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Inaugurado painel com obra de Odilla Mestriner 

Uma obra ao alcance do público 

Recém inaugurado no Com-
plexo Cultural Morro do 
São Bento, o painel em 

mosaico de vidro traz a obra "Ár-
vore Dividida", da artista plástica 
ribeirãopretana Odilla Mestriner, 
que neste mês de agosto com-
pletaria 85 anos. Uma homena-
gem bastante significativa, que 
teve a presença de familiares e 
amigos queridos. 

"Este não é um simples pai-
nel em qualquer lugar. Está situa-
do em um amplo complexo cul-
tural da cidade. Essa legitimação 
se eterniza a cada pessoa que 
aqui vem conhecer a obra que 
assim vai sendo decodificada e es-
tudada. Cultura e educação tem 
que caminhar juntas", enfatizou 
a professora Maria Luiza Mestri-
ner, irmã e presidente do Institu-
to Odilla Mestriner. 

As empresas cidadãs RTE Ro-
donaves e CPFL Paulista patroci-
naram o painel, com gestão da 
Origem Produções em parceria 
com a Secretaria de Cultura do 
município. 

Artista singular - De uma pri-

meira exposição em 1956 no Cen-
tenário de Ribeirão Preto ao pri-
meiro prêmio em 1959, foram 
sete Bienais (há de se considerar 
que são poucos os artistas que 

conseguiram esta façanha) com 
prêmios internacionais em reco-
nhecimento ao seu trabalho. Tra-
balho este que questiona o ho-
mem, o mundo, seu espaço e tem-
po: mais precisamente o seu ca-
minhar dentro da vida e do tem-
po, como Odilla Mestriner costu-

mava dizer. 

Falecida em 2009, 
deixou um legado 

com mais de 20 obras 
originais e cerca de 

360 estudos, que levou 
a família a criar o Insti-

tuto Odilla Mestriner -
jm com o objetivo não só de 

preservar e divulgar suas 
obras, como também ode 

levar o nome de Ribeirão 
^ ^ ^ por um legado cultural. 
Mais que um sonho, este era um 
desejo de Odilla: ver sua obra ob-
jeto de estudo, de decodif icação, 
de monografias. 

A obra de Odilla usa uma lin-
guagem que retém a emoção do 
artista; reunindo características 
como o desenho elaborado e mi-
nucioso, carregado de significa-
dos com preocupações estéticas; 
questionando o limite entre o fi-
gurativo e o abstrato. 

Descompromissada com o 
mercado de arte, Odilla construiu 
uma obra carregada de energia 
sensorial, feita de forma ordena-
da em uma carreira de 50 anos. 

No silêncio de seu ateliê em 

Ribeirão, desenhou uma obra in-
dependente que se preocupava 
com o reflorestamento, a fome, 
o deslocamento de pessoas, a 
questão urbana... ou seja, uma 
obra atual. 

Como bem diz o crítico Ricar-
do Resende, "Odilla Mestriner é 
uma artista singular, ela vive em 
sua obra. Hoje carecemos de ar-
tistas como ela, que colocou sua 
obra em primeiro lugar". 
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