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Odilla Mestriner mostra sua arte no Marp 
Museu apresenta retrospectiva com 80 obras da artista plástica de Ribeirão, dividida em dois segmentos 

Da Reportagem Local 
Joel Silva/Folha Imagem 

A artista plástica Odilla Mestriner confere quadro em seu ateliê, em Ribeirão Preto 

0 Marp (Museu de Arte de 
Ribeirão Preto) abre hoje uma 
mostra retrospectiva com 80 
obras da artista plástica Odilla 
Mestriner. 

A exposição, dividida em dois 
segmentos, reúne todas as fases 
da artista. 

Voltada à temática urbana, 
através de uma forte linguagem 
gráfica, Odilla mostra na pri-
meira etapa de seus trabalhos 50 
obras, entre desenhos e pinturas, 
criadas da década de 60 até o 
final de 80. 

Através da linguagem gráfica, 
Odilla oferece soluções formais e 
plásticas pessoais a sua obra. 

A última fase da artista plás-
tica é destinada ao segundo seg-
mento da mostra de Odilla Mes-
triner. 

Realizados em 1992, 93 e 94, 
os 30 trabalhos da artista, intitu-
lados "Andantes", trazem pintu-
ras, desenhos e objetos. 

"Andantes" mostra uma das 
principais artistas do cenário na-
cional explorando a horizontali-
dade em seus trabalhos. 

De acordo com Odilla, nesse 
conjunto, que mostra o homem à 
procura de um lugar na socie-
dade, suas obras foram ao encon-
tro da arte contemporânea. 

Com a exposição de Odilla 
Mestriner, o Marp dá continui-
dade aos projetos de mostras 
retrospectivas realizados com os 

principais nomes das artes plásti-
cas. 

Franca (88 km de Ribeirão) 
recebe 22 trabalhos abstratos e 
figurativos de óleo sobre tela do 
artista plástico Cláudio Tozzi. 

Tozzi já participou de bienais 
em São Paulo e exposições no 
exterior. O artista plástico tam-
bém realizou obras em espaços 
públicos em São Paulo, Nova 
York e Miami. 

Influenciado na década de 60 
pela pop arte, Tozzi mantém 
conotação conceituai, onde a in-
fluência básica era a arquitetura 
urbana. 


