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Odilla Mestriner, por inteiro, no MARP 

Será no próximo dia 18, às 21 horas, a abertura da 
exposição da artista plástica Odilla Mestriner, que 
ocupará todo o espaço do MARP (Museu de Arte 
de Ribeirão Preto), reunindo 80 trabalhos, numa 
retrospectiva com dois segmentos, mostrando as-
sim todo o desenvolvimento de sua obra: da figura 
urbana de 1960, passando pelo homem envolvido 
com o social, até o momento presente, que é a 
busca, concentrada na série "andantes",em 30 
trabalhos. Aqui há, inclusive, objetos (uma terceira 
dimensão) que permite que se ande em volta das 
figuras. A horizontalidade da mostra é uma ino-
vação no trabalho de Odüla, que ainda traz a pes-
quisa em textura, areia, tecidos e cores. 
Esta exposição tem uma curadoria, quando o críti-
co Tadeu Chiarelli (crítico de arte do jornal Estado 
de São Paulo e professor de história da arte na 
ECA), que estuda há tempos o trabalho da artista, 
estará lançando o livreto "Odilla Mestriner e a arte 
de Ribeirão Preto", primeira publicação que o 
MARP patrocina. 
Secundo Odilla,"todo este trabalho é muito gosto-
so, a arte tem essa magia; e a descoberta das coi-
sas me deixa fascinada. Considero esta exposição 
uma das mais importantes que já fiz, porque é um 
momento de reflexão: eu me avalio, faço uma críti-
ca. Queremos divulgar para a geração nova esse 
alicerce; que ela tome conhecimento de que em 
Ribeirão há pessoas que construíram uma história, 
que ajudaram a fazer a história da cidade, que não 
se trabalhou em vão; que não basta só vendermos 
obras. Nesse momento de crise, é importante re-
tomarmos todos esses valores". 
Passando horas e horas no seu ateliê, envolvida 
por inteiro nos preparativos (aliás, a exposição 
inaugura no dia de seu aniversário), Odilla acres-
centa que "meu trabalho é um ato de amor e de 
paixão. Me dou plenamente, é uma forma de vida 
muito intensa que traz grande energia. Herdei es-
sa força do meu pai,uma família de imigrantes ita-

lianos". 

Um brinde especial 
Para Marcelo Guarnieri, diretor do MARP, "esta 
exposição se constitui num dos nossos eventos 
principais e vem mostrar a importância da obra de 
Odilla, a coerência que há (ela pode não assinar 

um quadro que sabe-se que é dela), a valorização 
de um trabalho, além de resgatar a grande artista, 
brindando-a, no mês de seu aniversário, com esta 
mostra.isso tudo são fatos importantes dentro do 
Museu, despertando o interesse não só pelas 
obras de Odilla Mestriner como também pelas ar-
tes plásticas em Ribeirão Preto". 
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Resgatar a importância da obra da artista 
plástica ribeirãpretana Odilla Mestriner é a 
proposta do Museu de Arte de Ribeirão Preto, 
que estará inaugurando no próximo dia 18, 
uma exposição com 80 trabalhos, retratando 
o início em 1960 até o momento presente. Du-
rante o evento, o crítico de arte Tadeu Chia-
relli estará lançando o livro "Odilla Mestriner e 
a arte de Ribeirão Preto". Pág. 5 


