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gravuras 
As obras da 
artista plástica 
de Ribeirão 

®Preto Odilla 
Mestriner 
estão expostas 
no Espaço Citi, 

•em São Paulo 
Entre os 32 trabalhos expostos — pinturas, desenhos e gravuras —, realizados em quase 50 anos, estão as séries 'Espantalhos', 'Andantes' e 'Signos' 

CULTURA 
Cidade terá 
visibilidade 
nacional 
• Na opinião da secretária 
municipal da Cultura de Ribeirão 
Preto, Adriana Silva, a exposição 
com obras de Odilla Mastriner vai 
dar visibilidade nacional a Ribeirão 
num momento especial para a 
cultura da cidade. "Ter as obras de 
Odilla expostas em um espaço 
cultural tão influente em todo o 
Brasil é extremamente positivo, 

em símbolos universais que nar-ram a odisséia humana", afir-mou o curador. 
Entre os trabalhos contidos na exposição estão as séries Es-pantalhos, Andantes e Signos. "As obras estão divididas entre as principais fases da vida de Odilla, inclusive a última, que 

ter durante entrevista em 2007 
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ainda mais durante um ano em 
que fomos eleitos a Capital 
Brasileira da Cultura", disse. 
Quanto ao Instituto Cultural Odilla 
Mastriner, a secretária afirmou 
que a escolha do local onde 
fíincionará o espaço está sendo 

= debatida em parceria com a 
Secretaria Municipal do Turismo. 
"Uma das possibilidades é que o 
Instituto funcione na casa onde 
vivia Odilla." 
Hoje, a secretária pretende visitar 
a exposição. "Tenho uma reunião 
na Capital e vou aproveitar para 
prestigiar as obras." A exposição 
pode ser vista de segunda a sexta, 
das 9h às 19I1; aos sábados, 
domingos e feriados, das loh às 

= 17I1. (EA) 
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foi a de reclusão. Quero relem-brar a singularidade de Odilla para quem já a conhece e tam-bém apresentá-la às novas gera-ções", explicou Klintowitz. 
Para a irmã de Odilla, Maria Luiza Mestriner, a exposição vai servir como estímulo a no-vos artistas. 

wÊÊÊB A morte não alcança os que entram para a História. A frase serve como bússola à ex-posição A Obra e o Destino, que tem como objetivo homena-gear e mostrar ao público o ta-lento da artista plástica ribeirão-áfcretana Odilla Mestriner, morta dia 10 de fevereiro do ano passado, aos 80 anos. As obras estão expostas desde ontem no Espaço Cultural Citi da Avenida Paulista, na Capital. 
Trata-se da primeira exposi-

•
ção individual com obras de Odilla após a sua morte. São 32 trabalhos entre pinturas, dese-nhos e gravuras, realizados em quase 50 anos, de 1960 a 2007. A exposição, gratuita, acontece até o dia 26 de fevereiro. "É uma mescla de importantes mo-mentos da carreira dela. Foi uma vida inteira de total dedica-ção às artes plásticas. Era o ar que ela respirava", disse a sobri-nha de Odilla, Bia Mestriner, que é coordenadora do acervo da artista em Ribeirão. 

Até o final de fevereiro, de 

gundo ela, ainda não está defini-do onde será o futuro Instituto. 
Para o curador da exposição, Jacob Klintowitz, uma das maio-res qualidades de Odilla é a ca-pacidade de conseguir fazer ar-te usando temas aparentemen-te simples e cotidianos. "Ela transformava essa simplicidade 

K J 
acordo com Bia, o acervo deve se transformar no "Instituto Cultural Odilla Mestriner". "Es-tamos contando com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Preto e do curso de Ciências da Infor-mação e Documentação da USP, que está catalogando o acervo", afirmou Bia. Porém, se-
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