
Odila Mestriner faz 
vernissage hoje 

Expondo sua mais 
nova fase, a artista plás-
tica ribeirãopretana, 
Odila Mestriner, realiza 
hoje vernissage às 21 
horas no escritório da 
Encol, na avenida 9 de 
Julho, 444. Ela vai 
mostrar 25 pinturas em 
tinta acrílica sobre tela, 
com elementos de cola-
gem. O tema escolhido 
pela pintora é "Relações 
Amorosas", onde procu-
rou representar o sím-
bolo das ligações afeti-
vas que une os seres 
humanos. "São ligações 
vivenciais", diz Odila. 
Afirmou que a linha de 
seus trabalhos se situa 
no limite da figuração-
abstração. Segundo ela, 
a estrutura da composi-
ção e dos elementos é 
sempre geométrica. E 
que a superfície da tela 
é enriquecida com ele-
mentos colados, utili-
zando tecidos e areia 
conseguindo um relevo 
texturado. 

Odila Mestriner res-
salta que elementos co-
mo estes foram retoma-
dos e repensados da dé-
cada de 1960, ocasião 
em que explorou muito a 
colagem. "A forma irre-

Odüa Mestriner vernissage na Encol. 

guiar de alguns quadros, 
também foram explora-
dos nessa época", con-
tou a artista plástica. 
Destacou também a im-
portância de sua exposi-
ção na Encol. Para ela, a 
empresa está fazendo 
um trabalho inovador 
que é dar espaço as ex-
pressões artísticas da ci-
dade. "Este é um cami-
nho para apresenta-

ções". Defende que ou-
tras empresas deveriam 
seguir o caminho da En-
col e patrocinar mais 
cultura à cidade. 

Acha que os artistas 
devem procurar mostrar 
seus trabalhos buscando 
o auxílio do empresaria-
do: "Não é só entrar na 
cidade realizar objetivos 
sem nada, proporcionar. 

É preciso investir em 
cultura", defendeu 
Mestriner. Explica que 
em 1987 ela foi a pri-
meira artista a editar um 
livro de arte na cidade 
com ajuda dos empresá-
rios locais. "Temos que 
procurar alternativas", 
conclui. A exposição de 
Odila Mestriner ficará 
aberta ao público até o 
dia 31 de maio. 


