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Arte/Personalidade 
Premiada, aplaudida, aprovada. Odila Mestriner 

Entre quadros coloridos e de vários tanjanhos, pir.ceis e livros, em uma sala no fundo da casa, Odila Mes-triner desenvolve sua arte, em estilo figurativo e geo-métrico, o que para ela é um reflexo do seu interior, do seu gosto pela simetria e organização, que se espe-lha em suas obras, forman-do uma linguagem muito própria e característica^ 
Odila começou com as garatujas na infancia e com o passar dos anos, fazendo capa de trabalhos escolares para os irmãos e desenhos pedagógicos para as alunas do professor Divo Marino, foi se apaixonando pelos traços, pelas cores, pelas formas e por si só foi se informando e aprendendo a pintar. Em 1959, manda pela pri-meira vez, cinco trabalhos para a V Bienal, tres foram aceitos, e a partir daí co-meçou a se divulgar a ar-tista que anos mais tarde figuraria no Dicionário de Artes Plasticas do Brasil em Bienais na Bahia, São Pau-

lo e Santos, em vários sa-
lões de arte por todo o Bra-
sil e fora do país. 

Em todos os lugares onde 
expôs, recebeu ótimas críti-
cas e além de vários prê-
mios, entre medalhas, prê-
mios, «Aquisição», de «Estí-
mulo», de melhor desenhis-
ta e muitos outros. 

«Fantástico urbano» no Itaú 
Odila passou por varias 

fases de sua pintura; ora 
retratando seu mundo in-
terior, ora desenhando o 
homem e sua necessidade 
de realização como pessoa. 

A partir de 1979, ela vem 
desenvolvendo essa linha de 
trabalho, que define com 
um engajamento seu com o 
humano e principalmente 
com o homem e sua vivên-
cia dentro do mundo. 

Na nova agencia do Ban-
co tlaú, onde estão expostos 
alguns de seus trabalhos 
até o dia 27 de setembro, 
podem ser vistas obras da 
«Série òo Fantástico Urba-
no», uma fase em que Odi-
la se voltou para o espaço 

físico que o ser humano 
tem para viver. Retrata as 
pessoas olhando de uma ja-
nela de apartamento, dando 
a sejisação de liberdade, 
pois olham para o infinito 
e de prisão por estarem li-
mitado em uma área mí-
nima. 

E também quadros de sua 
fase atual, quando ela está 
preocupada com a ecologia 
abalada. Nesses quadros 
Odila funde o homem com 
a natureza, pintando plan-
tas, serem humanos e arvo-
res num mesmo plano. Além 
desses, estão expostos tam-
bém algumas litografias, — 
processo de desenho que 
vem desenvolvendo atual-
mente ao lado de artistas 
em São Paulo. 

«Realizei uma obra e tenho um compromisso com ela» 
«A arte não tem um pon-

to de chegada — diz ela — 
por ser uma evolução cons-
tante, pois evolui com a 
época». E nossa época — 
acrescenta — é dinamica e 

não estática, justamente por 
isso, o artista deve estar 
sempre acompanhando os 

movimentos artísticos e os 
momentos atuais. Eu — 
conclui — realizei uma obra 

e tenho um compromisso 
com ela». 

Sem conseguir esconder 
alegria, Odila diz ser para 
ela, a sua conceituação no 
meio artístico, algo como 
«valeu a pena», por acredi-
tar que isso é uma forma 
de reconhecimento do seu 
trabalho, além de ser uma 
resposta a tantas horas, de 
muitos anos de dedicação e 
doação. 

«Doação — ressalta — 
pois estamos nos doando 
quando fazemos algo para 
as pessoas». 

«Estamos voltando 
às raízes» 
Ao seu ver, o momento 

artístico brasileiro é muito 
bom, pois deixou de receber 
fortes influencias europeias 
ou americanas passando a 
se voltai- mais para suas 
próprias raízes. 

«Os artistas atualmente — 
afirma Odila — estão mais 
amadurecidos, o que fez 
com que se voltem para o 
seu proprio mundo, mas 
dentro de uma linguagem 
mundial». 

(LUCIANA BISTANE) 
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