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NOVO OLHAR SOBRE ODILLA 
Pesquisadores e 
colecionadores de São Paulo 
lançam livro sobre legado 
da artista plástica ribeirão-
-pretana Odilla Mestriner 
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Cinco anos após a morte da artis-
ta plástica Odilla Mestriner, seu lega-
do mais uma vez é lembrado graças a 
um livro que será lançado amanhã em 
São Paulo. "Odilla Mestriner - O olhar 
do colecionador" foi escrito pelo cirur-
gião plástico Rogério Ruiz e pelo dire-
tor comercial Paulo Fabrino. 

A dupla integra uma classe rara no 
meio artístico de pesquisadores que 
também coleciona obras de arte. Pau-
lo conta que o projeto nasceu quando 
a coleção da dupla chegava a 40 obras. 
Na época, eles pretendiam fazer um 
catálogo. 

"Com o crescimento da coleção 
[hoje são 80 obras], resolvemos fazer 
um livro. Além de ilustrá-lo com as 
imagens das obras, atualizaríamos o 
currículo artístico da Odilla e coletarí-
amos comentários sobre sua obra com 
renomados críticos e curadores" infor-
ma Paulo. Ele lembra que a sugestão 
do livro foi da própria artista. 

"O olhar do colecionador" é per-
meado por depoimentos pessoais so-
bre o trabalho de Odilla do ponto de 
vista de críticos, curadores e direto-
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res de museus, como Tadeu Chiarelli, 
Jacob Klintowitz e Ricardo Resende. 
Além, claro, da opinião dos autores 
Rogério e Paulo. 

Interesse 
Pauío conta que o interesse pe-

la produção da ribeirão-pretana vem 
desde 1964, quando cursou a Esco-
la de Artes Plásticas de Ribeirão e teve 
o primeiro contato com seu trabalho. 
"Passei a acompanhar toda sua evolu-
ção artística e em 1984 adquiri o pri-
meiro quadro em uma exposição em 
São Paulo, dando início à coleção com 
obras datadas de 1957 até 2002, abran-
gendo quase todas as suas fases" diz. 

O colecionador afirma que o livro 
é resultado de seis anos de pesquisas 
realizadas em museus, em documen-
tos da Bienal de São Paulo, catálogos, 
jornais, internet e em contato direto 
com Odilla. 

"Nosso contato com a Odilla era 
constante. Sempre íamos ao seu ateliê 
em Ribeirão e, quando ela vinha a São 
Paulo, nos encontrávamos para pro-
gramas como exposições, teatros e res-
taurantes. Era uma companhia agra-
dabilíssima" lembra. 

Paulo afirma que a artista teve um 
grande reconhecimento em vida. Pro-
va disso é que participou de sete bie-
nais, exposições no Brasil e exterior, 
recebeu diversos prêmios e teve o re-
conhecimento nos EUA. 

"Contudo, sua obra não foi divulga-
da com a devida intensidade que me-
rece e este é o principal objetivo de 
nosso livro" ressalta Paulo. 

Rogério Ruiz | Paulo Fabrino |' 

VÁRIAS PUBLICAÇÕES TRATAM DA VIDA E OBRA DA ARTISTA 
'0 olhar do colecionador' não é o primeiro 

livro que se debruça sobre a vida e obra da artis-
ta plástica ribeirão-pretana. 0 primeiro foi 'Odilla 
Mestriner', escrito pelo crítico Jacob Klintowitz 
em 1985. Em 2012, o professor Tadeu Chiarelli 
lançou 'Um Modernismo que veio Depois', no 
qual dedica um dos capítulos ao trabalho da 
artista. No ano passado, Antonio Mestriner, irmão 
da pintora, lançou a biografia "A Saga de Odilla 

Mestriner". Para Paulo Fabrjno, talvez Odilla 
fosse mais conhecida se tivesse vivido em capi-
tais como Rio ou SP. Porém, essa distância não 
diminuiu sua importância. "Mesmo radicada em 
Ribeirão, ela sempre esteve em contato com o 
que ocorria nas principais cidades do Brasil e 
do mundo e nunca se deixou influenciar pelas 
correntes artísticas. Sua obra é única e inconfun-
dível", conclui. 

ODILLA MESTRINER 
0 olhar do colecionador 
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MAIS UM REGISTRO 
A capa do livro, que reúne pontos de vista sobre o trabalho de Odilla, e seus 

autores, Rogério Ruiz e Paulo Fabrino (de cima para baixo): coleção de ambos tem 
obras datadas de 1957 a 2002, abrangendo quase todas as fases da artista 


