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"Andantes", de OdilEu Mestriner, nu Artsta 

AGaleria Artstaf, sob 
a direção de Cintia 
Valente, reinici-
ando suas exposi-

ções individuais, inaugura 
no próximo dia 16, às 21 
horas, a mostra da artista 
plástica Odilla Mestriner, 
com o tema "Andantes" em 
33 pinturas - sendo 25 so-
bre telas e 8 estandartes. 

A artista vem traba-
lhando nessa temática há 3 
anos, tendo desenvolvido já 
esse trabalho em objetos, 
desenhos e pinturas; onde 
pesquisa a cor em tinta 
acrílica, texturas em teci-
do colado e relevos em 
areia, além da estrutura 
formal dos quadros. 

A repetição formal da 
figura tem o ritmo da mar-
cha, sempre no sentido da 
horizontalidade. Como diz 
Odilla, "o conceito do tra-
balho é mostrar que o ho-
mem caminha sempre na 

busca de suas conquistas na 
vida, seja social ou pesso-
al. Essa busca é marcada 
sempre pela dualidade do 
bem e do mal, que marca a 
conduta do homem". 

A mostra "Andantes" 
poderá ser visitada na Ga-
leria Artstaf (Av. Pres. 
Vargas 584) até 8 de junho, 
no horário comercial. 

Figura versus 
natureza 

O trabalho de Odilla 
Mestriner, desde o início se 
pauta na confluência do fi-
gurativo e o geométrico. 
Sua figuração é 
esquematizada represen-
tando a essência da forma; 
e essa figuração se repete 
sempre criando um ritmo 
contínuo. O geométrico é 
dado na estrutura dos es-
paços e pela construção 
desses espaços no quadro. 
Sua temática é voltada 

sempre para sua 
vivência - a cidade, a 
casa, os pássaros, a na-
tureza e uma figura for-
mal simbolizando o ho-
mem no sentido da hu-
manidade. É a figura-
ção colocada em vári-
as situações como a pro-
cissão, os jogos, a casa... 
na junção da figura com a 
natureza. 

Artista premiada 
Nascida e residindo em 

Ribeirão Preto, onde há 
mais de 30 anos desenvol-
ve seu trabalho, Odilla 
Mestriner participou ativa-
mente do movimento artís-
tico brasileiro. Iniciou a 
carreira participando da 5a 

e 12a Bienal Internacional 
de São Paulo; figurou em 
salões de arte moderna em 
todo o país; realizou vári-
as mostras individuais em 
todos os estados e exposi-

ções conjuntas no exterior. 
Dessa participação, rece-
beu inúmeros prêmios, des-
tacando-se o Prêmio Aqui-
sição Itamarati na 10a 

Bienal Internacional de 
São Paulo, e o prêmio de 
Melhor Desenhista conce-
dido pela APCA - Associ-
ação Paulista de Críticos 
em Arte - edição de 1973. 
Recebeu ainda vários prê-
mios Aquisição e medalhas 
em diversos salões de Arte. 


