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a última Páscoa, os la-
drões que entraram na casa da artis-
ta plástica Odila Mestriner, no Jar-
dim América, por sorte não se deram 
conta, ao retirar os quadros da pare-
de para verificar se havia algum co-
fre por atrás, de que havia ali um ri-
co acervo de obras gráficas e figurati-
vas, confeccionadas ao longo de 50 
anos de carreira - algumas, inclusive 
premiadas, outras expostas em Bie-
nal. Nenhum quadro foi roubado, so-
mente aparelhos eletroeletrònicos. 

Parte desse acervo foi transfor-
mado em exposição, que deve ficar 
aberta à visitação pública até o dia 14 
de janeiro do ano que vem no Marp 
(Museu de Arte de Ribei-
rão Preto). 

São cerca de 50 qua-
dros feitos com tinta acrí-
lica e colagem, desenhos 
em nanquim, aquarelas e 
outras técnicas, que retra-
tam a trajetória da artista desde 1956, 
quando expôs na comemoração do 
centenário de Ribeirão. Meio século 
depois, a coletânia reúne representa-
ções de experiências vividas por Odi-
la ao longo de seus 70 anos, organiza-
das em séries temáticas. 

"A inspiração vem mesmo da mi-
nha vivência. A série do bananeira, 
por exemplo, foi feita por causa de 
uma poça que havia na horta do 
meu avô, cheia de bananeiras em 
volta. Quando entrava ali, era uma 
coisa mágica", descreveu Odila, com 
poesia. 

Segundo o coordenador do mu-
seu, Nilton Campos, a mostra não é, 
no entanto, uma retrospectiva. "Ela 
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eníatizando algumas séries, como o 
Retratos de Família', mais atual", ex-
plicou. "Sempre foi uma produção 

Ladrões não 
perceberam 
as obras 
durante furto 

extremamente importante, por Odi-
la ser daqui e ter se mantido aqui", 
afirmou Campos. 

Ao mesmo tempo em que lança 
mão da racionalidade dos traços e 
das figuras geométricas, sempre si-
métricos, a artista também vai incor-
porando às obras elementos huma-
nos da cidade, da paisagem. 

"As pessoas se identificam facil-
mente. A repetição dos elementos 
cria monotonia, mas ela consegue 
quebrar isso", afirmou Campos. 

Odila começou a Mar com tin-
tas e pincéis aos 18 anos, nas aulas 
do pintor italiano Domenico Lazzari-
ni. Cinco anos depois, a artista ex-
pôs na 5a Bienal Internacional de 
São Paulo, e nas outras seis que se se-
guiram. Participou também da expo-
sição coletiva "Panorama da Arte 
Atual Brasileira", no MAM (Museu 

de Arte Moderna), em 
São Paulo, e em 1974 ga-
nhou prêmio de melhor 
desenho da APCA (Asso-
ciação Paulista de Críti-
cos de Arte). Em 1976, na 
12a Bienal Internacional, 

Odila conquistou o Prêmio Aquisi-
ção Itamaraty. 

Quase que diariamente, ela se 
senta à tarde diante de um imenso 
cavalete, e pinta sob o sol que entra 
pela janela da sala, até escurecer. 
"Quando tenho um trabalho começa-
do, fico numa ansiedade para resol-
ver", afirmou a artista. 

A artista plástica Odila Mestriner, cujo trabalho vai estar exposto no Marp até o mês de janeiro: 50 anos de inspiração 

SERVIÇO 

Exposição Odila Mestriner -
50 Anos de Produção" 
No MARP até 14 de janeiro 
de 2007 
De terça à sexta das 9h às 18h 
SAbaHns, domingos e feria-
dos das 12h às 18h 
Entrada gratuita 

Outro dos quadros que nao foi percebido pelos ladrões Um dos quadros que vai estar em exposição no Marp 
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Obra de Odila que estará na exposição do Marp 


