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Odilla Mestriner, artista plástica 

"Tenho uma relação 
afetiva com o centro" 

De tradicional família ribeirãopretana, a artista plástica Odilla 
Mestriner, embora moradora há 35 anos no bairro Sumaré, não es-
quece o centro da cidade, onde passou a infância, adolescência e 
grande parte da sua vida. "As lembranças são muito gratifican-
tes", diz. 

Pelo menos uma vez por semana vai ao centro e curte o pedaço. 
"Meu dentista é ali; a minha agência bancária também (nunca 
quis transferir), há miudezas que gosto de comprar; aliás o co-
mércio tem boas lojas e o preço é melhor". 

A sua relação com a praça XV tem dois marcos, como ela mes-
ma explica: "um deles, é o monumento ao soldado, a epopéia de 
32, porque meu tio participou, foi morto e o nome dele está lá na 
placa. Atravesso o jardim e passo ali; é uma relação afetiva. 
Outro, é o Museu de Arte (na Barão com Duque de Caxias), um 
marco cultural que respeito e freqüento; faz parte do meu traba-
lho. Tem também o Theatro Pedro II, parte da arquitetura da ci-
dade, que nos proporciona espetáculos de muito bom nível. E um 
privilégio termos um teatro deste porte. Cada vez que entro lá, 
sinto-me emocionada, é como se fosse um santuário. Daí que é 
muito grande essa relação vivencial com o centro". 

Mas Odilla reconhece que a área central mudou muito. "O jar-
dim ficou melhor com a saída dos ônibus e dos ambulantes; a 
praça ficou ampla. Já o calçadão é muito pobre; não faz jus à 
Ribeirão. E pobre de visual, para as pessoas andarem, não tem 
nada de agradável... Precisa ser modificado com urgência". Com 
as recordações aflorando, tomam lugar os casarões antigos que ainda 
(até quando?) estão de pé, os cinemas. "Ah! os cinemas! Cine Cen-
tenário, Cine Plaza... Freqüentei muito com meu irmão, adorá-
vamos os seriados. Era chique ir na 2° sessão; chegar um pouco 
antes e ficar na praça. O centro era um ponto de referência. São 
lembranças de um saudosismo que hoje a moçada não tem mais. 
Procuro manter essa relação, que faz parte da minha memória, 
da minha vivência, e faço questão de conservar. Ribeirão Preto 
deveria preservar esse lado", enfatiza Odilla Mestriner. 

Emoções... 
Vicente Seixas 
Tem semana que a gente não 

tem nada para falar: em outras, 
são tantas coisas acontecendo 
que a gente,para falar de todas, 
precisa falar apenas um 
pouquinho de cada uma. Assim 
seja! 

1) Dia do Médico - Aten-
dendo convite do dr. Pedro 
Palocci, presidente do Hospital 
São Lucas, particioei, naquele 
hospital, no último dia 18, da uma 
comemoração diferente: a inaugu-
ração da galeria de artes mostran-
do um pouco da obra excepcional 
de Odilla Mestriner. A evidência 
de que a medicina- como arte de 
curar - pode caminhar ao lado da 
arte de pintar ou qualquer outra. 
Feliz a idéia do dr. Palocci em abrir 
ainda mais o São Lucas para a co-
munidade, num ato prestigiado 
pelas mais expressivas lideranças 

A relação afetiva de 
Odilla Mestriner 
com o centro; 


