
Artista vê contrastes em Ribeirão Preto 
)dila Mestriner diz que a cidade tem iniagcm progressista, mas poder público não está à altura desse desenvolvimento 

A artista plástica Odila Mestriner que afirma observar contrastes em Ribeirão, pinta tela em sua residência, no centro da cidade 

krtista plástica neta de 
talianos se inspirou nos 
elhados das antigas 
esidências do centro para 
riar geometria nas obras 

OLABORAÇÃO PARA A FOLHA RIBEIRÃO 

Para a artista plástica Odila 
Mestriner, Ribeirão Preto se 
ivide num contraste marcan-
3, que mistura progresso e 
traso. Neta de imigrantes ita-
anos, Odila cresceu niuna pe-
uena vila da família, localizada 
a avenida Caramuru. 
Começou a pintar ainda 

riança e estudou pintura na 
xtinta Escolinha de Belas Ar-
ÍS do Bosque Municipal. Isso 
)i em 1946 e, dois anos mais 
arde, ela já se inscrevia para 

numa casa na rua Prudente de 
Morais. Sem os prédios de hoje, 
a casa ficava num ponto alto, 
cuja vista eram os desenhos 
geométricos que formavam os 
telhados. "Isso sempre me 
atraiu e eu tentava reproduzir 
esses desenhos nas pinturas." 

"A cidade teve um desenvol-
vimento tão grande no seu es-
paço geográfico. E uma cidade 

bonita, grande, que transmite a 
impressão de ser uma cidade 
progressista, mas, ao mesmo 
tempo, possui um poder públi-
co que não comporta esse de-
senvolvimento. Vejo a Câmara 
de Vereadores e a prefeitura de 
forma muito pobre, com men-
talidade atrasada, uma pobreza 
que não acompanha o cresci-
mento da cidade. Por outro la-

do, também há as favelas, uma 
grande população que enfrenta 
muitas necessidades e isso 
marca o contraste da cidade." 

Para ela "Ribeirão possui um 
clima muito quente, com mui-
tas queimadas de cana e pouca 
área verde. Dá pena de ver. Te-
nho um irmão que mora em 
Maringá (PR) e lá é tão bonito, I 
com todas as ruas arborizadas. 

JoyceCury/Folha Imagem 

Aqui, se você pega a avenida 
Presidente Vargas, por exem-
plo, existem muitos luminosos 
e pouquíssimas árvores, nada 
de verde", avalia. 

Para ela, sua obra tem muito 
dessas contradições. "A série 
(de quadros) que eu expus em 
São Paulo este ano fala disso. 
Chama-se Produto Nacional, 
em que eu trabalho de diferen-
tes maneiras com as formas da 
bandeira brasileira e com a ba-
naneira, como uma metáfora 
da vida humana: a germinação, 
a brotação, o crescimento, o flo-
rescer e o fim, que é o fruto, 
quando recomeça um novo ci-
clo de vida. Ao mesmo tempo, 
trabalho nas pinturas com pa-
lavras que mostram essas con-
tradições do brasileiro, como 
vício, roubo, amor, desamor." 

participar da Bienal da Arte 
Contemporânea de São Paulo. 
"Nem acreditei quando recebi 
uma carta informando que ha-
via sido selecionada." 

Desde então, Odila ganhou 
nome no mundo das artes bra-
sileiras. Seus quadros com pin-
turas geométricas são inspira-
dos na cidade onde nasceu. 
Odila morou parte de sua vida 


