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Mais unia vez, essa rara artista que é Odila Mestriner, está mos 

trando fora de Sso Paulo, o vigor e a beleza expressiva da sua arte i-

niait-ável: a convite da Galeria de Arte do Banco Italo-Belga de Porto 

Alegre (RS) , inaugurou no dia 11 de abril fluente, uma exposição indi-

vidual composta de 21 trabalhos inéditos, sendo 14 pinturas e 7 dese -

nhosf pequena parte das suas últimas produções, incluindo fases várias. 

Deve-se ressaltar esta valiosa contribuição da nossa artista na 

divulgação da sua arte além fronteiras, pois ela leva àquelas longín -

quas paragens do Sul o nome de Ribeirão Preto, dando-lhe prestígio e 

notoriedade, ao mesmo tempo que assume as funções de autêntica embaixa 

dora da cultura paulista no Rio Grande do S u l . 

Mas acontece que, apesar da larga divulgação feita em nossa ci-

dade pela própria artista, através de atraentes cartazes, que reprodu-

zes! co© perfeição um dos seus trabalhos gráficos (e que, não obstante 

ser uma reprodução mecânica, tem o valor de uma gravura pela sua bele-

za ) , nossoa meios de divulgação, rádio e jornal, simplesmente preferi-

ram silenciar sobre o evento, que representa para Ribeirão Preto uma 

manifestação cultural de alto gabarito. 

Odila ocupa, hoje, um lugar de destaque no campo das artes do 

Brasil, e sobre sua personalidade seria supérfluo senão redundante ali 

nhar elogios e referências, dado seu fabuloso currículo artístico, nu-

merosa premiação e citações nas mais importantes publicações especial! 

zadas do país e, ainda, escolhida e premiada como "Melhos Desenhista 

de 1973"? pela Associação Paulista de Críticos de Arte, sem, todavia, 

ter recebido até agora, de Ribeirão Preto, sua terra natal, a homenagem 

que merece. 

.SIa está entre os artistas que se negaram a renunciar a figura-

çao e não se preocupa com as estéreis discussões de grupos e escolas, 

inteiramente livre de influências, muitas vezes tão nocivas a eriativi 

dade e autenticidade de quem cuida de arte. Odila está, apenas, inte -

ressada na realizaçao da sua obra, conduzida com segurança através de 


