
RIBEIRÃO FRETO. SÁBADO, 26 DE JULHO DE 1.975 

Para a distinta platéia, um pouco de vida e arte de uma das nossas artistas mais ilustres: 
Odila Mestriner. E duas indicações para quem vai ficar em casa assistindo televisão: às 22 
horas a Cultura apresenta "Happy End", com Othon Bastos, em Teatro 2. E a Globo mos-
tra, às 23 horas, em "Sessão de Gala" aquela que é considerada a melhor versão cinemato-
gráfica de "Os Irmãos Karamazov", de Dostoi evsky. 

bienal rimam com Odila? 

quando o sobrenome é Mestriner e ela 
cão i ss4i vida noue 

BIA NOGUEIRA 

Passando pela Crefisul, na Rua São Sebas-
tião, não deixe de parar e entrar para ver os qua-
dros expostos ali. Especialmente os de Odila 
Mestriner, uma de nossas artistas plásticas mais 
importantes; e dedicadas. Tanto que, começando 
sozinha, sozinha chegou à Bienal e conseguiu 
particinar de coletivas em Bruxelas e Nova Ior-
que. Hoje ela faz, sempre que pode, exposições 
individuais nos grandes centros brasileiros. Em 
entrevista à reoorter Bia Nogueira, Odila defi-
ne se e explica-se. O que va^e dizer, define e ex-
plica sua própria arte, já aue em Odila, a sensi-
vel e espartana Odila, a artista e a rrfulher conse-
guem, a proeza de ser uma só pessoa. 

— E O WOMAN'S LIB, 
CDILA? ODILA SORF.I. 

E então dia.nte das per-
guntas, sobre o Ano In-
ternacional da Mulher e 
tão decantado (e famige-
rado) Movimento de Li-
bertação Feminina, Odila 
Mestriner apenas esboça 
um sorriso. E a dúvida so-
bre. como responder, já 
que não se considerava a 
par do assunto, é passa-
geira: 

— "Eu não encaro o pro 
blema da mulher no sen-
tido de libertar-se de al-
guma coisa, já que essa li-
bertação tem um sentido 
muito pessoal. Ela acon-
tece à medida em que vo-
cê se encontra e se situa j 
dentro de um trabalho j 
(essa liberdade é conquis-
tada) . Eu não consigo en-
xergar a mulher acima ou 
.abaixo do homem: ela tem 
que estar a seu lado, em 
qualquer situação. Na. arte 
principalmente, não há 
diferença entre homens 
mulheres". 

Odila afirma isso tudo 
ccm a segurança dos que 
estão realmente convenci-
dos, p e l a v i v ê n-
cia, da verdade em que 
acreditam. Porque i;om 
ela foi assim: nasceu vo- j 
cacionada para a arte, de-
dicou-se a tarte e na arte 
encontrou toda a realiza-
ção pessoal de que uma 
mulher necessita. 

Além do mais, segundo 
Odila, nossa época é mui-
to favorável aos bem-do-
tados, e pródiga em ofere-
cer oportunidades aos que, 

como ela. Dropõem-se a 
fazer um sério trab&hlo no 
campo artístico: 

— "Comiffo, felizmente, 
isso aconteceu. Comecei a 
trabalhar com muita de-
dicação, em regime de ho-
rário estabelecido de tra-
balho (com constância 
para apurar ou depurar a 
técnica) . E quando che-
guei ao ponto de já poder 
expor, tive sorte. Eu, que 
nunca havia exposto, man 
dei pela primeira vez as 
trabalhos para a Bienal, 
em 59, e íui aceita. Na 
época isso íoi fantástico 
para mim, uma interior:1,-
na, que não conhecia São 
Paulo e nem o meio artís-
tico de lá. Por isso é que 
3igo que não existem bar-
reiras deste que se propo-
nha a fazer coisas real-
mente sérias". 

ODILA, A AUTO-DIDA-
TA, DECOBRE A ARTE 
MODERNA (NA ESCOLA) 

Nascida e criada, em Ri-
beirão Preto, Odila Mes-
triner nunca teve grandes 
oportunidades de fazer 
cursos artísticos, ou pelo 
menos de atualização ar-
tística. Ela conta que co-
meçou sua carreira pra-
ticamente sozinha: 

— "Desde pequena gos-
tava de desenhar: pegava 
revistas e vivia copiando 
figuras, como toda crian-
ça. Mais tarde, comprei 
pincéis, tinta, e comecei a 
pintar, copiando coisas 
que podia ver. Por volta 
de 56 ou 57, começou a 

funcionar no Bosque Mu-
nicipal uma escolinha de 
Arte, cujo professor era 
Domenico Lazzarini (atual 
mente é professor no Mu-
seu de Arte do Rio de Ja-
neiro) e então procurei a 
Escola Ali, eu que queria 
ter maiores recursos rara 
expressar-me melhor, tive 
meu primeiro contato com 
a arte moderna. E isso foi 
muito bom para mim". 

Domenico Lazzarini, o 
professor, deu estão à 
Odila, a aluna íe que alu-
gai ) , toda uma "visão da 
arte", dentro da qual a 
aplicada discípula pôde 
situar-se para saber o que 
deveria ver, entender e 
Interpretar, na realidade 
que a circundava. 

Foi só apontar o cami-
nho: logo Odila achava 
suas próprias saídas: "Saí 
da escola tentando encon-
trar minha Linguagem, 
meu estilo dentro da arte. 
Montei um pequeno ate 

lier em casa, trabalhei, 
pesquisei, até concretizar 
alguma coisa: achei mi-
nha linguagem dentro do 
desenho, a forma de ma-
nifestação artística dentro 
da qual eu mais me reali-
zava. E desenvolvi então 
esta linha infinita, que 
continuo a desenvolver 
até hoje". 

A ESPARTANA ODILA 
(GRÁFICA) RECRIA O 
MUNDO A SUA SEME-
LHANÇA 

Odila Mestriner já es-
teve em escolas, mas con-
cluiu que a verdadeira ar-
te não se ensina (tanto 
que ela aprendeu muito 
descobrindo-se a si mes-
ma) : "A arte é uma liber-
dade total. O que se pode 
transmitir são as técnica,s, 
de um artista a outro (e 
isso acaba padronizando a 
criatividade, quando um 
dos artistas é o "professor" 
e cutro é "aluno")". 

O importante, segundo a 
artista, é i pessoa encon-
trar-se dentro da arte; e 
este é um problema (como 
em todas as profissões) 
cuja resolução é exclusiva-
mente pessoal. Neute pon-
to, pelo menos, Odila ja 
está satisfeita consigo pró 
pria: 

— "Não me influecei 
por ninguém, não segui 
nenhuma escola, não f i -
quei amarrada a nenhum 
movimento. Criei algo que 
é meu, sou eu mesma: a 
soma de toda a minha 
personalidade, conheci-
mento e vivência". 

No desenho, as prefe-
rência de Odila Mestiner 
(também, uma perfeccio-
nista) recaíram em espe-
cial, na "linha", tendên-
cia que ela aprimorou o 
suficiente para que hoje 
todo seu trabalho tenha 
efeito linear (a linha no 
efeito de tem, a linha uni-
da criando váriacão oro- • 

mática, a linha, dividindo 
espaços). E hoje ela con-
fessa, explicando sua "li-
nha" de criação: 

— "Meu trabalho é grá-
fico. Sou uma artista plás-
tica mais voltada para to-
dos esses efeitos lineares. 
Dentro da minha vivên-
cia de> uma cidade inte-
riorana, usei como tema 
dessa minha arte tudo o 
que me rodeava: casas, 
ruas, coisas do cotidiano". 

A dedicada Odila trans-
portou para as telas, dessa 
maneira, tedo o "real", só 
que valorizado e recriado 
pela verdadeira e pura 
emoçãc artística, No mo-
mento em que optou pela 
arte, Odila sabia que se-
ria uma escolha definiti-
va, pela qual correu, e 
ainda corre, todos os ris-
cos. Sem porém, ter de f i -
car à parte de sua comu-
nidade: "O artista hoje 
não é mais um marginali-
zado. Pelo contrário, é um 
' ajudador" um constru-

tor, um artesão da soeie- í 
dade à qual tem de estar | 

definitivamente integra-
do". 

ODILA (TRANQÜILA) , 
CHEGA A BIENAL E PAS- j 
SA PELA BÉLGICA E ES-
TADOS UNIDOS 

Quem vê Odila, sempre 
tão tranqüila em Ribeirão 
Preto, pode perguntar-se 
se não teria ela ânsias de 
velejar outras águas, re-
criar outros cenários. No 
fundo de seus olhos, po-
rém, pode-se ler que ela 
aprecia (acima de tudo) 
as vantagens que a pacata 
vida (mas nem tão paca-
ta assim) ribeirãopreta-
na oferece ao seu traba-
lho: 

— "Prefiro o interior pe-
las facilidades de poder 
trabalhar mais: aqui o dia 
rende muito, minta pro-
dução é maior. Maior do 
que seria, creio, em cen-
tros grandes corno São 
Paulo e Rio, onde a vida é 
muito desgastante (o que, 
para meu tipo de traba-
lho e temperamento, não 
é o ideal)". 

Odila faz seus trabalhos 
aqui, mas é nos "grandes 
centros desgastantes" que 
ela vai expor com frequên 
cia: "Lá é que existem 
uma crítica especializada 
e um público formado, ca-
pazes de avaliar bem meu 
trabalho". E desde que 
chegou à Bienal (59), Odi-
la tem participado de to-
das. Além do que, a artis-
ta ribeirãopretana já íaz, 
como querem os ufanistas, 
América do Norte e Euro-
pa "curvarem-se perante 
o Brasil", em coletivas em 
Nova Iorque e Bruxelas. 

E de uma das muitas 
exposições indivduais (fei 
tas pelo Brasil todo), Odi-
la conta um caso curioso 
que aconteceu em Porto 
Alegre, numa mostra, que 
fazia em uma agência 
bancária: 

— "Um alemão foi ao 
banco simplesmente para 
trocar uni cheque de via-. 

g^m e chegando lá, viu os 
quadros expostos. Gostou 
de um, comprou, pagou, 
levou debaixo do braço 
(com a maior naturalida-
de) e foi para o aeropor-
to. Se a exposição fosse 
em galeria, isso não teria 
acontecido". 

DA GALERIA PARA AS 
RUAS (LEVANDO AT?.' 
O POVO) 

O caso do senhor ale-
mão de Porto Alegre exem 
pliíica bem a nova tendeu 
cia de levar exposições pa-
ra lojas, bancos, hotéis. E 
a reação do mrsmo ale-
mão, tipifica bem o tipo 
de resultado que se espera 
que este movimento (de 
levar a arte para onde o 
povo está) cinsiga. 

Em Ribeirão isso tam-
bém acontece, particular-
mente nc caso da Cxefi-
sul, (caderneta de pou-
pe nça) que expõe o tra-
balho de Odila, Bassano 
Vaccarini e outros artis-
tas. Odila conta: 

— "Na Europa é muito 
comum cs artistas fazerem 
exposições vernissages 

em restaurantes. Hoje em 
São Paulo e Rio também 
já se faz isto; em São Pau 
Io, todo mês, inaugura-se 
uma exposição em agência 
bancária. Isso é vantajo-
so para o artista e educati 
vo para o público, que de 
outra forma não sentir-
se-ia sensibilizado para a 
arte: e ninguém compra 
ou procura aquilo de que 
não tem necessidade". 

Confiante, Odila vai 
ainda mais longe: "Acre-
ditamos que em Ribeirão 
Preto vá formar-se um 
bom mercado de arte. Já 
temos galerias no Black: 
Stream, Arumã, e Crefisul. 
Está havendo constância 
na intensidade do movi-
mento. Há também um 
núcleo universitário rece-
bendo informação artísti-
ca , Isto é altamente esti-
mulante para a arte, em 
Ribeirão Preto, e no Bra-
sil todo". 


