
Cida.de. . jH-b-*/' 

Paisagens de Odilla 
Mestriner na Galeria 

Itaú 
Será aberta na próxima 

sexta-feira, dia 15, exposi-
ção de paisagens de Odilla 
Mestriner, na Galeria Itaú. 

A exposição consta de 
uma série de 28 pinturas so-
bre o tema da "Paisagem", 
em tinta acrílica sobre tela, 
realizadas no período do 2.° 
semestre de 1980 a 1981. 

A mostra vai do dia 15 de 
maio a 28 de maio, de segun-
da a sexta-feira, das 10 às 21 
horas. 

A solução da pintura obe-
dece uma construção geo-
métrica na sua estrutura, 
com planos bem estabeleci-
dos. A ór não é o elemento 
vital; íortes acentos gráficos 
a completam. 

Meu trabalho se desenvol-
veu sempre por um desenho 
racional muito elaborado, 
quase monocromático. Nes-
ta fase a emoção libertou a 
cor e a pintura se tornou 
mais aberta e livre. 

Considerações: 
Minha postura no fazer ar-

tístico sempre foi disciplina. 
O trabalho constante e 

metódico é necessário, para 
manter meu equilíbrio emo-
cional. 

Nunca busquei as coisas 
fáceis, sempre corri atrás 
das difíceis e alcançá-las re-
resentava a conquista. 

Minhas imagens são o re-
flexo da minha vivência; es-
tradas, cidades, casas, ho-
mens — limites de um mun-
do mágico — interiarano 
que me marcou profunda-
mente. 

A escolha da técnica (de-
senho), foi uma imposição 
interior. A busca da perfei-
ção no traço, é uma conse-
qüência da minha linha de 
conduta. 

A solução forma espaço 
na estrutura dos quadros, é 
o jogo entre a emoção e o ra-
ciocínio, que resultou no en-
contro de uma linguagem in-
dividualizada, buscada com 
perseverança. 

Esta exposição mostra o 
meu tempo-agora. 

Neste momento me debru-
ço sobre a paisagem e a ana-
liso através do confronto dos 
elementos que a compõem. 

A abordagem se faz pelos 
seus tempos simultâneos: 
histórico, ecológico, negati-
vo-positivo, luz-sombra. 

Como fotogramas de um 
filme, as imagens -visuais se 
sucedem ligadas pelas es-
tradas que nos conduzem. 

Meu momento agora é de 
reflexão e indagação com a 
realidade da paisagem 
atual. 


