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ODILLÂ MESTRINER 

Vernissagede« 
amanhã, 21 horas na Itau Galeria 

A exposição consta de uma série de 28 pin-
turas sobre o tema da "Paisagem", em tinta acri 
Jica sobre tela, realizadas no periodo do 2.o se-
mestre de 1980 a 1981. Seus preços variam en-

tre Cr$ a Cr$ . 
A mostra vai do dia 15 de maio a 28 de 

maio, de segunda a sexta feira, das 10 as 21 hs. 
A solução da pintura ( obedece uma cons-

trução geométrica na sua estrutura, com planos 
bem estabelecidos. A cor não é o elemento vital 
fortes acentos gráficos a completam. 

Meu trabalho se desenvolveu sempre por um desenho racional muito elaborado, quase mo nocromático. Nesta, fase a emoção libertou a cor e a pintura se tornou mais aberta e livre. 

Considerações: —< Minha postura no fa-zer artístico sempre foi disciplinada. 
O trabalho constante, e metódico é necessa rio, para manter meu equilibrio emocional. 
Nunca busquei as coisas fáceis, sempre cor ri atras das difjceis e alcança-las representava a conquista. 
Minhas imagtens são o reflexo daj minha vivência; estradas cidades, casas, homens — li mites de um mundo magico-interiorano que me iharcou profundamente. A escolha da técnica (desenho), foi uma imposição interior. A busca da perfeição no tra ço, é uma consequencia da minha linha de con duta. 
A solução forma-espaço na estrutura dos 

quadros, é o jogo entre a emoção e o raciocínio 
que resultou no encontro de uma linguagem in 
dividualizada, buscando com perseverança. 

Esta exposição mostra o meu tempo-ago 
ia» 

Neste momento me debruço sobre a paisa 
|;em e a analiso através do confronto dos ele-
mentos que a compõem. 

A abordagem se faz pelos seus tempos si-
multâneos: histórico, ecológico, negativo-posi 
tivo, luz-sombra. 

Como fotogramas de um filme, as imagens 
visuais se sucedem liga/ias pelas estradas que 
nos conduzem. 

Meu momento-agora é de reflexão e indaga 
ção com a realidade da piaisagem atual. 


