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ANTONIO 
Declaração de a 
do irmão"mais novo 
a uma das maiores 
artistas do país 

"Odilla foi um grande exemplo de supera-
ção enfrentando todas as vicissitudes que 
a vida lhe reservou e soube com altivez 
superar todos os obstáculos e deixar não 
só um respeitável acervo, mas sobretudo 
um grande exemplo de vida" 

Antonio Mestriner 
Advogado e autor do livro 

09 .JAN.2007 - MATHEUS ÜRENHA I A CIDADE 

NA TELONA BEN STILLER EM CARTAZ 
Ator t a m b é m dirige "A Vida Secreta de Walter Mitty" PÁGINA C 3 

Caderno C 
C l i A C I D A D E I QUINTA-FEIRA, 26 DE DEZEMBRO DE 2013 

ARTES VISUAIS Irmão de Odilla Mestriner lança biografia sobre artista 

UMA MULHER 
DE FIBRA 
Obra conta a dedicação 
da ribeirão-pretana 
em primorar sua arte e 
atingir o rigor estético 

VALESKA MATEUS 
Valeska@jornalacidade.com.br 

Uma declaração de afe-
to à Odilla Mestriner. Assim 
se pode definir o livro "A 
Saga de Odilla Mestriner" 
(Editora Coruja) de autoria 
do seu irmão, Antônio Mes-
triner, que relata a determi-
nação e personalidade da 
artista, retratadas em suas 
obras. O livro conta a dedi-
cação de Odila em aprimo-
rar sua arte, mesmo diante 
das restrições, e sua obsti-
nação em atingir o rigor es-
tético que tanto desejava. 

Antônio tem um olhar 
diferenciado sobre a artis-
ta, que morreu em fevereiro 
de 2009 aos 81 anos. Olhar 
que está expresso nas li-
nhas, através da emoção 
fraterna de quem acompa-
nhou de perto toda a saga 
de Odila para vencer as di-
ficuldades físicas. 

"Sou irmão um pouco 
mais novo da Odilla e tive a 
oportunidade de acompa-
nhar toda a sua luta contra 
uma doença infectoconta-
giosa que deixou seqüelas, 
mas que foi vencida com 
muita resiliência. Além de 

uma outra luta que buscava 
sua afirmação no campo do 
desenho e da pintura" con-
ta, fazendo um compara-
tivo entre os problemas de 
saúde da artista e sua origi-
nalidade. 

Para o escritor e jorna-
lista Júlio Chiavenato, o 
maior mérito do livro é a 
"construção" de uma per-
sonalidade artística em es-
treita comunhão com a hu-
manidade da artista, como 
definiu em artigo para A Ci-
dade. 

Compromisso 
O projeto de escrever o 

livro nasceu de um com-
promisso assumido entre 
Antônio e a irmã, ainda em 
vida. A obra ordenada em 
décadas, a partir do nasci-
mento de Odilla até o final 
de seus dias, e concluída 
com a reprodução dos tra-
balhos adquiridos por mu-
seus ao longo de sua carrei-
ra tem uma clara preocupa-
ção cronológica e didática 
em demonstrar a evolução 
da artista. 

A publicação traz ain-
da textos da própria artista 
descrevendo as pesquisas 
que desenvolvia em busca 
do aprimoramento. 

"Para cada década pro-
curamos destacar sua evo-
lução no campo das artes 
visuais, sua produção artís-
tica e exposições. E sempre 
com o cuidado de repro-
duzir uma análise de cura-

dores ou críticos de arte 
que acompanhavam essas 
mostras simultaneamente 
às suas realizações" deta-
lha o autor. No livro, o au-
tor descreve, de forma bem 
ilustrativa, o estilo original 
e singular da artista, fruto 
de sua forte personalidade. 

"Odilla tinha um estilo 
próprio e autêntico. Suas 
composições eram simétri-
cas, suas figuras e elemen-
tos eram bem característi-
cos e na maioria das vezes 
obsessivamente repetidos" 
define. 

Antonio comenta que 
alguns críticos considera-
vam a sua arte como figu-
rativa e abstrata. 

"Acredito que o gran-
de acervo deixado por ela, 
mostra não somente um 
estilo inconfundível com 
uma profundidade que 
suscita uma análise mais 
apurada de estudiosos e 
críticos de arte, e que tal-
vez merecesse ser melhor 
estudado e decodificado" 
acrescenta. 

Na opinião do autor, 
embora Odilla tenha cons-
truído uma carreira respei-
tável no Brasil e no exte-
rior, ela não teve o devido 
reconhecimento em vida, 
em parte devido ao seu jei-
to reservado. "Ela sempre 
foi muito discreta e por vi-
ver no interior, acredito que 
não esperava muito da so-
ciedade em termos de re-
conhecimento" diz. 

HISTÓRIA 

INSTITUTO DIVULGA OBRA E PROMOVE EXPOSIÇÕES PERMANENTES 
0 Instituto Odilla Mestriner, 

criado pelos familiares logo após a 
morte da artista, conclui um sonho 
da artista. Com o objetivo de divul-
gar sua obra, promover exposições 
permanentes e dar oportunidade 
aos estudantes de freqüentar a 
sua oficina de arte e desenvolver 
suas aptidões artísticas, é sediado 

na casa/ateliê em que ela morou 
grande parte de sua vida, na 
Vicente de Carvalho. 

Neta de imigrantes italianos, 
Odilla nasceu em Ribeirão Preto 
em 1928, e nunca deixou a cidade 
natal. A artista começou a carreira 
como autodidata e só passou a 
freqüentar a Escola de Belas Artes 

de Ribeirão Preto, em 1955. Par-
ticipou de sete Bienais Internacio-
nais de São Paulo e quatro vezes 
do Panorama da Atual Arte Bra-
sileira, no Museu de Arte de São 
Paulo. Em 2003 a artista ganhou 
destaque internacional ao ser pre-
miada pela 'The Pollock-Krasner 
Foundationa, de Nova Iorque. 

Odilla participou de várias edições da Bienal 
Internacional de São Paulo e sua obra foi 
reconhecida em outros países 
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