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Vista da exposição "Signos Revisitados", de Odilla Mestriner, no Espaço Cultural Folha Ribeirão 

Artista fala de signos em mostra 
Espaço Cultural Folha Ribeirão expõe quadros de Odilla Mestriner 
F R E E - L A N C E PARA A FOLHA R IBE IRÃO 

A artista plástica Odilla Mes-
triner apresenta, a partir de se-
gunda-feira, no Espaço Cultural 
Folha Ribeirão, a sua exposição 
sobre os 12 signos do zodíaco. 

A mostra foi denominada pela 
autora de "Signos Revisitados". 
A série foi criada entre 1975 e 
1976, porém só agora os mora-
dores de Ribeirão Preto e região 
poderão ver a exposição com-
pleta. 

No trabalho, a artista mistura 
pintura e desenho. As 12 telas, 
que medem um metro de altura 

por um metro de largura, têm o 
grafismo como sua marca regis-
trada. Odilla é uma artista con-
sagrada nacionalmente e teve 
obras expostas em oito bienais 
de São Paulo. 

Os visitantes da exposição po-
derão tirar seu mapa astrológico 
pela internet no próprio espaço 
cultural ou recebê-lo posterior-
mente por e-mail. "Será uma 
grande oportunidade, pois, para 
mim, a obra só tem vida quando 
é usufruída pelos expectado-
res", diz Odilla. 

De acordo com ela, a série dos 
signos representa o significado 

simbólico do homem decifran-
do seu próprio destino, em que 
cada figura do zodíaco está inse-
rida no círculo cósmico. 

A mostra faz parte dos eventos 
paralelos do 282 Salão de Arte 
Nacional-Contemporâneo de 
Ribeirão Preto, que será realiza-
do no Marp (Museu de Arte de 
Ribeirão Preto), de l s de agosto 
a 3 de setembro. 

A exposição de Odilla vai até o 
dia 12 de setembro. As visitas 
podem ser feitas de segunda a 
sexta-feira, das 9h às 18h, na rua 
General Osório, 882, no Centro. 
A entrada é franca. 


