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Enfim 
Odilla Mestriner integra 
exposição no Museu de 

Arte Contemporânea 
da USP em São Paulo 

Até o dia 29 de janeiro de 
2012, Ribeirão Preto estará sen-
do muito bem representada no 
mundo das artes plásticas em 
São Paulo. A artista plástica Odilla 
Mestriner nascida na cidade, (fa-
leceu em 2009), integra a expo-
sição "Modernismos no Brasil" 
que acontece no Museu de Arte 
Contemporânea (MAC) da USP 
- Ibirapuera. A obra "Trechos 
de Rua X" (1960) feita em nan-
quim sobre papel, pode ser vista 
e apreciada ao lado de outras 
de grandes nomes do segmento, 
como Anita Malfatti, Tarsila do 
Amaral, Flávio de Carvalho, Di 
Cavalcanti, Paul Klee, Pablo Pi-
casso, Giorgio De Chirico, Maria 
Martins, Giorgio Morandi, Iberê 
Camargo, Tomie Ohtake, Wassily 
Kandinsky, Fernand Léger, Victor 
Brecheret, Antônio Gomide, Henri 
Matisse, Alfredo Volpi, Alexander 
Calder, Max Bill, Lygia Clark, Marc 
Chagall, Ismael Nery, Lasar Segall 
e muitos outros. 

A obra de Odilla Mestriner 
foi escolhida porque ela, ao lado 
das obras de Alfredo Volpi, Darei 
Valença Lins, Brecheret e outros, 
faz parte de uma série de obras 
constantes no acervo do MAC-
USP, em que é possível perceber 
procedimentos "abstratos" e "fi-
gurativos" concomitantes. "Este 
fato era bastante comum nos 
anos 1950/1960 na arte brasilei-
ra, demonstrando que ao invés de 
optar por um ou outro procedi-
mento, existiam artistas de muito 
interesse que optavam por trafe-
gar, vamos dizer, nos limites entre 
as duas maneiras", completa. 

Quanto à importância de 
uma obra da ribeirão-pretana 
participar de uma mostra tão 
expressiva como Modernismos 
no Brasil, para ele a presença da 
obra da artista só engrandece 
ainda mais a exposição. 

Odilla Mestriner - Nasceu 
na cidade de Ribeirão Preto, in-
terior de São Paulo, em 18 de 
Agosto de 1928, onde sempre 
viveu. Era a segunda entre os 
cinco filhos do casal Luiz Mestri-
ner e Marietta Fior de Lis e neta 
de imigrantes do norte da Itália 
que aqui aportaram no início do 
século passado, para trabalhar 
em lavoura de café, em busca de 
melhor oportunidade de vida, de 
trabalho e de riqueza. 

Em 1958, realizou sua pri-
meira exposição individual, no 
Hotel Umuarama, em Ribeirão 
Preto onde foram apresentadas 
pinturas e desenhos usando 
nanquim. Em 1959, realizou 
uma exposição individual na Pic-
cola Galleria, do Rio de Janeiro, e 
neste mesmo ano, festejou a pri-
meira premiação de um desenho 
seu, no II Festival de Arte Moder-
na de Macaé (RJ). Também neste 
ano, fez a sua primeira exposição 
em sua terra natal. A partir daí, 
inúmeras exposições e premia-
ções aconteceram. 

A sua preocupação com a 
ecologia também influenciou o 
seu trabalho, isto pode ser ob-
servado na série "Bananeiras", 
cujos frutos permeiam em seus 
mais recentes trabalhos. 

Suas obras já foram analisa-
das e elogiadas por importantes 
críticos de arte de São Paulo. 

Odilla faleceu em 10 de 
fevereiro de 2009 em Ribei-
rão Preto, deixando o legado 
de um grande acervo de suas 
obras, como desenhos, pintu-
ras, gravuras e esboços, de valor 
inestimável e que seguramente 
marcarão seus passos aqui na 
Terra e inscreverão o seu nome 
na história da arte contemporâ-
nea brasileira e internacional. 
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