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Odilla Mestriner abre exposição em São Paulo 
Artista ribeirão-pretana volta a expor na capital depois 

de quase 15 anos e sete participações na Bienal 

Divulgação 

Ângelo Davanço 
angelo @jornalacidade. com. br 

Um feliz reencontro com o 
público paulistano. Assim pode 
ser definida a exposição "Produto 
Nacional Bananal", que a artista 
plástica ribeirão-pretana Odilla 
Mestriner abre hoje no Cultural 
Blue Life, em São Paulo. "Fazia 
quase 15 anos que não expunha 
em São Paulo. No início fazia uma 
individual praticamente todos os 
anos, depois veio um distancia-
mento, mas agora quero participar 
mais da vida paulistana", afirma 
Odilla. 

A artista foi "descoberta" pela 
curadora do espaço, Lílian Heitor, 
por indicação de um colecionador, 
curioso por conhecer seu trabalho 
recente. "Foi uma grata surpresa 
conhecer o trabalho da Odilla, 
que condiz com a realidade vivi-
da pelo Brasil nos dias de hoje", 
observa Lílian. 

Bananas 
A série "Produto Nacional 

Bananal" teve início no final dos 
anos 90. "Primeiro eu tratei do 
fruto em si e de sua produção, para 

depois partir para um caráter mais 
social", explica Odilla, que diz 
estar em processo de criação de 
uma nova série, intitulada Álbum 
de Família, onde trabalhará com 
suas memórias, usando transpo-
sições de fotografias de família 
para a tela. 

Autodidata 
Com mais de 40 anos de vida 

profissional, Odilla Mestriner 
começou de forma autodidata, na 
Escola de Belas Artes do Bosque, 
até hoje funcionando no Morro do 
São Bento. 

Em 1959 foi selecionada 
para a quinta edição da Bienal 
de São Paulo, salão que parti-
cipou depois pelas seis edições 
seguidas. 

Em 1971 recebeu o prêmio 
aquisição do Itamaraty na Bienal 
paulistana. Pouco tempo depois, 
em 1974, recebeu o prêmio de 
melhor desenhista da APCA 
(Associação Paulista dos Críti-
cos de Arte). 

"Este envolvimento com o 
mundo paulistano me serviu 
como um processo de aprendi-
zado muito importante, devido ao 

contato que mantive com outros 
artistas. 

E é isso que busco retomar 
agora", diz. 

A exposição é composta por 
dois painéis produzidos em papel 
artesanal, dez obras em acrílico 
sobre tela e dez desenhos. 

Exposição "Produto 
Nacional Bananal", de Odilla Mestriner 
De 20 de abril 
a 13 de maio Local: Cultural Blue Life 
(avenida Brasil, 298, São 
Paulo/SP) 
Inf: (11) 3884-9084 

Obra de Odilla Mestriner, 
em exposição a partir 
de hoje em São Paulo 


