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Odila Mestriner em nova fase, pensa no exterior 

Depois de algum 
tempo sem fazer exposi-
ções individuais, a ar-
tista plástica Odila 
Mestriner dá uma reto-
mada em seus trabalhos 
inaugurando fase nova. 
Ela, sexta-feira à noite, 
no escritório da Encol, 
mostrou 25 pinturas em 
tinta acrílica sobre tela, 
com elementos de cola-
gem. Odila recebeu 
muitos amigos e admira-
dores que ficaram mara-
vilhados com os traba-
lhos. Divulgando "Re-
lações Amorosas", ela 
abusou das cores fortes 
buscando o maior dos 
sentimentos: o amor. E 
em meio às cores e a 
técnica empregada, a 
mensagem ganhou di-
mensão. 

Segundo ela, a linha 
de seus trabalhos se si-
tua no limite da figura-
ção-abstração, onde a 
estrutura da composição 
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e dos elementos é sem-
pre geométrica. Seus 
quadros possuem deta-
lhes feitos de tecidos e 
areia resumindo num 
relevo texturado. Entre-
tanto, afirma que Ribei-
rão Preto tem a semente 
da arte, pois a primeira 
geração de artistas plás-
ticos de qualidade como 
Francisco Amêndola, 
Bassano Vaccarini, 
Berti, Shozo Mishima e 
muitos outros estão por 
aqui. 

"Estou muito feliz 
com os novos trabalhos. 
Tenho sentido que as 
pessoas estão gostando. 
E eu só poderia sentir-
me gratificada", disse a 
artista plástica. Ressalta 
que sua carreira é mar-
cada por três grandes 
conquistas. A primeira 
de acordo com ela, foi 
quando em 1959, parti-
cipou da 5- Bienal In-
ternacional de São Pau-
lo. Seus trabalhos na 
época foram seleciona-
das por jurados estran-
geiros. Em 1974, para 

sua surpresa recebeu o 
prêmio de melhor dese-
nhista da Associação 
Paulista de Críticos de 
Arte. E por último, a 
realização de um grande 
sonho: há quatro anos 
com auxílio da iniciativa 
privada, lançou livro 
sobre sua arte. Contando 
toda a história de seu 
trabalho. 

Assim como na déca-
da de 80 Odilar Mestri-
ner descobriu as cores 
inserindo-as em seus 
quadros. Ela agora pre-
tende incrementar sua 
carreira, a fim de fazer 
uma exposição no exte-
rior. Destacou que tem 
consciência da dificul-
dade desta realização, 
uma vez que tudo iso é 
muito oneroso. "Mostrar 
os trabalhos de arte fora 
do Brasil é o desejo da 
maioria dos artistas, já 
que este passo faz parte 
da expansão da arte", 
informou Mestriner. E 
ela que já participou de 
oito bienais levando a 
arte plástica para diver-

sos Estados do Brasil, 
diz que o resultado de 
seu trabalho é decor-
rente de sua vivência, 
pois é "com a evolução 
que ocorre o enriqueci-
mento". 

O artista plástico pre-
sente na vernissage, 
Francisco Amêndola, 
disse que atualmente 
a única saída para a arte 
é sua associação com 
a inicitiva privada. Sa-
lientou que o governo 
não faz cultura, pois 
quem a promove são os 
agentes artísticos: 
"Quando o estado co-
meça a incentivar a arte, 
ele a transforma em pro-
paganda, a exemplo da 
Alemanha nazista. A 
iniciativa privada deve 
apoiar a arte como está 
fazendo agora com 
Odila. E o Estado tam-
bém deve dar incentivos 
à cultura que aliás, é o 
seu papel, mas sem o 
abuso, argumentou 
Francisco Amêndola. 


