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" M T o próximo dia 10, a 
jWí i morte de Odilla Mes-
I triner completa u m 

J L m ano. Ribeirão Preto 
perdia sua artista plástica mais 
representativa por causa de um 
câncer de fígado. Porém, vários 
projetos prometem manter sua 
extensa obra viva para as gera-
ções futuras. Um deles é a cria-
ção de um instituto que deve 
funcionar como um centro cul-
tural na cidade. 

E já neste início de 2010, o 
trabalho de Odilla ganhou um 
espaço nobre em São Paulo. 
Uma exposição ampla da ar-
tista fica até o dia 12 de março 
no Espaço Cultural Citi, do Ci-
tibank, em plena avenida Pau-
lista. A data prevista para o tér-
mino da exposição, intitulada 
"A Obra e o Destino" era dia 
26 de fevereiro, mas devido à 
grande procura do público, foi 
prorrogada. 

São 36 obras, entre pintu-
ras, desenhos e gravuras, reali-
zados de 1960 a 2007. Cerca de 
40% da mostra é inédita para o 
grande público e o acervo per-
tence a coleções particulares e 
à família. É a primeira indivi-
dual de Odilla após seu faleci-
mento. "Esta exposição nasceu 
da vontade que tínhamos de 
mostrar o trabalho de uma for-
ma mais abrangente',' informa 
o curador do Espaço e crítico 
de arte, Jacob Klintowitz. 

Reconhecimento 
A exposição em São Paulo 

teve sua gênese durante a Fei-
ra do Livro de 2009, quando Ja-
cob participou de um Salão de 
Idéias sobre a obra da artista. 

O crítico foi autor de "Odilla 
Mestriner" uma edição de luxo 
lançada na década de 1980. Ja-
cob conheceu a artista naque-
la época graças a amigos em 
comum e, surpreso com a pro-
dução de Odilla, resolveu de-
dicar-lhe u m livro. 

"Apesar de sua forte pre-
sença em São Paulo, infeliz-
mente Odilla ainda não teve 
o reconhecimento merecido" 
ressalta Jacob, em entrevista 
por telefone. 

O crítico afirma que a ri-
beirão-pretana é, com certeza, 
uma das artistas mais impor-
tantes do século 20 do país. 

"Odilla nunca pertenceu a 
uma escola propriamente di-
ta. Sua originalidade vem mui-
to de seu temperamento. Era 
uma pessoa profunda, sempre 
trabalhando muito',' comenta. 
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isar de sua forte presença em São Paulo, 
infelizmente Odilla ainda não teve o 

reconhecimento merecido 
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Jacob também elogiou o 
projeto da família de Odilla em 
Ribeirão Preto, de criar o insti-
tuto em sua homenagem. 

"É importante que a cida-
de em que ela nasceu apoie e 
dê proteção a sua obra. Odilla 
merece',' conclui. 
Repercussão 

De acordo com Maria Lui-
za Mestriner, irmã de Odilla 
que vive em São Paulo, o su-
cesso da mostra no Espaço Citi 
comprova a relevância de seu 
trabalho. 

"A repercussão da expo-
sição está sendo excelente, o 
que pode ser verificado pelo li-
vro de comentários e assinatu-
ras. O que dá reconhecimento 
à exposição é não só a visita-
ção de público em geral, mas 
de críticos e artistas, princi-
palmente contemporâneos da 
Odilla" garante. 

Maria Luiza também elo-
giou o trabalho de Jacob Klin-

towitz, que fez de tudo para 
montar a exposição de Odilla 
em São Paulo. 

"O interesse dele pela obra 
da artista é tão grande, que 
já está sendo realizado u m 
projeto para conseguir finan-
ciamento para que ele escre-
va u m livro definitivo sobre 
Odilla'; ressalta. 

A publicação, lembra Ma-
ria Luiza, seria complementar 
àquela escrita por Jacob em 
1987. I A OBRA E O DESTINO DE 

ODILLA MESTRINER 
No Espaço Cultural Citi, até 12 
de março 
A v . Paulista, 1.111, térreo, 

São Paulo 

Visitação de segunda a sexta-feira, 
das 9 às 19 horas; aos sábados, 
domingos e feriados, das 10 às 
17 horas. 
Entrada gratuita 
Inf.:(l 1)4009-3000 

INSTITUTO ODILLA MESTRINER 

Família espera ter apoio publico e privado 
De acordo com Maria 

Luiza Mestriner, o proje-
to de criação do Institu-
to Odilla Mestriner, elabo-
rado pelo professor Carlos 
Alberto Dêgelo e advoga-
dos da família, já está prati-
camente pronto. A criação, 
explica Maria Luiza, exigiu 
a catalogação completa do 
acervo, o que contou com 
o apoio de estagiárias da 
Faculdade de Ciências da 
Documentação da USP de 
Ribeirão Preto. 

"Queremos dar ao acer-

vo deixado pela Odilla, fim 
público, cultural e pedagó-
gico, colocando-o em per-
manente visitação e como 
mediação cultural e edu-
cacional, através de reali-
zação de cursos, oficinas, 
debates sobre arte e diá-
logo desta obra com artis-
tas contemporâneos" argu-
menta Maria Luiza, que 
diz ainda que a família 
possui cerca de 300 traba-
lhos de Odilla. 

Bia Mestriner, sobrinha 
e coordenadora do Institu-

to, diz que pretende forma-
lizar o apoio da Prefeitu-
ra de Ribeirão Preto para a 
implantação da entidade. 

"O apoio público já foi 
sinalizado após u m encon-
tro com a secretária da Cul-
tura, Adriana Silva, e com 
o secretário de Turismo, 
Humberto Pereira Lima, no 
fim de 2009. Essa ação não 
impede que, depois de fun-
dado o Instituto, nós pos-
samos viabilizar apoios de 
empresas privadas" infor-
ma Bia. 
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