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Família inicia projeto para a criação do Instituto 
Odilla Mestriner em Ribeirão Preto ESPAÇO PARA A ARTE Ateliê de Odilla Mestriner pode virar local para formação de novos artistas 

www.odiIlamestriner.com.br. 
Leia mais na página C3. 

tituto vai procurar contribuir 
com a educação artística das 
novas gerações, propiciando 
oficinas com crianças, ado-
lescentes e visando a relei-
tura da obra deixada por ela. 
A tendência é um encontro 
com as outras artes, agregan-
do música por exemplo" res-
salta. A catalogação das obras 
da artista, de acordo com Bia, 
é a base para todo o projeto. 
Um trabalho junto à área de 
computação da USP, com um 
programa criado pelo profes-
sor Ediberto Ferneda, garan-
te o armazenamento virtual 
de todo o acervo. Muitas des-
tas obras já estão disponíveis 
no site criado para a artista: 

Ela mesma havia contatado a 
professora Giullia Crippa, do 
curso de Ciência da Informa-
ção da USP, para fazer a cata-
logação desse acervo, reuni-
do nos seus 52 anos de traba-
lho" conta a cantora e sobri-
nha Bia Mestriner, que está 
coordenando o projeto. 

Bia diz que vão fazer parte 
do catálogo obras significa-
tivas por terem sido premia-
das ou por marcarem fases e 
temáticas específicas. "A fa-
mília quer cumprir a vontade 
de Odilla e me convidou para 
coordenar o trabalho junto às 
estagiárias do curso da USP. 
Aceitei a missão e estou total-

mente dedicada a essa tarefa, 
inclusive de gerenciar toda a 
manutenção da casa [e ateliê 
da artista]" explica. 

A coordenadora afirma 
que o objetivo do institu-
to não é apenas difundir e 
discutir a obra deixada pe-
la Odilla, mas ter um alcan-
ce maior do ponto de vista 
cultural e pedagógico. O lo-
cal, que seria uma espécie de 
centro cultural, deve fomen-
tar o diálogo entre a obra de 
Odilla e de artistas contem-
porâneos, oferecendo vários 
conteúdos e ações, como ex-
posições e workshop. "O ins-

Um velho sonho da ar-
tista plástica Odilla 
Mestriner começa a 
se transformar em 

realidade. Todo o seu acervo 
pode tornar-se público, gra-
ças à criação de um institu-
to em seu nome. O projeto é 
da família da artista, morta 
em fevereiro deste ano, aos 
80 anos, e teve início com 
uma parceria com a Facul-
dade de Filosofia da USP. "A 
Odilla, antes de morrer, já ti-
nha como prioridade dei-
xar seu acervo para a cidade. 
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ODILLA Ela fez parte da geração 
de ouro das artes plásticas de RP 
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