
Ribeirão Preto, Quinta-Feira, 16 

M e 
No seu atelier localizado na rua Vicente de 

Carvalho, 1377 (aíto do Sumaré), a reportagem 
desta folha foi encontrar a artista ribeirãopre-
tana Odila Mestriner que, através de sua arte 
vem projetando enormemente o nome desta ci-
dade . Essa entrevista com Odiia faz parte da sé-
rie de reportagens que vimos estampando diària-
mente, com a finalidade de divulgar todo o nos-
so potencial turístico. 
DN: — Quando você se iniciou na arte da pintu-

ra? 
ODILA: Desde criança eu tinha uma curiosida-

de muito grande pela arte. Vivia fo-
lheando revistas em busca de rèpórtagens so-
bre arte. Permanecia quase que o tempo todo 
em minha casa copiando postais e revistas. De-
pois passei a fazer cópias de natureza morta. 
Sempre trabalhei sozinha em meu ateliê. 
DN: — Quais as Escolas de Artes que você fre-

qüentou? 

ODILA: Em 1955, veio para Ribeirão Preto o 
prof. Lazarini que residia em Araraqua-

ra . Ele era um professor moderno e começou 
a ministrar auías de Iniciação de Arte Moderna 
em Ribeirão Preto, na Escola de Belas Artes. 
Entrei para a Escola naquela época e lá perma-
neci por 3 anos. Em 1957, o prof. Lazarini saiu 
de Ribeirão Preto e eu deixei a Escola para pro-
curar na minha casa uma linguagem pessoal. 
Posso dizier que dentro de meu trabalho sou uma 
autodidata. 
DN: — Onde você promoveu a sua primeira ex-

posição? 
ODILA: A minha primeira exposição individual' 

PN- — Por que não vinha expondo com maior 
freqüência em Ribeirão ? 

ODILA: Não vinha expondo aqui M cercas de 
seis anos, por falta de um local ade-

quado para uma exposição. Estava com uma sé-
rie de quadros muito grande e Ribeirão Preto 
não dispunha de uma galeria onde eu pudesse 
realizar realmente uma exposição. 
DN: — O que você acharia de uma galeria per-

manente de arte em Ribeirão Preto? 

ODILA: Isso seria o ideal e viria de encontro 
aos anseios de todos os artistas locais. 

O que nós sentimos é a falta de um local ade-
quado, de uma galeria funcional, com muito es-
paço, uma galeria permanente na qual pudesse-
mos deixar nossas obras para um contato maior 
com o público. 

Oi!fia e p a i 
foi feita em Ribeirão Preto, mas minha 

primeira participação dentro do cenário brasi-
leiro foi na 5.a Bienal de São Paulo, em 1959, 
quando foram abertas as inscrições aos artistas 
brasileiros. Mandei para Tá alguns Trabalhos e 
dois desses trabalhos foram aceitos. Em conse-
qüência de minha participação na Bienal, reali-
zei minha primeira exposição individual no anti-
go Hotel Umuarama, aqui em Ribeirão Preto. 
DN: —- Qual o número de obras que você já rea-

ração turística 
lizou? 

ODILA: E' muito difícil precisar o número de 
obras que eu já tenha realizado. Meu 

trabalho é constante e diário, então o número de 
obras que produzo é muito grande. Realizo de-
senhos, gravuras e pinturas. Mas acho que es-
se número esteja girando em torno de mil. 
DN: — Você tem obra exposta em algum Museu? 
ODILA: Tem obras de minha autoria em quase 

todos os museus de arte moderna do 

Brasil. Tenho obras nos Museus de Arte Moder-
na de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Flo-
rianópolis, Vitória, no Palácio Itamarati em Bra-
sília. Em quase todos os Museus de Arte Con-
temporânea do país tenho minhas obras expostas. 
DN: — Quando e onde você expôs pela 

vêz? 
última 

ODILA: A última foi na galeria de arte do Biack 
Stream Hotel, aqui em Ribeirão. Fiz 

uma individual, por sinal muito boa, que alcan-
çou boa receptividade junto ao público local. 

A foto acima mostra um quadro artístico executado por Odila Mestriner. Deixando o tradicionalismo 
das telas quadradas ou retangulares, as obras da pintora ribeirãopretana apresentam os diferentes 
ângulos, \ 

DN: — Em que Escola você situa o seu trabalho? 
ODILA: Meu trabalho ainda está dentro da li-

nha figurativa. Trabalho a figura hu-
mana. 


