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A auto-didata Odi la Mestriner, pintora da» mais atuantes e 
laureadas no Pais, ó uma das notáveis representantes dos artistas plás-
ticos ribeiropretanos, destacada na originalidade dos métodos e pro-
blemática que norteiam os seus trabalhos, hoje constantes de todas as 
bienais e Salões de Arte/e que f iguram em cêrca de dez museus nacionais 
no gênero, em galer ias incluindo-se a "Iramar Gal lery" nos Estados Unidos 
da America do Norte e em diversos acêrvos de colecionadores de bom 
gôsto. 

Membro da A l AP ( Associação Internacional de Artistas Plásticos), 
tem ainda o seu nome inserido em publicações famosas, quais sejam, o 
"Dicionário Delta Larousse, "Dicionário das Artes Plásticas" do Prof. Ro-
berto Pontual, publicado em 1959 e ainda o "Profile of the New Brasil ian 
Art" do Prof. Pietro M. Bardi, editado na Inglaterra. 

Esta cidade, com um pouco mais de um século de existência desfrutou 
do braço colonizador dos seus avós imigrantes italianos homens da la-
voura que ao lado de outros pioneiros, desencadearam o progresso 
dominante. O s seus pais e demais famil iares continuam aqui radicados e 
Odi la nunca desejou e nem pensa em mudar para onde quer que seja, nem 
mesmo o ateliêr onde se dedica em tempo' integral, não desempenhando 
fora, nenhuma atividade. 

Toda a sua obra que se principiou em 1958 é de carater gráfico, 
baseada na linha e na textura onde a forma é esquematizada e a composi-
ção condicionada a uma estrutura geométrica, cinglda à diagramatologia ' 
urbana expressa em aglomerados de casas, em desenhos de portas e < 
janelas, perspectivas a sua maneira e na predominância das linhas retas i 
cuja horizontalidade e verticalidade visavam esboçar os espaços limitados 
à movimentação do homem. 

Em fase posterior encadeada na mesma metodôlogia e num salto da 
esquematização composicional, a Mestriner enveredou pelas soluções em 
linhas curvas. A s figuras se animaram prontamente e surgiram as 
representações de passaros, gatos e portanto luas, a% côres aderiram ao 
preto e branco até então empregado e os ocres, azulãoes os diversos ma-
tizes do vermelho, o verde musgo ao lado de outras se associaram as suas 
telas, estabelecendo ao mesmo tempo nos seus contornos as d iv isas bem 
acentuadas das formas. 

Nas proximidades do ano de 1963, a colagem nas artes plásticas 
tomou vulto em toda parte e a artista em foco procurando novos planos 
executou muita coisa interessante na aplicação de elementos aderentes 
às suas telas, período passageiro mas que indicou-lhe novos caminhos. 
Outrossim se estabelecermos cronologicamente as fases da sua produção, 
notaremos o irrefreável carater evolutivo da sua magnífica obra. 

Atualmente, alicerçada nos principios iniciais, passou a dedicar-se 
mais à figura humana em relação biunivuca com o meio, multiplicando-a e 
tentando situá-la nos agregados complexos, frutos que a humanidade 
mesma criou. Procura ao mesmo tempo observá-la nestes conjuntos sob os 
ângulos da sua estrutura psicológica, arrastando o apreciador à 
conclusões sobre si mesmo através do dinamismo impresso na perfeição 
da linguagem estética que hoje domina. 

Odila Mestriner, inúmeras vêzes retratada pelos críticos na matéria 
sublinhando-se as análises de José Geraldo Vieira e do genial Pedro 
Manuel Gismondi, participou das seguintes exposições coletivas: V, VI, 
VII, VIII, IX e X Bienais de Arte de S.Paulo, I Bienal de Santos, da Bahia em 
1968, de duas pré-Biènais também em S.Paulo, do Salão Nacional de Arte 
Moderna em 1959, em 1960, 1961/66, do Salão Paulista de Arte Moderna 
de 1960 a 1968 seguidamente dos Salões de Arte de Santos em 1962, de 
São Bernardo do Campo em 1960 de Belas Artes de Curitiba em 
1961/64/65/66, de Arte de Belo Horizonte em 1951/61/65, de Arte Mo-
derna de Brasília no ano de 1964, fr Arte Conteporânea de Campinas de 
1965 a 1968 continuadamente, do Salão do Trabalho de S.Paulo em 1962 a 
1964, de Arte de Macaé em 1969, de Arte de Jaboticabal nos anos de 1965 
e 1966, do 1° Salão de Pesquisa Operacional de S.Paulo, de Arte Religiosa 
Nacional de Londrina em 1966/67/68, dos Salões; Nacional de Artes 
Plásticas de Vitória em 1967, de Arte de Ouro Preto em 1968, do Festival 
de Artes Plásticas de Porto Alegre em 1960. 

Expôs; na coletiva de Artistas Brasileiros na Gallery Four Planets de 
Maryland (USA) em 1966, no Museu de Arte de Ribeirão Prêto em 1968 
(pré-inauguração), na l a . Exposição do Jovem Desenho Nacional do MAC 
em S.Paulo no ano de 1963, na "Contribuição da Mulher nas Artes Plás-
ticas do País "no MAM em S.Paulo, 1960. Promoveu exposições indivi-
duais; no Umuarama Hotel em sua cidade no ano de 1959 pela primeira 
vez, na Piccolla Galeria do Rio de Janeiro também em 1959, na Galeria de 
Arte das Folhas de S.Paulo em 1960, na Seta de S.Paulo em 1965, Galeeria 
Kiart de Santos em 1967, na Escola de Artes Plásticas de Ribeirão Préto em 
1964 e 1967. Participa no momento da 2a. Exp. Internacional da Gravura 
em S.Paulo. 

No extenso roteiro de atividades, mereceu as seguintes premiações: 
1.° Prêmio de Desenho, Salão de Arte de Macaá em 1959, Prêmio 

Estímulo do Salão Nacional de Arte Moderna em 1960, 2 . ° Prêmio Leirner 
do Desenho, Gale ir ia das Folhas em 1960, Medalha de Bronze em 1962 e 
Aquis ição em 1965 do Salão Paulista de Arte Moderna; Pequena Medalha 
de Prata do Salão de Arte de Santos em 1962; Aquis ição, l.a Exposição do 
Jovem Desenho Nacional, Menção honrosa do Salão do Trabalho de 
S.Paulo em 1964. Medalha de bronze do Salão de Arte de Curitiba em 
1964. Prêmio Especial de Desenho do Salão de Arte Contemporânea de 
Campinas em 1965; Pequena Medalha de Prata e Grande Medalha de Pra-
ta em 1965 e seguidamente em 1966 do Salão de Arte de Jaboticabal. 1.° 
Prêmio de Desenho do 11 Salão de Arte Rel igiosa Nacional de Londrina 
em 1968; Prêmio Aquis ição do 11 Salão de Arte de Ouro Prêto em 1968 
Pequena Medalha de Prata do Salão Paulista de Arte Moderna de 1968; 
Aquis ição do IV Salão de Arte Rel ig iosa Nacional de Londrina em 1968; 
Prêmio Aquis ição Itamarati da X Biennal de Arte de S. Paulo de 1969; 
Aquis ição do Salão Paulista de Arte Contemporânea de janeiro de 1970 e 
muitos outros. 

Neste apanhado em que por questões pitorescas, colocamos em evi-
dência uma autêntica ribeirão pretana estamos procurando retratá-la 
por um prisma universal no que tange às pessoas de sensibil idade de toda 
parte e que na. sua maneira e simbologia procuram exteriorizar as 
imagens vividas e equacionar os problemas decorrentes dos seus contatos 

com o meio. Por esta razão conclue-se que a obra pintora nada mais é, do 
que a representação em sequencia harmônica do exposto e que se iniciou 
Tia^rmpücidade dós desenhos de janelas e partas, das fachadas de casas 
suburbanas interligadas por tôda a extensão das ruas. Mais tarde surgem 
as f iguras e finalmente o homem, o diagrama se associa ao elemento 
cromático na imposição da li nguagem pictórica , a colagem identifica a 
procura de outras dimensões. Em seguida o homem reaparece na diversi-
ticaçao das estruturas que implantou e na homologia dos lugares e telas, 
surge configurado no fervilhamento das ruas de trânsito intenso, no circo 
que possivelmente representa a sociedade, nas assembléias como ser 
político ou no futebol nosso de casa semana, nos ambientes de trabalho e 
outros, polarizando-o a seu modo através dos múltiplos prismas que 
constantemente descobre. 

A figura humana vai assumindo nas suas composições o papel de 
uma cobaia que, como nos laboratorios é uti l izada sobre diversos aspec-
tos; E multiplicada e colocada nas condições as mais estranhas, coloridas 
e geometrizadas, sucessivas ou opostas, numa busca ininterrupta à 
demonstração das suas razões nesta atividade solidif icada em treze anos 
de continua dedicação. 

Em conclusão, lamentamos a ausência do colorido nas fotos desta 
edição na contingência do preto e branco, o que obriga-nos à apresenta-
ção da O d i l a sem côres, ou sugerir às pessoas de bom gosto uma vis ita em 
breve à Ribeirão Prêto. 
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