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Muitos são os filhos de Ribeirão Preto. Uns adotivos, outros não. Mas, todos lutam de uma forma ou de outra pelo en-grandecimento de sua cidade. Com o lançamento de seu livro de arte "Odilla Mestriner, autoria: Jacob Klintowitz", Odilla, pintora nascida em nossa cidade, se já representa-va um nome artístico ribeirãopretano fora de sua cidade, tem agora seu nome firmado e situado no cenário nacional da arte brasileira. Este livro também será lançado em São Paulo, juntamente com uma exposição de obras da artista. O livro, como a obra de Odilla, tem um estilo próprio e original. O acréscimo de Odilla conseguir com o valor de seu trabalho a autoria do escritor e crítico de arte do Jornal da Tarde, Jacob Klintowitz, não poderia ser melhor. Klintowitz, o mais conceituado crítico de arte do Bra-sil, autor de mais de quarenta livros sobre teoria de arte e sobre arte brasileira, inclusive, conhecido por suas publi-cações no exterior. Conferencista, Professor de Arte Con-temporânea, deu vários cursos no Masp, autor de livros de ficção, sucessivamente com interpretação visual de Rodri-go de Haro e Sérvulo Esmeraldo. Neste livro, Klintowitz, escreveu um estudo critico sobre a obra da artista Odilla Mestriner, idealizou o projeto e a diagramação do mesmo. A produção e impressão foi realizada pela "Raízes Edito-ra", a melhor gráfica especializada na edição de livros de São Paulo. O estudo da arte brasileira se fará no futuro através de livros como esse, que além de sua importância histórica no registro de uma obra e época artística, representa em sua contemporaneidade um veículo de comunicação, tanto aos colecionadores de arte, ao artista que registra sua obra. como aos estudiosos e pesquisadores da arte. Este livro é um projeto pioneiro em nossa cidade, onde a artista Odilla Mestriner, com esse evento marcou o início de uma nova era para as artes plásticas de Ribeirão Preto. Sem duvida. Ribeirão tem orgulho de sua filha Odilla Mestriner. Este lançamento foi feito na Galeria do Jardim Contemporâ-neo e sua exposição da série "Serespantalhos", ficará até o dia 10/7/1987. K — Odilla. nu ala importância de um livro como esse? M — É muito importante porque o livro preserva e registra a totalidade de nossa obra, cumpre a função de passar a outras gerações nosso trabalho. O alcance de um livro chega onde muitas vezes nossos quadros não vão e a nem todos é dado possuir um trabalho do artista. Além da importância didática a nível de ensino, bibliotecas, mu-seus, pesquisas, colecionadores, o livro adquire e apre-senta uma visão mais global da obra do artista. O colecio-nador e pesquisador, podem assim desenvolver uma leitu-ra mais completa e situar o trabalho dentro do contexto da obra toda do artista. A nível de registro, em termos de tempo-espaço, o livro representa a memória cultural de toda obra do artista. K — O que te levou a fazer esse livro? M — Primeiramente o artista sente que durante todo seu trabalho sua obra vai se dispersando. Com o passar do tem po surgem pessoas que não conhecem seu trabalho e vê-se que e necessário fazer uma coletânia que só um livro pode oferecer a função de documentar, registrar, todo nos-so trabalho ao longo dos anos. Por isso o livro é importan-te. E uma maneira de termos à mão, toda nossa obra. Im-porta tanto ao artista, ao colecionador e ao publico que se interessa por conhecer nosso trabalho. O livro possibilita uma releitura de toda nossa obra entre trabalhos feitos há 
anos até aos mais recentes. i 

K — Você escolheu o autor de seu livro ou foi por ele escolhida? M — Fiquei feliz pela oportunidade de editar meu livro com a autoria de um crítico de renome como o é Jacob Klintowitz. É o crítico de arte mais conceituado do país e o que mais tem se preocupado em registrar e divulgar a obra de artistas brasileiros através de livros. É um trabalho de longos anos, onde em sua bibliografia constam mais de quarenta livros em arte. Para o Brasil, isso representa grande parte de sua história e memória artística. Há vários anos, Jacob Klintowitz tem acompanhado a evolução e desdobramentos de meu trabalho. Ele conhece bem minha linguagem artística. K — Odilla, como foi possível fazer, a nível de Ribeirão, este livro? M — Realmente, um livro desse porte, so tem sido feito nos grandes centros. A nível nosso, posso dizer que foi uma luta e conquista de nossa cidade e minha. K — Como foi feito o projeto da edição desse livro? M — A edição de um livro de arte torna-se mais difícil devido ao seu alto custo. Mas, editar um livro como esse é trabalhoso mas não impossível. Não poderia sozinha cus-tear esta edição. Isso só foi possível graças ao apoio dado por algumas das mais tradicionais empresas que atuam em Ribeirão Preto. Essas empresas, acreditam e tem uma visão universal da importância da cultura na comunidade. Elas acreditaram no projeto do livro e investiram nele. E, nisso vai meu reconhecimento publico a essas empresas. Entre elas estão: "Construtora Perdiza Villas Bõas; Em-presas Diederichsen Santa Emilia; Refrescos Ipiranga S.A.; Dabi-Atlante S/A: JP Industria Farmacêutica S.A.: Passalacqua; Jábali, Aude Construções: Construtora La-goinha; Planil Planejamentos e Administração de Imóveis Ltda". 
K — Qual o alcance que o livro terá patrocinado por essas empresas? M — Um livro patrocinado por uma ou mais empresas, consegue um alcance e penetração os mais abrengentes possíveis. No meu caso, são nove empresas e cada qual tem uma área de atuação diversificada. Com isso, seus clientes serão presenteados com o livro em todo território nacional e até internacional. O alcance nesse caso é infinito e para o artista, o que importa é ver seu trabalho conhecido e divul-gado em lugares onde seus quadros não chegaram. Por isso, um livro é importante ao artista. K — Como será feita a distribuição do livro? M — Foram feitos três mil volumes pelas empresas que vão distribuí-los como brinde a seus clientes. Mil exempla-res foram feitos por mim para serem comercializados em galerias, livrarias, museus e distribuidoras de arte. K — Odilla, como primeira artista de Ribeirão a fazer um livro desse teor, você acha que haverá outros seguido-res desse exemplo? M — Na verdade, faço votos que esse livro tenha mui-tos seguidores ribeirãopretanos, sendo que eu mesma pre-tendo editar outros livros. K — Odilla, e os espantalhos? M — Ah, eu ainda tenho muito que falar com eles. Tenho trabalhado intensamente em minha pintura, aqua-relas e desenhos. Gosto e me realizo através do prazer que a arte proporciona. Para mim. a imagem ao espantaino sempre teve um sentido mágico. Em sua ambigüidade pas-sivo-ativo, ele representa uma transposição da própria condição do ser humano diante das forças externas da na-tureza. 


