para sempre, o regis-
tro da memória do passado", cita, 
feliz, Odilla. 

Ela começou a desenhar des-
de crianças. "Fazia o desenho 
dos colegas, na escola", explica. 

"Tinha aiê tegueses e mês para 
fazer o caderno. Também prepa-
rava os cadernos dos meus ir-
mãos. Gostava de desenhar". 

É autodidata. "Não sigo uma 
escola. Trabalho a figura, que tor-
na-se esquemática, tem textura, 
grafismo e a estrutura da mesma é 
ao mesmo tempo geométrica". 

Frequentou apenas a Escola 
Municipal de Belas Artes de Ri-
beirão Preto. 

Participou de Salões e Exposi-
ções Coletivas, obtendo muitos 
prêmios. Possui obras em vários 
museus e com colecionadores até 
do exterior. 

Nasceu em 18 de agosto de 
1928. 

"As imagens de Odilla Mestri-
ner organizam-se como as ondas 
de um lago depois que a pedra 
mergulha. Círculos concêntricos 
expansivos a partir do contro do 
impacto. A pedra não é mais visí-
vel e observamos apenas a dança 
das águas e imaginamos com o 
nosso espírito imóvel a formação 
do universo. Talvez seja o es-
panto o centro formador desta re-
flexão. É inegável que o trabalho 
ainda quando aborda a paisagem, 
tem como tema central a visão do 
homem e a sua interrogação sobfe 
a realidade. O rosto humano po-
voa estas imagens, como se fosse 
a única coisa realmente digna de 
ser vista e de ser colocada. Ele é 
envolvido com a residência, as 
ruas, as cidades, as diversões, os 
jogos, as paisagens, a natureza e 
a romântica vida rural, desmistifi-
cada pela artista, na procura in-
cessante do núcleo de realidade. 

A obra da Odilla Mestriner trata 
exclusivamente do ser humano, 
na arte contemporânea brasileira, 
poucos existem que foram capa-
zes de levar um tema tão longe e 
de maneira tão persistente". É o 
que cita o crítico Jacob Klintowitz. 

Odilla é muito grata à JP e às 
empresas que colaboraram nesta 
obra. "Ela somente foi possível 
graças a participação da JP e ou-
tras empresas, que aceitaram in-
vestir num artista de Ribeirãc 
Preto. É o primeiro evento e pode-
ria ter continuidade, oferecendc 
grande apoio aos nossos artistas. 

Eu SOU muito grata ao sr. Rubens, 

Campos Toledo, que de imediatc 
aceitou a idéia da edição do livro e 
sei que ele está sendo enviadc 
pela JP a outros países, amplian-
do assim o conhecimento de meus 
trabalhos". 

Ela lembra que a Lei Sarney 
favoreceu o investimento em cul-
tura: "A empresa que investir err 
cultura obterá incentivos fis-
cais do Governo. E o campo é 
vasto: livros, exposições, folhi-
nhas, peças de teatro etc." 

As empresas estão colaboran-
do e mostram que quando existe 
incentivo do governo estão pron-
tas a ajudar. 


