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0 jornalista, escritor, crítico de 
arte e curador do Museu Brasilei-
ro de Escultura (MUBE), Jacob 
Klintowitz acompanhado do dire-
tor do Centro de Artes Visuais da 
Funarte, Ricardo Resende, irão 
homenagear e promover uma con-
versa sobre as obras de uma das 
maiores artistas plásticas do Bra-
sil, a ribeirãopretana Odilla 
Mestriner, falecida em fevereiro 
deste ano. 

0 evento acontece dia 19 de 
junho, às 13h, no Salão de Idéias 
(auditório Meira Júnior do Theatro 
Pedro II) com entrada gratuita. 

Instituto Cultural "Odilla 
Mestriner" 

A artista deixa um legado, com 
obras fantásticas de várias fases 

dos seus 52 anos de carreira. Odilla 
sempre manifestou a vontade de 
deixar para a cidade o seu acer-
vo. A família, representada por sua 
irmã, Maria Luiza Mestriner, os ir-
mãos e sobrinhos, absolutamente 
ligados à sua vida cotidiana e res-
peitando seu desejo, se uniu em 
tomo dessa manifestação e resol-
veu manter todo o acervo, cata-
logar as obras, criar um belo site 
sobre a completa criação artística 
de Odilla Mestriner. 

A USP, através do curso de Ci-
ências da Informação e da Docu-
mentação (CID) da Faculdade de 
Filosofia de Ribeirão Preto, sob a 
supervisão da professora dra. 
Giullia Crippa, é a responsável pelo 
levantamento, e sob a coordena-
ção do acervo de Bia Mestriner, 
sobrinha de Odilla. 

"A intenção é a de se criar um 
Instituto Cultural Odilla Mestriner, 
no qual se hospedará essas obras 
e que este tenha um fim pedagó-
gico para atender a comunidade 
interessada nas artes plásticas, en-
volvendo uma programação 
concernente a essa intenção cul-
tural do Instituto. A Odilla mante-
ve uma organização durante todo 
o seu trajeto artístico, onde tudo 
está no lugar; deixando inclusive 
um Livro-Tombo com todo o regis-
tro de sua arte", explica Bia, lem-
brando que "uma de suas últimas 
premiações foi a da Pollock-
Krasner Fundation, da qual rece-
beu um grande incentivo para a 
sua criação artística, prêmio esse 
só concedido aos artistas investi-
gadores da arte, que tenham uma 
ação consolidada pela maturidade 

de suas obras". 
Os colecionadores que tive-

rem obras da artista, favor enviar 
e-mail para acervo.odillamestriner 
@hotmail.com ou pelos telefones 
(16) 3623-3192 ou (16) 9103-8882. 

Artista plástica, Odilla Mestriner é homenageada 
na 9a Feira Nacional do Livro 

De 18 a 28 de junho, a 9a edição da Feira Nacional do Livro de 
Ribeirão Preto homenageia o Chile, o Amazonas e a poetisa Cora 

Coraliná; tendo como patrono o escritor Galeno Amorim. 
Confira a programação completa no 

www.feiradolivroribeirao.com.br 

http://www.feiradolivroribeirao.com.br

