
ner em seus desenhos, a partir de 1959, 
ela vai buscar no ambiente que a cerca, 
que a oprime: a casa (seus elementos 
morfológicos conflitantes: muro/janela, 
porta), a cidade (seus elementos morfo-
lógicos conflitantes:rua/blocosde quartei-
rões). 
Com traços rigorosos, incisivos, joga ao 
espectador as ansiedades que a dominam 
por viver nesse universo restritivo; mas na 
ação de jogar as sensações, analisa o que 
a restringe: percorre a casa em suas várias 
aparências, transpondo para o suporte 
esse percurso/tempo através de espaços 
rigidamente construídos por ortogonais. 
Disseca a cidade-cenário, revelando suas 
várias faces. 

Na verdade, a iconografia da sua primeira 
fase* (casa/cidade) não é conflitante. A 
casa não significa prisão, em relação à 
cidade, que significaria libertação. Tanto 
uma quanto a outra são signos de uma 
mesma idéia de confinamento do ser. 
Mesmo quando se utiliza do morfema 
rua — que poderia nos levar a pensar em 
saída, fuga, vida — ele perde qualquer sen-
tido de libertação, na medida em que é 
composto (e se funde) com o suporte 
(também este, um espaço restritivo). 
No entanto, mesmo partindo de uma 
idéia altamente subjetiva, Mestriner não 
fica apenas na produção de uma obra 
confessional. Seu outro lado — o reflexi-
vo, o analítico — esclarece para si mesma 
o seu mundo. Tenta ordená-io e (ou para) 
conhecê-lo, fazendo uso da razão talvez 
na sua expressão mais elaborada: a geo-
metria. 

Em se falando da obra de Mestriner, fica 
dif íci l optar por uma análise objetiva. 
Ela nos prega várias peças: quando intro-
duz em sua obra uma solução formal 
nova (a colagem), ela a recupera para re-
forçar o lado expressivo do seu trabalho, 
uma vez que quase sempre anula o cará-
ter de estranhamento do objeto transpos-

to, confundindo-o com o continente do 
desenho. Quando, por outro lado, intro-
duz uma nova temática em sua produção 
— a figura humana, por exemplo — Mes-
triner a decompõe e a reelabora construti-
vamente, utilizando-a como mais um ele-
mento formal. 

Mesmo o r i tmo geométrico de suas com-
posições, a simetria tão procurada por 
Mestriner, por insistência — ou seja, usan-
do o recurso da repetição de formas — 
deixa de ser um recurso apenas composi-
cional para evidenciar os aspectos expres-
sivos de sua obra. 

Expressão/contrução, emoção/razão. Atra-
vés desses conceitos conflitantes, Mes-
triner realizou a obra que ora expõe. O 
desenho, ela o dominou completamente, 
construindo com ele um dos poucos 
discursos altamente individuais no terreno 
precário da produção artística do nosso 
pa ís. 

De uma certa forma esta exposição vem 
confirmar um divisor de águas existen-
te na produção de Odilla. A partir de 
1978, a artista vai aos poucos se abrindo 
para o mundo. O caráter obsessivo, asfi-
xiante que permeia os primeitos vinte 
anos de sua carreira vai se esmaecendo 
e dando lugar a uma nova produção. Se 
até 1978 Odilla se definia pelo traço, pela 
disciplina rígida de seu desenho, a partir 
desse ano passa a enfatizar mais a côr, na 
sua gramática visual. O nanquim da pri-
meira fase dá lugar, inicialmente, ao ma-
terial litográfico e, logo depois, à fluidez 
da aquarela. 
Seus trabalhos se aclaram, sua obra ganha 
uma atmosfera nova, revificada. Depois 
dos primeiros tateios, Odilla se revela 
uma colorista respeitável, prenunciando 
novas conquistas que certamente virá a 
realizar, na medida que se aprofundar 
ainda mais em seu novo amor: a côr. 

D.T. CHI ARE LU 



Apresentação 
Duas tendências gerais permeiam toda a 
produção artística do nosso século. A pri-
meira, onde a expressão do artista é o ras-
tilho para a fatura da obra, se incumbiu 
de trazer para o nosso universo visual ima-
gens temperadas pelo inconformismo do 
eu-profundo de alguns artistas, em gri-
tante confronto com o caos da sociedade 
atual. Nessa tendência, o suporte, a maté-
ria, são meios, são pontes de comunicação 
entre o artista e o espectador. Aqui a 
ação impera. 

A segunda tendência, com seu caráter 
construtivo, tenta reordenar esse caos no 
espaço do suporte escolhido pelo artista. 
O tema (quando existe), é pretexto para 
análise, pois o que realmente importa é o 
espaço onde se concretiza a obra, suas 
leis internas, seu universo fechado. A obra 
aqui já não representa a realidade, nem 
tão pouco expressa os sentimentos e/ou 
o inconsciente do artista. Antes de qual-

quer coisa, a obra é uma criação que é 
apresentada pelo artista à realidade. O 
que impera aqui é a reflexão. 
Seria, justamente, nos limites entre essas 
duas tendências gerais, na fronteira que 
as separa (e onde ambas, às vezes, se con-
fundem) que se insere a obra de Odilla 
Mestriner. 
". . . A partir do olhar para dentro de 
mim mesma, a procura da identidade, o 
desenho foi o encontro que marcou, defi-
nitivamente, o meu caminho dentro da 
arte. O traço, a linha, foram os meus 
primeiros amores". (O.M.) 
Este depoimento da artista talvez mostre 
mais claramente a dicotomia que envolve 
a produção que ora expõe: na tentativa de 
expressar seu eu mais íntimo, ela opta pe-
lo traço, pela linha, ou seja, pelo desenho 
que — em contraposição à côr — é mais 
reflexivo, intelectual. 

Os temas primeiros utilizados por Mestri-





Catálogo das Obras Expostas: 

1 - "CASAS" , 1958 
Nanquim sobre papel - 40 x 25 cm 
Coleção da artista. 
Figurou na individual da artista na 
"Piccola Galeria" do I. di Cultura -
R io de Janeiro - de 03 a 15 de agosto 
de 1959. 

2 - " F A C H A D A " , 1958 
Nanquim sobre papel - 35,5 x 21 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
"Piccola Galeria" do I. Italiano di 
Cultura - Rio de Janeiro - de 03 a 15 
de agosto de 1959. 

3 - " C O M P O S I Ç Ã O COM PORTAS E 
JANELAS" , 1959 
Nanquim sobre papel - 50 x 31 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista no 
"Umuarama Hotel", Ribeirão Preto -
julho de 1959. 

4 - "TRECHOS DE RUAS I" , 1959 
Nanquim sobre papel - 52 x 37,5 cm 
Coleção da artista 

Figurou no XIV Salão Municipal de 
Belas Artes - Belo Horizonte - dezem-
bro de 1959 

5 - " T R E C H O S DE RUAS IV" , 1960 
(ilustração da capa) 
Nanquim sobre papel - 48 x 40,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individuai da artista na 
Galeria "Folha de São Paulo", São 
Paulo - janeiro de 1961 

6 - "TRECHOS DE RUAS X I I " , 1960 
Nanquim sobre papel - 49 x 41 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Folha de São Paulo, São 
Paulo - janeiro de 1961 

7 - "CASAS E SOMBRAS I" , 1960 
Nanquim sobre papel - 61 x 43,5 cm 
Coleção da artista 

Figurou na individual da artista na 
Galeria "Folha de São Paulo", São 
Paulo - janeiro de 1961 

8 - "CASAS I I I " , 1960 (ilustração 1) 
Nanquim sobre papel - 60,5 x 43,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Folha de São Paulo", São 
Paulo - janeiro de 1961. 

9 - "TRECHO DE RUA I" , 1961 
Nanquim sobre papel - 59,5 x 39,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou no X Salão Paulista de Arte 
Moderna - São Paulo - julho de 1962 

10- "MESA E CADEIRAS I I I " , 1962 
Nanquim sobre pepal - 47 x 62,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou no XXI Salão de Belas Artes 
de Araraquara - São Paulo - agosto 
de 1963. 

11 - " T E L H A D O S , PORTAS E JANE-
LAS", 1962 
Nanquim sobre papel - 61,5 x 44 cm 
Coleção da artista 
Figurou na exposição coletiva realiza-
da na Galeria "Artes Plásticas" - Ri-
beirão Preto-SP - junho de 1962 

12 - "CASA EM REFORMA I I " , 1962 
Nanquim sobre papel - 69,5 x 52,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou no IX Salão Oficial de Belas 
Artes de Santos - SP - agosto/setem-
bro de 1962. 
Prêmio "Pequena Medalha de Prata", 
no mesmo Salão 

13 - "PEQUENAS CASAS", 1962 
Nanquim sobre papel - 64,5 x 44 cm 
Coleção da artista 

14 - "CASAS, PONTES E O REFLEXO", 
1964 
(ilustração 2) 

Nanquim e colagem sobre papel -

73 x 45 cm 



Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Artes Plásticas" - Ribeirão 
Preto - SP - setembro de 1964. 

15- "OS JORNALEIROS I", 1964 
Nanquim e colagem sobre papel -
70 x 44,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Artes Plásticas" - Ribeirão 
Preto - SP - setembro de 1964 

16 - "GATOS E LUAS", 1965 (ilustração 
3) 
Nanquim e colagem sobre papel -
66 x 50 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Seta" em São Paulo - agosto 
de 1965. 

17 - "OS PÁSSAROS MENSAGEIROS I " , 
1966 
Naquim e colagem sobre papel -
66,5 x 45 cm 
Figurou no XXI Salão Municipal de 
Belas Artes de Belo Horizonte - de-
zembro de 1966. 

18 - "FIGURA-CASA I I " , 1967 
Nanquim e colagem sobre papel -
73 x 32 cm 
Coleção da artista 
Figurou na IX Bienal Internacional 
de São Paulo - 1967 

19 - "F IGURA-CASA V I " , 1967 
Naquim e colagem sobre papel -
71 x 51 cm 
Coelção da artista 
Figurou na IX Bienal Internacional 
de São Paulo - 1967 

20 - "FIGURA-CASA X I " , 1967 
Nanquim e colagem sobre papel -
76 x 52 cm 
Coleção da artista 

21 - "AS JANELAS V " , 1969 
Nanquim e acrílico sobre papel -
60 x 36 cm 
Coleção da artista 

22 - "CABEÇAS REPARTIDAS 11", 1970 
Nanquim e acrílico sobre papel -
62 x 32 cm 
Coleção da artista 
Figurou na X Semana de Artes Plás-
ticas em Ribeirão Preto-SP - setem-
bro de 1970 

2 3 - " F E S T I V A L DE CORAIS V i l " , 
1970 
Nanquim e acrílico sobre papel -
59 x 40,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou na X Semana de Artes Plás-
ticas em Ribeirão Preto - SP - setem-
bro de 1970 

24 - "PRÁ FRENTE BRASIL" , 1971 
Nanquim e acrílico sobre papel -
56 x 73,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou no "Panorama Atual da Arte 
Brasileira: Desenho - Gravura" MAM-
SP, junho de 1971 

25 - "DIREÇÕES INFINITAS I I " , 1971 
Nanquim e acrílico sobre papel -
71 x 49,5 cm 
Coleção da artista 
Figurou no "Panorama Atual da 
Arte Brasileira: Desenho - Gravura" 
MAM-SP, junho de 1971 

2 6 - " V A R I A Ç Õ E S EM DESENHO EM 
TORNO DE UMA FORMA GRAVA-
DA" , 1972 
(ilustração 4) 
Nanquim e colagem sobre papel -
67,5 x 69 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista na 
Galeria "Astreia", São Paulo - junho 
de 1973 

27 - "F IGURAS I " , 1977 
Nanquim sobre papel - 65,5 x 46 cm 
Coleção da artista 

2 8 - " F I G U R A S I I " , 1977 
Nanquim e acrílico sobre papel -
50 x 32 cm 
Coleção da artista 



29 - "FANTÁSTICO URBANO I" , 1977 
(ilustração 5) 
Nanquim, acrílico e colagem sobre 
papel - 90 x 65 cm 
Coleção da artista 
Figurou na individual da artista "Ar-
tistas do Interior", Paço das Artes, 
São Paulo, novembro de 1977 

30 - "FANTÁSTICO URBANO X V I I " , 
1978 
Nanquim, acrílico e colagem sobre 
papel - 65 x 90 cm 
Coleção da artista 
Figurou no II Salão Nacional de Ar-
tes Plásticas - MAM - Rio de Janeiro -
dezembro de 1979. 
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Breve Perfil de Odilla Mestriner 
Nasceu em Ribeirão Preto, SP, onde obte-
ve a sua formação artística. Em 1955 co-
meçou a frequentar a Escola de Belas Ar-

tes de Ribeirão Preto, quando passou < 
receber a orientação de Domênico Lazzari 
ni, que lhe recomendou o desenho. Atra 



vés da Escola (onde ficou por breve perío-
do) entrou em contato com o que ocorria 
fora de sua cidade natal. 
Em 1956, Odiíla montou seu próprio 
ateliê, onde passou a trabalhar intensa-
mente. Nesse mesmo ano expôs seus tra-
balhos pela primeira vez, na Exposição do 
Centenário de Ribeirão Preto, quando 
apresentou obras já de orientação moder-
na, como ela mesma definiu. Nessa época 
seu trabalho já estava definido: o desenho 
era seu caminho: a linha, a textura, foram 
o seu encontro dentro da arte. 
A partir daí, começou a desenvolver a 
temática, sempre ligada a sua vivência: a 
casa, a cidade do interior. As casas que se 
repetiam, geométricas, esquematizadas, e 
a cidade retilínea, com seus quarteirões 
regulares. A composição racional é refle-
xo de seu ambiente. Os animais domés-
ticos, também parte de seu mundo, come-
çam a povoar a obra: é a quebra do rigor 
da composição, através dos elementos de 
formas arredondadas. 
No ano de 1958, abertas as inscrições pa-
ra a V Bienal de São Paulo, a realizar-se 
no ano seguinte, Odilla envia cinco traba-
lhos, dos quais três são aceitos. Pela pri-
meira vez, a artista leva a sua obra para 
fora de Ribeirão Preto. Desde então, par-
ticipou de várias Bienais, até 1973. Ainda 
em 1958, realizou sua primeira exposição 
individual, no Hotel Umuarama (R.P.), 
onde foram apresentadas pinturas e de-
senhos a nanquim. 

Na década de 60, com o surgimento da 
"Pop Art", a artista absorve as novas 
tendências e passa a utilizar a colagem. 
Trabalha com o papelão, aproveita o 
grafismo das letras de jornais; procura a 
terceira dimensão. Essa série de colagens 
é apresentada na VI I Bienal de São Paulo. 
Paralelamente, continua a desenvolver 
seus trabalhos de pintura. 
A partir de 1968, a figura humana surge 
em sua obra: nunca a figura individualiza-
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da, mas sempre simbolizando a Humani-
dade. A figura é transformada num ele-
mento formal repetido, criando um todo. 
No início, o Homen. ainda está ligado ao 
meio ambiente, depois reaparece nas 
ruas, no circo, no campo de futebol. 
Com esses temas, Odilla desenvolve vá-
rias séries de trabalhos, retomando mais 
tarde a temática da cidade. 
De 1979 a 1981, a artista dedica-se à 
litogravura. Conserva as mesmas caracte-
rísticas do desenho: a linha repetida, jus-
taposta, criando uma textura, uma modu-



Ilustração N9 3 

lação de valores tonais. Continua na te-
mática da cidade, que já vinha desenvol-
vendo com a série de desenhos denomina-
da "Fantástico Urbano". 

A partir de 1982 começou a desenvolver 
mais intensamente trabalhos em aquarelas. 

MARIA VALÉRIA GIANOTTI 



Odilla Mestriner possue obras no acervo 
das seguintes instituições: 

— Museu de Arte Contemporânea da Uni-
versidade de São Paulo-SP 

— Museu de Arte Brasileira - FAAP-SP 
— Pinacoteca do Estado de São Paulo-SP 
— Museu de Arte Contemporânea de 

Campinas-SP 
— Museu de Ar te Moderna de Florianó-

polis-SC 
— Museu de Arte de Curitiba-PR 
— Museu Nacional de Belas Artes-RJ 
— Museu de Ar te de Brasília-DF 
— Palácio Itamaraty-DF 
— Museu de Arte de Vitória-ES 
— Museu de Arte de Ribeirão Preto-SP 
— Museu de Arte Moderna de São Paulo-

SP 

Principais Exposições: 
— Bienal de São Paulo (de 1959 a 1973) 
— Galeria de Ar te "Fo lha de São Paulo" 

- 1961 
— Coletiva de Artistas Brasileiros na 

Gallery Four Planets — Maryland, 
EUA (1963) 

— I Exposição do Jovem Desenho Nacio-
nal - MACUSP-SP (1963) 

— II Bienal de Artes Plásticas da Bahia 
(1968) 

— Panorama da Ar te Atual Brasileira — 
MAM-SP (1971/1974/1977/1980) 

— Galeria de Arte Alber to Bonfiglioli-SP 
(1971) 

— Contribuição da Mulher às Artes Plás-
ticas no País - MAM-SP (1972) 

— Galeria Banco ftalo-Belga — Porto Ale-
gre (1975) 

Principais Prêmios: 
— I Prêmio de Desenho — II Festival de 

Ar te Moderna de Macaé-RJ (1959) 
— 2 9 Prêmio Leirner de Desenho — São 

Paulo (1961) 
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— Prêmio Aquisição — I Exposição do 
Jovem Desenho Nacional - MACUSP-
São Paulo (1963) 

— Prêmio Aquisição Itamaraty — X Bie-
nal de São Paulo (1969) 

— Prêmio Aquisição — I Salão Paulista de 
Arte Contemporânea - São Paulo (1970) 

— Medalha de Bronze - Mostra da Pré-
Bienal de São Paulo - Porto Alegre 
(1972) 

— Prêmio Aquisição — 30 9 Salão Para-
naense de Ar te - Curit iba (1973) 

— Prêmio Melhor Desenhista de 1973 — 
APCA - São Paulo (1973) 

— I Prêmio de Pintura - I Salão de Ar te 
de Ribeirão Preto - Ribeirão Preto-SP 
(1975) 
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Artigos: 
ChiareiIi, D.T. ' 'Temporal idade da Obra 
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de Odil ia Mestr iner", in O Diário. 

Ribeirão Preto, 06 de maio de 1981. 

Karman, Ernestina. "Od i l ia Mestr iner" , 

in Folha da Tarde, São Paulo, 22 de 

junho de 1973. 

Vel loso, Paulo. "Se Minha Ar te Não Bro-

tasse da A lma, Não Seria Ar te. Não 

Seria Nada", in Diário da Manhã, Ri-

beirão Preto, 12 de setembro de 

1979. 

Zeiger, Jaime. "Od i l ia 100 Cores", in A 

Gazeta, 06 de novembro de 1972. 
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Local: Galeria "Campus-USP-Banespa" 
Campus-USP-Ribeirão Preto 

Período:01 a 31 de Dezembro de 1983 

Local: Museu de Arte Contemporânea da Universidade 
de São Paulo 

Parque Ibirapuera - Sao Paulo 

Período: 16 de Fevereiro a 11 de Março de 1984. 


