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De 30 de junho a 30 de julho 
Exposição "Ver - Rever", de Odilla Mestriner 

O Espaço Cultural UNIMED es-
tará expondo, de 30 de junho (noi-
te da "vernissage") até 30 de ju-
lho, obras da consagrada artista 
plástica ribeirãopretana Odilla 
Mestriner. 

Nascida em Ribeirão Preto, Odila 
tem seu nome figurando na Nova 
Enciclopédia Larousse, da Editora 
Delta, no dicionário de Artes Plás-
ticas do Brasil do Prof. Roberto 
Pontual e no Profile of the New 
Brasilian Art, do Prof. Pietro Maria 
Bardi. 

Essa aplaudida artista ribeirão-
pretana figurou em centenas de 
exposições coletivas, entre as quais 
destacamos: 

V, VI, VII, VIII, IX, X e XII Bienais 
de São Paulo; II Bienal de Artes 
Plásticas da Bahia; Panorama da 
Atual Arte Brasileira, no MAM, em 
São Paulo; Contribuição da Mu-
lher às Artes Plásticas do País, tam-
bém no MAM; "Imagem do Brasil" 
- Coletiva de Artistas Brasileiros, na 
Gallery Four Planets, de Maryland, 
USA; EXPO 73, em Bruxelas, Bél-
gica; e na Iramar and Bel Gallery, 
de Fairfield, USA. 

As exposições individuais foram 
inúmeras, tendo conquistado um 
sem-número de prêmios. 

Participação em 
acervos de museus 

Odila tem obras nos acervos dos 
seguintes museus: Museu de Arte 
Contemporânea de São Paulo, SP, 
Fundação Armando Álvares Pen-
teado - São Paulo, Pinacoteca do 
Estado de São Paulo, Museu de 
Arte Contemporânea de Campi-
nas, SP, Departamento de Educa-

ção e Cultura de Santos, SP, Depar-
tamento de Museu de Arte de São 
José do Rio Preto, SP, Museu de 
Arte Moderna de Florianópolis, SC, 
Museu de Arte de Curitiba, PR, 
Museu Nacional de Belas Artes, RJ, 
Museu de Arte de Brasília, DF, 
Palácio do Itamaraty, Brasília, 
Museu de Arte de Vitória, ES, Mu-
seu de Arte de Ribeirão Preto, SP e 
Museu de Arte Moderna de São 
Paulo,SP. 

Considerações 
da artista 

"A partir do olhar para dentro de 
mim mesma, na procura da identi-
dade, o desenho foi o encontro que 
marcou definitivamente o meu ca-
minho dentro da arte. 

Minha postura no fazer artístico 
sempre foi disciplinada. 

O trabalho constante e metódi-
co, necessário para manter meu 
equilíbrio emocional. 

As imagens representadas são o 
reflexo da minha vivência - casas, 
estradas, homens - limites de um 
mundo mágico interiorano, que me 
marcou profundamente. 

A solução forma-se espaço na 
estrutura dos quadros, o jogo entre 
a emoção e o raciocínio resultou 
no encontro de uma linguagem 
individualizada, buscada com 
perseverança.Essa linguagem se si-
tua na confluência do figurativo e 
do geométrico. 

Mais tarde, a colagem veio enri-
quecer o trabalho com matérias 
ricas e texturas. 

A problemática de toda obra sem-
pre foi questionar o homem, o mun-
do, seu espaço e tempo. Mas, na 
verdade, representa apenas o refle-
xo do meu caminhar dentro da 
vida". 

Artista plástica Odilla Mestriner 
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tem novo curador 
O Espaço Cultural UNIMED, cria-

do na administração passada por su-
gestão do Dr. Fábio Gonçalves da 
Luz, que, inclusive, foi o seu primeiro 
curador, tendo obtido enorme suces-
so durante o seu período de ativida-
des, tem agora um novo coordena-
dor, o Dr. Jacques Bartolomeu. 

A reportagem deO Unimédicopro-
curou ouvir o novo curador que, além 
de realçar a primeira exposição no 
Espaço Cultural, que acontecerá já a 
partir do dia 30 de junho, com obras 
da consagrada artista plástica ribei-
rão-pretana Odila Mestriner, falou de 
seu entusiasmo em poder colaborar 
com a nova administração da 
UNIMED. 

O Dr. Jacques Bartolomeu, entre 
outras coisas, nos disse o seguinte: 

"Foi com grande satisfação que 
recebi e aceitei o convite para coor-
denar o Espaço Cultural da UNIMED 
de Ribeirão Preto, que foi criado com 
a finalidade de difundir a arte em suas 

diversas modalidades, tais como pin-
tura, gravura, fotografia, escultura etc. 
e oferecer ao público diversificado 
quefrequentaa UNIMEDachancede 
conhecer e admirar novos artistas, 
podendo apreciar e inclusive adquirir 
as obras que estarão expostas, com 
isso, o Espaço Cultural UNIMED esta-
rá atingindo seu objetivo, que é o de 
colocar o público de Ribeirão Preto 
em contato com a arte". 

"Pretendemos manter o espaço 
ocupado o ano inteiro, trazendo, para 
expor, artistas novos e consagrados 
de nossa cidade, e também de outras 
localidades. Para tanto, já estamos 
mantendo contato com a Secretaria 
da Cultura e com diversas pessoas, 
esperando, dessa forma, elaborar um 
calendário anual." 

"Almejo, com a colaboração de 
todos, já a partir da exposição de 
Odi Ia Mestri ner, trazer um pouco mais 
de brilho, luz e vida à nossa Coopera-
tiva", finalizou. 


