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agora em livro 
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A R T E S P L Á S T I C A S 
MESTRINER - A artista plástica Odilla Mestri-

ner vai expor na Galeria de Arte Jardim Contempo-
râneo (R. Barão do Amazonas, 1133), pinturas àóleo 
sobre tela denominadas "Exposição da Série Seres-
pantalhos". Vernissage nesta quinta-feira, dia 18, às 
21 horas. 
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Odilla Mestriner, um momento histórico para a artista 

Hoje, às 21 horas, na 
galeria Jardim Contempo-
râneo, o lançamento do li-
vro "Odilla Mestriner", de 
autoria do crítico Jacob 
Klintowitz. Simultaneamente, 
a abertura da exposição 
"Serespantalhos" a mais 
nova fase desta pintora ri-
beirãopretana. 

Um trabalho inte-
ressantíssimo e inédito: tem 
o apoio cultural de empresas 
como Construtora Perdiza 
Villas Boas, Diederichsen 
Santa Emüia, Refrescos 
Ipiranga S/A, Dabi Atlante 
S/A, JP Ind. Farmacêutica, 
Passalacqua, Jábali Aude 
Construtora, Construtora 
Lagoinha e Planil Planeja-
mentos e Adm. de Imóveis 
Ltda. 

Para Odilla, "é um 
voto de confiança que essas 
empresas me deram, de te-
rem acreditado no meu 
projeto (ela começou a ba-
talhar em novembro do ano 
passado). E o melhor que a 
gente podia oferecer à Ri-
beirão Preto. é um presente. 
E também a. satisfação de 
ter vencido uma etapa. No 
início, fui até com desânimo 
e ao encontrar pessoas que 
nos incentivaram, fomos em 
frente. E uma conquista 
minha dada à Ribeirão 
Preto". 

"Já estamos a nível 
de exportar; não é só trazer 
de fora. Vale o intercâmbio, 
é claro, mas não devemos 
nada. O Jacob disse que é 
um marco, que vai mudar a 
mentalidade das pessoas. E 
eu acho, porque nós temos 
qualidade. O fato de acre-
ditarem é que me levou a 
conseguir e a batalhar. E o 
Jacob tem um conheci-
mento incrível, o que nos dá 
uma grande segurança". 

Impresso em São 
Paulo pela Raízes Artes 
Gráficas, uma editora espe-
cializada, o leque será 
aberto com o livro chegan-
do às distribuidoras, livra-
rias, galerias e bibliotecas, 
permitindo assim que mais 
pessoas tomem conheci: 
mento desse trabalho. E 
importante porque destaca 
um registro histórico da 
obra do artista: a visão do 
seu percurso todo, sem es-
quecer o nível didático. 

"A obra da gente, diz 
Odilla, vai se dispersando e 
perde aquele conjunto. E 
poder levar a todas as pes-
soas que não tem oportuni-
dade dc possuir um trabalho 
nosso, o alcance da divulga-
ção é muito maior. E estas 

empresas têm um número 
muito grande de clientes -
até mesmo fora do país. Se 
eu fizesse sozinha, ficaria 
limitada. Essa é a importân-
cia de unir o empresariado 
ao artista; é tomar a coisa 
muito mais abrangente. E 
um trabalho vitorioso. O 
ideal foi alcançado e espero 
que tenha muitos seguido-
res e a gente possa fazer de 
Ribeirão Preto uma capital 
da cultura de alcance nacio-
nal". 

O livro também será 
lançado em São Paulo, onde 
Odilla já expôs em bienais, 
salões e mostras individuais. 
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Seu trabalho é bem 
aceito; ela vem de uma fa-
mília centenária na cidade. 
Sua formação foi toda aqui; 
e apesar dessa raiz, sua obra 
não tem um caráter regio 
nal. É uma linguagem uni-
versal, conseguida por 

muitas leituras, visitas à 
bienais e assimilação. 

No pequeno ateliê da 
Vicente de Carvalho, a fi-
gura também pequena de 
Odilla se agiganta, toma 
conta toda uma força inte-
rior. 

"A ansiedade é incrí-
vel. Parece que é a primeira 
vez que vou expor, fico es-
perando um resultado...". 

A série "Serespanta-
lhos" vem com 30 trabalhos 
inéditos (alguns constando 
do livro), onde ela retoma a 
figura, com o espantalho 
sendo limitação e fica im-
potente diante do que 
acontece. E um ser morto à 
serviço da vida, uma ambi-
güidade. 

"Minha obra é sem-
pre dentro de uma conti-
nuidade e se completa; é um 
círculo. Tem uma infinidade 
de coisas dentro de um te-
ma e vou desdobrando até 
esgotar. 

Ela própria se reco-
nhece uma criança, na feli-
cidade conta ai ante do pre-
sente tão espeiado. 

"E um momento 
muito bom da minha vida. 
Sempre fui muito batalha-
dora. Herdei essa garra do 
meu pai, é até genético 
Nunca esperei as coisas 
acontecerem, sempre parti-
cipei no máximo, me infor-
mando e indo à luta mesmo. 
Tudo que consegui foi a ní-
vel de conquista. Dá um 
outro sabor e é por isso que 
eu valorizo. Eu me dou in-
teira e sinto-me gratificada. 
O que a gente colhe é re-
sultado de todo um traba-
lho. Hoje o artista é respei-
tado dentro da sociedade. 
Gosto quando as pessoas 
me conhecem; é o meu tra-
balho que eles vêem. E isso 
é uma contribuição que vo-
cê dá à comunidade". 

(Heloisa Bolelli Rebouças) 


