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Focalizamos hoje uma figura femi-
nina que se destaca no campo artístico: 
é Odlla Mestriner, consagrada artista 
plástica que é ribeirãopretana de nasci-
mento e, felizmente, continua aqui, ape-
sar de todo sucesso alcançado e da falta 
de condições existentes fora do ambiente 
das capitais. "Aqui não existe movimen-
to de arte, público de arte, mercado con-
sumidor de arte. Tudo que se faz é com 
grande dificuldade, lutando contra coisas 
e pessoas, contra a falta de receptivida-
de". Mesmo assim. Odila continua nesta 
luta, dedicando-se de corpo e alma à sua 
obra "num regime de tempo integral", 
pois trabalha o dia todo no atelier que 
possui em sua residência. Ela mesma diz 
que é "uma dedicação exclusiva". De fa-
to, sua vida é em função da arte, todo 
seu interesse concentrado nela. Quando 
muito empolgada (e isto acontece fre-
qüentemente), trabalha dias inteiros, 
permitindcse uma pequena folga em se-
guida . 

Expõe muito em São Paulo, onde 
possui trabalhos em acervos de galerias. 
No acêrvo de museus ela figura em mais 
de uma dúzia no Rio, São Paulo, Cam-
pinas, Vitória, Florianópolis, Curitiba, 
sem contar as diversas coleções parti-
culares . 

Ela enriquece o movimento artístico 
brasileiro participando de exposições co-

letivas e individuais em todo o Brasil e 
mesmo no exterior como na Gallery Four 
Planets de Maryland (EUA). É figura 
constante das Bienais de São Paulo, ten-
do participado das seis últimas. Seu 
"curriculum vitae" é impressionante, o 
que não é difícil de compreender para 
quem a conhece e nota todo o dinamismo 
e entusiasmo que possui. Sua lista de 
premiação é bastante extensa, já contan 
cio com 16 prêmios importantes e seu no'" 
me já é citado em 3 dicionários: "Delta 
Larousse", "Dicionário das Artes Plás-
ticas no Brasi.", cie Roberto Pontual, pu-
blicado em 1969, com trabalho reprodu-

zido, e "Profi.e of the New Brazilian 
Art" do prof. Pietro Maria Bardi, dire-
tor do Museu de Arte de São Paulo, pu-
blicado na' Inglaterra em 1970 (onde se 
encontra reproduzido um trabalho da 
coleção de D. Vera Whately). 

É esta mulher formidável que gosta 
de cinema, música, leitura, "principal-
mente cie teatro", viagens "Minhas via-
gens são todas em função da arte", co" 
fundadora do Museu de Arte cie Ribei-
rão Prêto e membro da AIAP (Associa-
ção Internacional de Artistas Plásticos), 
que merecidamente, à convite cio museu, 

participou cia exposição "Contribuição 
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da Mulher às Artes Plásticas do País" 
que diz: "Meus planos são todos relacio-
nados ao trabaiho, para ura desenvolvi* 
mento em direção a uma realização 
maior". Depois de muitos anos de estu-
do, pesquisa e dedicação se sente recom-
pensada "Nada veio fácil, tudo é o resul" 
tado de muito trabalho. Lutar no inte-
rior é difícil porque o pessoal das capi-
tais têm muito mais ambiente e condi-
ções. Premiação, exposições, tudo isso ê 
o resultado do trabalho, Eu me dediquei 
exclusivamente ao meu trabalho e isto é 
uma conseqüência dêle". 

(ziza) 


