
ARTES P L A S T I C A S 

MESTRINER NA "PICCOLA" 
Inaugurou-se ontem, na "Pie • posição na "Piccoía G&lleria" 

cola Galleria", a exposição de : (Praia do Flamengo, 386-2.o) , 
Desenho de Odila Mestriner. 
Numa bem escolhida coleção 
de 25 trabalhos, todos realiza-
dos a tinta" nanquim", a jo-
vem artista demonstra uma pro 
cura séria de expressão plásti-
ca, que, aliás, já se revela me-
recedora de muito interesse. 

Odila Mestriner é natural de 
Ribeirão Preto, onde iniciou os 
estudos de arte e com o pintor 
Domenico Lazzari.ni. Não se 
pode deixar de reconhecer que, : 
no momento, sofre a influên- j 
cia de alguns desenhistas e ê r a 

vadores residente em S . Paulo, 
como Aldemir Martins, Livio 
Abranio e outros. 

Os pássaros sugerem afinid,?. 
des com a obra do primeiro, e . 
algumas composições com pal-
meiras lembram o segundo. 
São, porém, influências natu-

! rais, numa artista jovem. Mas 
sua personalidade começa a pro 
nunciar-se nas composições de 
interiores e casario, obtidas com 
rigor geométrico, sem perderem j 
uma flexibilidade plástica, que > 
acalenta a sedução trazida pe-
lo tratamento do tema. 

O pintor Lazzarini faz a apre 
sentaçãp de sua antiga discípu-
la. n? prefácio do catálogo da 
exposição, e reconhece que — : 

"não se pode esperar de uma 
aítista ainda jovem, como Odi-
la Mestriner, que tenha uma 
personalidade ãrtistica defini-
da". E acrescenta que •— " já 

f se define a sua grande sensibi-
; lidade, uma enorme capacidade 

inventiva, e também, inteligên-
cia e discrição na aplicação da 
côr" . 

Odila Mestriner já expôs em 
varias exposições colati«as do 
interior de seu Estado, t teve 
trabalhos aceitos^ pela Com ;ssão i 
Julgadora da piróxima íü^nal 
de S . Paulo. Sua presente ex- j 

realiza-se sob o patrocínio do 
Instituto Italiano <íe Cuííura. 

A "Piccola Galeria", prome-
te as exposições dos professores 
Abelardo Zaluar, Roberto de 
Lamônica, Rita Rosemayer e 
Bruno Giorgi. 

(de "O Jornal" do Rio). 


