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Odilla Mestriner, vida poética e o luminoso mistério da arte 

A obra e a vida de certos artistas sempre se constituem em um luminoso 
mistério, pois parece tão curta a vida para tão grande amor. Eu penso na 
existência de Odilla Mestriner, emanação que continua a se oferecer como 
referência e claro enigma. A sua obra multiforme, complexa, corajosa e severa 
e a sua vida encontram-se, de tal maneira interligadas, que não há distinção 
entre elas, e a artista, como um personagem absolutamente íntegro e clássico, 
é o seu próprio destino. Como Medéia, Aquiles ou Antígona, o seu percurso é 
a trajetória de sua história terrena e divina e ela se torna símbolo de si mesmo 
e paradigma de um modelo de estrutura nuclear trágica. 

Odilla Mestriner foi uma pintora nascida em Ribeirão Preto (1928-2009) e de forte 
inserção naarte brasileira, tendo participadodeimportantesexposiçõescoletivas, 

Os Pássaros Mensageiros VI 
1966 - 45 X 66 cm 
Desenho, nanquim e colagem 
Coleção Paulo Sérgio Ribeiro 
e Rogério de Oliveira Ruiz 



Andantes X 
Série Andantes -1993 
50x100 cm 
Tinta acrílica e areia sobre tela 
Coleção Luiz Manoel Abrahão 

mostrasantológicasedeseteediçõesdaBienalInternacionaldeSão Paulo. Nos últimos 
anos, chocada com a violência urbana, permaneceu quase integralmente no seu ateliê. 
O que apenas evidenciou a sua opção pelo silêncio e pelo recolhimento. Em 1987 eu 
escrevi e desenhei o livro sobre o seu trabalho e ela somente me falava de sua obra 
e de seus deveres com a arte e a educação da sensibilidade do público. A existência 
poética de uma pintora. 

A obra de Odilla Mestriner se alicerçou num desenho preciso e numa composição 
geométrica. É sobre esta sólida base que a sua cor se tornou lírica. Os seus assuntos 
são referências objetivas - casas, signos zodiacais, pássaros, espantalhos, rostos, 
paisagens, barcos, andantes - que ela desenvolveu com lógica sequencial e espírito 
universal, tornando-os formas da epopéia humana. 

Como desenhista, gravadora e pintora, Odilla Mestriner foi brilhante. E generosa 
nas obras-homenagem nas quais recria temas de artistas admirados, como Antonio 
Henrique do Amaral e Lasar Segall. 

Odilla Mestriner foi uma mestra cuja vida de artista talentosa foi dedicada à arte 
e a enriquecer de qualidade estética a existência das pessoas. Claro enigma? 
É simples, trata-se de uma rainha. Jacob Klintowitz 



Amazônia íí 
Série Amazônia -1980 
38 X59 cm 
Litografia 
Coleção Paulo Sérgio Ribeiro e 
Rogério de Oliveira Ruiz 

Fogo na Mata 
Série Mata -1984 
45 X 65,5cm 
Aquarela sobre papel 
Coleção Paulo Sérgio Ribeiro 
e Rogério de Oliveira Ruiz 
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Apaixonados 
Série Espantalhos -1988 

60 x 80 cm 
Acrílica sobre tela 

Coleção Maria Luiza Mestriner 

Espantalhos - de braços cruzados 
Série Espantalhos -1987 

60 X 80 cm 
Acrílica sobre tela 

Coleção Paulo Sérgio Ribeiro e Rogério de Oliveira Ruiz 

Curadoria e Textos Jacob Klintowitz 
Projeto e Montagem Escritório Julio Abe 

www.julioabe.com.br 

informações Instituto Odilla Mestriner 
www.odillamestriner.com.br 
e-mail: acervo.odillamestriner@hotmail.com 
Tel.: (16) 3623-3192 

Fotos Alan Teixeira 
Cláudio Wakahara 

Capa Equilibristas VI 
Série Equilibristas -1973 
120 X 180 cm 
Acrílica sobre tela 
Coleção Paulo Sérgio Ribeiro e Rogério de Oliveira Ruiz 

De 2 6 de janeiro a 2 6 de fevereiro de 2010 

Local: Horário: Realização: 
Espaço Cultural Citi Seg. a sex., das 9h às 19h 
Av. Paulista, 1.111 Sáb, dom. e feriados, das 10h às 17h 
São Paulo - SP Entrada gratuita cílí 

http://www.julioabe.com.br
http://www.odillamestriner.com.br
mailto:acervo.odillamestriner@hotmail.com

