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EXPOSIÇÃO HOMENAGEM-
ME: 

Domingo- último, na G a -
leria do Black Stream Ho-
tel, homenagem das mais 
emocionantes e merecidas, 
foi prestada a consagrada 
artista Odila Mesírnier, 
.promoção do Departamen-
to de Ca tura da Secretaria 
de Governo da Prefeitura 
Municipal. 

Realmente, a Importân-
cia do acontecimento a -
trâiu, não somente os 
meios oficiais de nossa ci-
dade, como ainda numero-
so grupo de Mestres da Pin-
tura, representados em 
seus diversos/grupos, unin-
do-se amistosamente, va-
lorizando em maior escala, 
o prêmio recebido por Oüi-. 
Ia Mestriner 

Mas, seus. admiradores, 
encantados sempre, pela 
sua divina arte, áe todos os 
.lados correram, para dar 
testemunho de' seu, afeto, 
desejosos em participar de 
um acontecimento, que 
diz bem de perto do valor 
da. insigne artista. 

Odila, sorrindo, trajando 
finíssima blusa fantásia, 
em vermelho e cares cla-
ras, atravessava a multi-
dão de seus amigos q,ue, 
falava de sua prodigiosa 
arte, e em seus olhos bri-
lhantes, notava-se a ale-
gria de que era possuidora. 

Cumprimentou a todos 
chamou-pelos seus nomes, 
diz ao visitante; "que ale-
gria imensa ve-lo aqui". E 
enquanto finíssimo cokc-
tail era servido, formaram-
ss pequenas reuniões de 
pessoas, falou-se em litera-
tura, os últimos lança-
mentos de obras, discutiu-
se musica erudita, medici-
na, f inanças, mas o ponto 

O. ilíZZl 

alto, eram os trabalhos cie 
Odila, o sentido expressivo 
de. sua grande obra. 

. Interessante a manifes-
tação pessoal, como os 
quadros iião tem nome " in-
dicativo",' a alma da artis-
ta proijeta-se e tr'ans(mite, 
e o receptador faz brotar 
de seu coração o significa-
do do quadro-da alma para 
a, alma. 

Mais significativo ainda, 
o. visitante, anda, passa, vê 
sem muito entusiasmo &,s 
vezss, de repente, se . de-
tem, f ixa seus o hares, tre-
nt:m-lhe as mãos, encres-
pam-se cs dedos, cerra os 
dentes, faz um gesto de a-
proximacão, é o inicio do 
dialogo. 

O quadro vai falar, mas, 
é ele quem deseja inquirir, 
questionar, saber, exigir, 
gritar, revoltar-se Emude-
cidos estão agora, contem-
pcahda-se um, ao outro, a-
duele com todas as verda-
des e belezas do universo, 
este o pigmeu derrotado O 
belo venceu o. bruto, a luz 
afugentou a escuridão. 

Os quadros de Odila, são 
como um sonho qüe nos e-
,leva ao céu, e o "sonho, nao 
é uma borboleta libertada 
do casulo da realidade''?. 


