
Odila Mestriner 
Pinturas 

Desenhos 



D: utor Welson Gasparini, Prefeito Municipal. 
: para a Exposição de Pintura de 
: j iia 12 de dezembro, na Galeria de Artes 
H::el"\ sito a rua General Osório N.° 830. 

Exposição Comemorativa de Aniversário 

1« Ves:riner massifica o homem. Deixando os locais vazios, 
m .anosos, os homens concentram-se numa determinada 

-; massificam, perdem sua personalidade individual, 
r ; i : : i o s participantes de um acontecimento que já não 

i r aumano, mas bastante de dirigido, padronizado, 
emoções. 

Ft r i r i a fisionomia onde estavam estampados os vincos 
r- : i ;:v:ais produzidos pelas lutas e prazeres das gerações 
i'•': : A::avés da arte de Odila, desumaniza-se tornando-se 
m m i caricatura cansada, um esboço sugado. 

- m para a pintora apenas obedece a uma ordem 
h:«i : JS comanda e os coloca num universo de ordem 
•l í r mi: por uma estética limpa. 

Aurélio Benitez 
jornal - O Estado do Paraná - Curitiba 

imos esta artista apenas pela sua representação em 
Agora nesta individual, podemos verificar que se 

. _ _ m que trabalha a sério, produzindo obras belas, 
i e ao mesmo tempo disciplinadas. Sua temática 
t i * - : Ls:::uida de rostos circulares, em colocações convexas 
Hfü-i? cabeças sucessivamente repetidas. Alguns são desenhos 
r ::ÍÜCO feitos a fio de pincel muito fino. A superfície 

r.i r sempre bem organizada, sendo os detalhes tratados 
a : : : para o alcance de um conjunto final coerente, e ao 
L-: mpo simbólico. 

Arnaldo Pedroso D,Horta 
jornal - O Estado de São Paulo 

convida Vossa Senhoria e Excelentíssima 
ODILA M E S T R I N E R , a partir das20:30horas, 
Dr. Athanase Sarantopoulos - Black Stream 

Ia Galeria de Artes do Black Stream Hotel. 

A partir da V Bienal de São Paulo - 1959 - tem expôs:: 
regularmente em todas as Bienais, Pré Bienais, Bienal de Anes 
Plásticas de Santos e Bahia. Expôs várias vezes nos salões 
Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Paulista de Ar:e 
Contemporânea, Arte Moderna de Curitiba, Porto Alegre, Brasil a 
Santa Catarina, Vitória, Campinas, Santo André, São Caetanc 
Atibaia, Piracicaba e Ribeirão Preto. 

Como artista convidada figurou nas seguintes exposiçce? 
"Contribuição da Mulher às Artes Plásticas do País" - Museu ir 
Arte Moderna de São Paulo 1972; "Panorama da Atual Arre 
Brasileira" - Museu de Arte Moderna de São Paulo 1971 e 197̂  
"2ã Exposição Internacional da Gravura"- Museu de Arte Moderna 
de São Paulo 1972 e Exposição "Imagem do Brasil" - EXPO 1973 
em Bruxelas. 

Figurou em uma coletiva de artistas brasileiros na Gallery 
Four Planets de Maryland - U.S.A. 1963 e na Iramar and Bel 
Gallery - Faifield - U.S.A. 1973. 

Realizou exposições individuais no: Rio de Janeiro. Sã: 
Paulo, Museu de Arte Moderna de Florianópolis, Porto Alegre 
Santos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. 

Dessa participação recebeu duas dezenas de prêmios e 
medalhas-: aquisição Itamaraty - X Bienal de São Paulo - aquisições 
na: I Bienal de Santos, Salão Paulista, Salão de Curitiba, Salã: 
de Londrina, Salão de Campinas, Salão de Arte de Santo André 
e Salão de Arte de Ribeirão Preto. 

I s ir o :^:cio de sua carreira, Odila dedica-se ao grafismo, 
• i a:ingir um nível técnico dificil de ser descrito. Tomando 
bblí ricas humanas, destaca-lhes os olhos e a boca, repetindo-
i : : ~ a s numa igualdade tal que os transforma em entes 
m - — série. Apesar da mostra ser uma sequência dos trabalhos 
t res iesta artista dedicada, ela apresenta uma evolução muito 
! - c_ r a:inge alto nível plástico. Odila Mestriner, altamente 
I sabe realmente o que quer e como realizar o que 
í* : t : ; : : de sua arte inconfundível, resultante de árduo e 
» . - : e Trabalho. 

Ernestina Karman 
Folha da Tarde - São Paulo 

Possui obras no Museu de Arte Contemporânea de Sã: 
Paulo, Pinacoteca de São Paulo, Museu Nacional de Belas Ar:es 
do Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Vitória, Brasília, Sã: 
José do Rio Preto, Fundação Alvares Penteado, Palácio Itamara:;-
Depto. de Cultura de Santos, Depto. de Cultura de Santo Andre. 
Depto. de Cultura de Ribeirão Preto, em coleções particulares ie 
Bremem, Alemanha, Estados Unidos e Brasil. 

Seu nome figura na Nova Enciclopédia Delta La Rous-r 
no Dicionário das Artes Plásticas do Brasil de Roberto "pontual 
e no Profile of de Brasilian Art de P. M. Bardi. 

Recebeu o prêmio "Melhor Desenhista de 1973" d a 
Associação Paulista de Críticos de Arte de São Paulo. 


