
A CIDADE 
ITAÚ-GALERIA HOJE 
ODILLA DENUNCIA EM SEUS QUADROS 
A DESTRUIÇÃO ECOLOGICA 

Odilia Mestriner expõe, na Galeria Itaú (centro), a par-
tir das 21 horas de hoje, suas mais recentes produções. A 
artista, recentemente, fez uma coletiva de seus trabalhos 
em S. Paulo. 

É bastante oportuno, neste expressivo evento para a 
vida artística de Ribeirão Preto, transcrever as palavras do 
crítico Alberto Beuttenmuller a respeito de Odilia: 

Entre suas meditações e vaticínios sobre "A obra de 
arte na era da reprodução mecânica", Walter Benjamin 
acentuava que aquilo que distinguia a obra de arte no pe-
ríodo pré-industrial era a sua "aura". Esta aura, que depen-
dia do objeto autêntico, peça rara e única, foi destruída; e 
quem sabe banida para sempre pela invenção da fotografia 
e, portanto, pela possibilidade de uma experiência coletiva 
simultânea, retirando da obra de arte sua função mística 
de culto. Walter Benjamin, em seu raciocínio lúcido, sen-
tencia: "No instante em que o critério de autenticidade 
cessa de ser aplicável à produção artística a total função da 
arte é radicalmente modificada. Ao invés de ser baseada 
em um ritual, começa a ser baseada em outra prática — a 
política". Aqui o termo "política" está sendo considerado 
em seu sentido mais amplo possível, sem nada a ver com o 
partidário, mas sim com o engajamento com a vida, com os 
outros seres, com o planeta Terra. 

Odilia Mestriner já vinha anteriormente refletindo em 
seus trabalhos a preocupação com a coletivação da espécie 
humana, onde compareciam em seus quadros série de se-
res, mistos de robos, e homens, numa atmosfera dramática 
de solidão e desamor, denunciando a época atual como a 
do ser um mero número em meio à multidão, o ser ciberné-
tico e computadorizado. Quanto à era da reprodução me-
cânica, Odilia Mestriner sempre obrigou suas imagens a se 
repetirem de forma simétrica, numa espécie de reflexão 
sistemática sobre o ser diante da nova tecnologia e tecno-
cracia, este mesmo ser que procura fugir ao coletivismo 
pela prática acentuada do narcisismo. Ora, todos sabemos 
que a prática do narcisismo redunda de imediato em alie-
nação. E outra coisa não tem sido a produção artística 
atual senão alienada e alienante, exatamente por tal narci-
sismo. Odilia Mestriner foge ao comum ao denunciar em 
suas últimas telas a destruição ecológica a que estamos 
sendo condenados, os diversos tipos de poluição, fazendo 
dos novos tempos inseguros e imprecisos a denúncia maior 
do contratempo — a anti-vida que estamos sendo obriga-
dos a viver hoje, mais sobreviventes que viventes em um 
planeta em decomposição. 

Para tais reflexões, Odilia Mestriner, lança-se a uma 
iconografia vibrante, cheia de ritmos muito bem ordena-
dos, como se fossem verdadeiras partituras de uma sinfo-
nia dramática e estarrecedora. 

Dessa vez, o Homem não comparece visualmente, pre-
ferindo a artista mostrá-lo através dos seus feitos e defei-
tos, ora na chaminé da fábrica que polui o Centro Urbano, 
ora nas auto-pistas estradas onde se percebe uma civiliza-
ção decadente, que preferiu guindar o automóvel à condi-
ção de Deus, deixando o Homem para o último plano. A 
obra de Mestriner, apesar do uso da cor, é eminentemente 
gráfica. Mesmo quando usa superposições de imagens, a 
artista não pretende fazer da pintura um exercício aliena-
do de transparências pela transparência, serão um verda-
deiro libelo denunciador de nossas condições de vida. A cor 
entra como complemento emocional de uma obra, sem dú- í 
vida gráfica. O tempo adentra seus trabalhos ha simulta-
neidade de imagens. Assim, o tempo gera o espaço e vice-
versa. criando uma pastoral a um só tempo calma, enérgi-
ca e disciplinada. 
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