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Odilla Mestriner participa 
da "Geração 60" no MAC 

Nomes como Antonio ; 
Henrique Amaral, Antonio • 
Dias, Rubens Guerchman, ; 
Carmela Gross, Wesley • 
Duke Lerr e muitos outros 
têm seu destaque no museu. ; 
Dentre esses, Odilla Mes- ! 
triner, a artista plástica ri-
beirãopretana que iniciava 
naquela época sua partici-
pação nos eventos artísticos, 
em 1963 integrou a Primei-
ra Mostra do Jovem Dese-
nho Nacional, tendo um de 
seus trabalhos premiados. 

Esse trabalho, "Casas e 
Arvore" em nanquim e re-
cortes de papelão sobre pa-
pelão, figura na mostra de 
hoje, juntamente com uma , 
obra atual da série "Re-
lações Amorosas", em teci- " 
do, areia e acrílica sobre te- ' 
la. 

A exposição "Geração 
60" permanecerá aberta até 

"Amigos", da série "Relações Amorosas": trabalho de 1989 em teci- ° dia I o de março no Museu 
do, areia e acrílico sobre tela. de Arte Contemporânea de 

São Paulo, no Pavilhão da 
Bienal, 3o andar. 

A artista plástica ribeirão-
pretana Odila Mestriner 

está sendo lembrada no Mu-
seu de Arte Contemporânea 
de São Paulo - MAC - com 
mais 33 artistas na mostra 
"O Que Faz Você Agora, Ge-
ração 60". Expondo dois tra-
balhos - um dos anos 60 e um 
atual - as obras da artista fi-
cam até dia Io de março de 
92. 

Está sendo realizada no 
MAC a exposição "O Que 
Faz Você Agora, Geração 
60", organizada pela pes-

quisadora de Arte, Gabriela 
Welder, que visa o registro 
do trabalho do diretor do 
Museu, Prof. Walter Zanini, 
na primeira década de sua 
fundação, em 1960. 

Foi criada, naquela oca-
sião, as exposições da Jo-
vem Arte - as JACS - que 
constituia-se na apresen-
tação anual da produção 
dos jovens artistas emergen-
tes naquela época, que se 
propunham ao trabalho não 
convencional de pesquisas 
de material e formas de 
vanguarda. "Um juri de crí-
ticos de arte selecionava e 
premiava esses artistas, e 
suas obras premiadas passa-
ram a fazer parte do acervo 
do MAC", conta Odilla. 

A apresentação hoje, na 
mostra "Geração 60" traz 
33 dos 51 artistas que 
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"Casas e árvores": trabalho de 1963 em nanquim e recortes de pape-
lão sobre papelão. 

expõem uma obra atual e 
outra realizada naquela 
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ocasião, registrando a trilha ; 
artística e histórica percor- • 
rida por esses profissionais : 
que se firmaram no cenário ; 
da arte nacional e intenar- j 
cional. ; 


