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Time de 
l i m e i r a 
obra de Odilla 
Mestriner integra 
exposição que 
defende 
uniformidade do 
modernismo 
brasileiro no MAC, 
em São Paulo 

O toque da artista ribei-rão-pre tana Odilla Mestr iner in tegra ^ a l m e n t e o acervo da expo-^Po Modernismo no Brasil, no Museu de Arte Contempo-rânea (MAC), da USP, na ca-pital paulista. A mostra que foi inaugurada na semana passada tem a curadoria de Tadeu Chiarelli e conta com peças de artistas consagra-dos, a exemplo de Pablo Pi-casso, Anita Malfati, Volpi e Di Cavalcanti. A visitação é gratuita. 
Toda a mostra registra 150 obras que enriquecem os cor-redores do acervo do MAC e tem como finalidade debater a existência de apenas uma etapa do modernismo brasi-leiro (1917-1948), apresentan-do as várias vertentes da arte produzida no período. As pe-ças em exposição são dividi-das em cinco blocos, entre obras de mais de 15 artistas. 
De acordo com a irmã de Odila, Maria Luiza Mestri-

Odilla Mestriner produzindo e a obra Trechos de Ruas X, que integra a mostra no MAC, em São Paulo 

ner, a obra da artista que faz parte da mostra é um quadro em preto e branco composto por um suporte de nanquim sobre papel, sendo a peça in-titulada Trechos de Ruas X, produzida no ano de 1960. "Nossa família está muito or-gulhosa e feliz em ver o reco-nhecimento de uma das pro-duções da Odilla ao lado de peças de artistas renoma-dos", destacou. 
Maria Luzia também é pre-

sidente Instituto Odilla Mes-triner, e informou à reporta-gem que a instituição não é formada somente por mem-bros da família e conta com pessoas da comunidade cul-tural paulista. "Todos os inte-grantes ficaram satisfeitos com essa maneira de valori-zar e homenagear a nossa querida Odilla", declarou so-bre a exposição que tem ao lado das obras textos infor-mativos. 

SERVIÇO 
A mostra segue até 29 de ja-neiro de 2012. O museu fica no Pavilhão Ciccillo Mataraz-zo, 3 a piso, no Parque do Ibira-puera, em São Paulo (SP). Os horários de funcionamento são de terças às sextas-feiras, sábados, domingos e feriados das lOh às 18h. Nas segundas-feiras a exposição não abre. Informações e agendamento pelo telefone (11) 3091-3039. (Gazeta de Ribeirão) 
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maior divulgação 
Odilla Mestriner era neta de 
imigrantes do norte da Itália 
que aportaram em Ribeirão 
no início do século passado 
para trabalhar em lavouras de 
café. Ela morreu em 2009 aos 
80 anos. Odilla deixou 
dezenas de obras, como 
desenhos, pinturas, gravuras 
e esboços, considerados de 
alto valor. Para continuar os 
fundamentos da artista, um 
instituto com o seu nome foi 
criado para divulgar os 
trabalhos produzidos por ela 
e promover um resgate da 
história dela na cultura 
brasileira. Conforme a 
presidente da entidade, Maria 
Luiza Mestriner, o instituto 
programa para os próximos 
anos lançar um livro com 
imagens e textos sobre a 
história de Odilla no cenário 
das artes. "Queremos 
produzir materiais para 
continuar com a difundir os 
quadros que ela pintou", 
adiantou. (GR) 

Nossa família está 
orgulhosa em ver o 
nome da Odilla ao ladc 
de artistas renomados. 
MARIA LUIZA MESTRINER 
Irmã de Odilla Mestriner 

Sobre a presença de Trechos de 
Ruas X na exposição no MAC 


