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Odilla Mestriner expõe: "Andantes" -
última fase do seu trabalho 

A nova exposição de Odilla 
Mestriner que será inaugurada 
amanhã, dia 16, reabrindo o espa-
ço da Artstaff Galeria de Arte, 
dirigida por Cintia Valente, vem 
confirmar, através das obras que 
estarão expostas, a preocupação da 
artista de se renovar e inovar sem-
pre. 

Desde seu inicio, a pintura de 
Mestriner questiona os limites en-
tre o figurativo o abstrato - entre o 
real da pintura, enquanto cor e tex-
tura e a expressão, enquanto emo-
ção. 

Todo seu trabalho e sua forma-
ção, realizados aqui onde nasceu 
e reside, não trazem características 
regionais, mas sim uma linguagem 
personalíssima, dentro dos padrões 
contemporâneos. 

No começo, sua temática 
ref le t iva as imagens da sua 

vivência, a cidade, casa e animais. 
A figura-forma do homem apa-

rece nesse mundo, dentro de uma 
composição estruturada, marcada 
pelo ritmo da repetição, compon-
do na casa, na procissão, no circo, 
sua atuação no mundo. 

Com essas obras, Mestriner 
marcou profundamente sua parti-
cipação no movimento artístico 
brasileiro. 

Figurou em 7 (sete) Bienais 
Internacionais de São Paulo, nos 
principais salões de Arte Moder-
na do país, e coletivas no exterior. 

Realizou, ainda, inúmeras mos-
tras individuais em vários estados 
brasileiros. 

Conquistou muitos prêmios, 
entre eles o prêmio Aquisição 
Itamarati, na 10a Bienal de São 
Paulo e do de melhor desenhista, 
concedido pela A.P.C.A., Associ-

ação Paulista de Críticos de Arte, 
edição de 1974. 

Nessa nova série: "Andantes", 
que será mostrada a partir de ama- 1 

nhã. Mestriner apresenta seu novo ' 
momento. ' 

estarão expostas 25 pinturas, ; 

com pesquisas de cor, texturas de 1 

juta e areia coladas sobre telas de 
formas irregulares, e 8 estandartes 
com pintura sobre tela solta. 

O sentido da obra é mostrar que 
o homem caminha sempre na bus-
ca de suas conquistas, marcada 
pela dualidade do bem e do mal. 

A abordagem desta mostra, será 
realizada, amanhã, dia 16 de maio, 
às 21 horas, na Artstaff Galeria de 
Arte - Av. Presidente Vargas, 584, 
e permanecerá aberta à visitação 
até 08 de junho, no horário comer-
cial. 

Não percam. 


