
Os 50 anos da 
trajetória artística 
de Odilla Mestríner 

A exposição reúne no piso superior do MARP, desenhos e pintura; 
nas várias fases temáticas de uma obra reflexiva e vigorosa. 

Cultura 

Odilla Mestriner, uma 
trajetória artística 

"Exposição Odilla Mestriner - 50 anos de Produção" é a mostra 
que acontece no piso superior do MARP - Museu de Arte de Rib. Preto 
- , trazendo toda sua dedicação na construção de uma obra feita com 
individualidade e coerência. 

Pelo conjunto dos trabalhos, como são apresentados na referida 
mostra, podemos ver toda a força dos desenhos e pinturas de Odilla, 
nas várias fases e temáticas por ela desenvolvidas. Através de uma 
busca constante, percebe-se sua renovação e atualização na conquista 
de novas etapas e soluções para sua obra - aliás, sempre vigorosa e 
reflexiva. 

Uma temática que sempre esteve ligada à sua cidade, sua casa, sua 
família; refletindo a l igação 
amorosa com seu ambiente. Odilla 
nasceu e sempre viveu em Ribeirão 
Preto, onde construiu toda sua 
pintura e desenho; embora seus 
trabalhos não tenham uma 
característica regional. Sua 
linguagem artística é fruto de 
intuição, muita leitura e 
participação nas principais 
exposições nacionais, durante todo 
seu percurso. 

O resultado desse trabalho se 
constata em várias Bienais 
Internacionais de São Paulo, salões 
e panoramas realizados pelo Brasil, 

além de inúmeras exposições individuais. 
Odilla possui obras nos principais museus de arte brasileira e em 

várias coleções particulares. Sua obra figura em inúmeros livros de arte 
e é constantemente citada por renomados críticos de arte nacionais. 

Serviço: 
Exposição Odilla Mestriner - 50 anos de produção, é projeto 

especial dos 150 anos de Ribeirão Preto em comemoração aos 50 anos 
de produção da artista. 

A exposição pode ser vistà no piso superior do MARP (rua Barão do 
Amazonas 323), até 14 de janeiro. De terça a sexta, das 9 às 18h; 
sábados, domingos e feriados das 12 às 18h. 


