
Metrópolis - Agosto/2002 _ Odilla Mestriner no MARP 
(O universo do bananeiro e m visão crítica social) 

A artista plástica ribeirãopretana Odilla Mestriner é a convidada deste ano 
para a mostra paralela do 27° SARP - Salão de Arte de Rib. Preto Nacional-
Contemporâneo - que acontece na Casa da Cultura (alto do São Bento) até 8 
de setembro. 

A exposição de Odilla que pode ser visitada no Museu de Arte de Ribeirão 
Preto (MARP - Barão do Amazonas 323 - até dia 25 de agosto) traz o sugestivo 
título Dois Momentos/Um espaço. A produção atual reúne trabalhos desen-
volvidos em torno da série da bananeira e seu fruto. São 16 desenhos, sendo 
que 10 deles formam um álbum (o título se integra ao gráfico, que é uma 
metáfora do bananeiro) e mais 16 pinturas. 

O trabalho é fruto de uma nova fase que começou há três anos, a partir da 
releitura da obra O Bananal, de Lasar Segai. Foi quando Odilla recebeu de 
uma amiga um papel artesanal feito de bananeira. Pesquisado e explorado ao 
máximo, o resultado surpreende, trazendo elementos como bandagens, areia, 
madeira, corda, pregos etc. 

A partir destes processos, a artista procura dar à figura original uma den-
sidade simbólica, propondo uma ligação entre o produto nacional e o concei-
to das linguagens artísticas contemporâneas; além de um caráter político 
social. 

"A temática", explica ela, "tem muito a ver com nosso momento. A 
bananeira existe em todofundo de quintal; e embora rica em proprieda-
des, não é tão explorada como forma de alimento. É um pecado ter tanta 
gente passando fome". 

Preocupação didática - Com a dinâmica ilusória da série "O 
Equilibrista", estão obras que integraram a XII Bienal de São Paulo, em 1973; 
e do Panorama de Arte Atual Brasileira do MAM de São Paulo, em 1974. 

"O propósito aqui é bem didático. Ao fazer uma releitura, mostro a 
um público novo que não conhece o percurso de minha arte, que já 
naquela época se fazia um trabalho de vanguarda", ressalta Odilla 
Mestriner. 

Odilla na TV Unaerp - A TV Unaerp (canal 10 da Net) gravou o quadro 
Porta Retrato com Odilla Mestriner. O programa (um documentário biográfi-
co com pessoas que contribuem com a história da cidade) vai ao ar dia 9 de 
agosto, às 22h30 (com reprise à meia-noite) e no dia 12, às 12h e l6h. 


