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Arte 
Odila expõe, a partir do dia 12, às 20h30 hs, no Black Stream, trabalhos que vêm elaborando há um ano, den-tro do t e m a "O Homem e Seu Signo". Uma das mais pre-miadas artlsrtas nativas, ela apela para que ha ja , em Ribeirão Preto, um ponto de encontro para artistas de todas as áreas. Por que não a recem-construida Casa da Cultura? Afinal, é disso que a cidade precisa. "Deus queira que a Casa da Cultura seja um ponto de encontro de artistas" 

(ODILA MESTRINER, RIBEIRAOPRETANA. CATEGORIA INTERNACIONAL) 

Signos, o trabalho mais recente, em temas novos 

Virgem, escorpião, touro, to-dos os signos do zodiáco foram enfocados por Odila Mestriner, num trabalho que levou quase um ano e que tem o titulo dè "O homem no seu signo". Es-tes trabalhos estarão expostos na galeria de Artes 'Dr. Atha-nase sarantopulos" do Black Stream Hotel a partir do dia 12 de dezembro as 20,30 horas. 
Muito simpatica e descon-traída, ainda dando os últimos retoques nos trabalhos que se-rão expostos, ela fala um pou-co de sua vida e de suas obras. 

A idéia desta exposição surgiu de um convite. Como to-dos os anos nesta época, a ga-leria do Hotel Black Stream comemora seu aniversário com urr a exposição e como eu tam-bém estava com vontade de ex-por meus últimos trabalhos, aceitei o convite e resolvi mon-tar a exposição. Há quase um ano quando iniciei esta série so-bre os signos, montei uma ex-posição aqui, mas com apenas 5 trabalhos prontos. Só pude expor os 12 na Bienal desse ano, que terminou agora dia 30 do mes passado. Como minha obra é toda criada em Ribeirão Preto eu sempre que posso gos-to de mostrá-la ao povo da-qui". 
O TRABALHO Ela, que começou a pintar cedo, lembra que quando crian-ça abria revista e copiava as gravuras. No entanto, a primei-ra exposição de que. participou foi na 5.a Bienal em 1959, e dai para frente não parou mais. 
Hoje já com obras consa-gradas pela crítica de arte, se-gue o trabalho gráfico, usando sempre a linha como elemen-to. A cor, apesar de ser domi-nante, não é fundamental , pois sendo mais um desenho que uma pintura, ela procura ex-plorar ao máximo o efeito da linha. 
Na exposição que terá ao todo 27 trabalhos Odila dará ênfase à série dos signos e ex-plica porque: 
"O homem, embora procure constantemente dizer que não se envolve com signos, tem sem-pre um olho voltado para o desconhecido, o mistério, a previsão do futuro o fascina e me fascinou também desde o inicio. Para concluir esta série eu precisei fazer uma pesquisa e estudar os signos a fundo pa-ra poder expressá-los com exa-tidão, pois, apesar de poucos sabevem, cada um tem uma particularidade sua cor, seu si-nal e sua figura corresponden-te. Envolver o homem dentro do seu próprio signo, é faze-lo aprender o seu mistério porque todo esse sentido mágico que o signo oferece é que o atrai 
Oom diversos prêmios ga-nhos com suas obras, Odila Mes-triner conta que os de maior importanicia para ela são dois. O primeiro foi o de melhor de-senhista de 73, oferecido pela AFCA (Associação Paulista de Críticos de Artes). "Recebi esse prêmio — conta ela — logo após ter participado da Bienal daque-le ano, e ele me é muito impor-tante porque essa associação, que se dedica exclusivamente as artes, tem pessoas que merecem todo respeito, sendo de extrema importância para mim. saber que fui lembrada por eles. E o 

Odila, os estudos e 
as constantes inovações 

segundo, que também guardo com todo carinho é o que recebi em 75 do l.o salão de Artes i'e Ribeirão Preto, por ser esta mi-nha terra natal e por ter sido dividido com o consagrado pin-tor italiano Leomello Berti ". E OS ARTISTAS? "Tive a oportunidade — continua — de ver meus traba-lhos reconhecidos pelas pessoas que me rodeiam, por isso consi-dero-me realizada. Entretanto, o movimento artístico em Ri-beirão Preto não se intensifica e não tende a crescer, apesar do grande número de artistas que temos. Até hoje eles estão dis-persos, cada um vivendo o seu mundo, sem entrar em contato mútuo para uma convivência e troca de idéias. Tenho a impres-são que falta um local, um pon-to em comum para haver um in-tercâmbio maior entre nós. Es-pero que com a inauguração da Casa da Cultura isso se torne possível. Será otimo se com ela nós tivermos um local para nos reunirmos e trocar idéias, pois a meu ver os artistas daqui têm que tomar posição para que o funcionamento dela seja possí-vel. O prédio foi construído, fad-ta dar-lhe vida. Deus queira que a Casa da Cultura seja o ponto de encontro da classe ar-tística de Ribeirão Preto . 
A EXPOSIÇÃO Arnaldo Pedroso D. Horta do jornal O Estado de São Pau-lo comentando as obras de Odila af irmou: "Conhecia essa artista apenas pela sua obra em salões coletivos . Agora que está ex-pondo individualmente, podemos verificar que se t rata de alguém que t rabalha a sério produzindo obras belas, limpas, imaginosas e ao mesmo tempo disciplina-das ' . Desde o início de sua car-reira, Odila Mestriner üedica-se ao grafismo, chegando a atingir um nível técnico dificil de ser descrito. Tomando por tema fi-guras humanas, destaca-lhes os olhos e a boca, repetindo as for-mas numa tai igualdade que os t ransforma em entes criados em série. "É o que diz Ernestina Karman, da Folha da Tarde so-bre Odila. 
Ela, qüe já expôs por todo o país e estrangeiro, estará expondo em Ribeirão Preto por um mês, oportunidade em que estará mostrando trabalhos e temáticas novas, reunidos nu-ma exposição que não se deve perder ADRIANA CANOVA 

Nas repetições, a massificação do homem 


