
Odila Mestriner: Releitura 
Em boa hora, a Assesso-

ria Cultural do Campus e 
sua Coordenadoria, com o 
apoio da direção do Banes-
pa, houve por bem prestar 
uma homenagem a uma das 
mais importantes artistas de 
Ribeirão Preto: ODILA 
MESTRINER. E o fazem 
através da Exposição deno-
minada - ODILLA MES-
TRINER - RELEITURA 
GRÁFICA 1958/1978, ou 
seja, 20 anos de ininterrup-
ta atividade artística. A 
mostra de Odilla foi aberta 
ontem, às 17 horas, na Ga-
leria "Campus-Usp-Banes-
pa", em Monte Alegre. 

DESENVOLVIMENTO 
DA OBRA - PALAVRA 

DE ODILLA MESTRINER 
"A partir do olhar para 

dentro de mim mesma, a 
procura da identidade, o de-
senho foi o encontro que 
marcou definitivamente o 
meu caminho dentro da ar-
te. O traço, a linha, foram 
os meus primeiros amores. 

A temática inicial refle-
te o ambiente vivenciado, 
ou seja, casas/portas/janelas/ 
portões, telhados, pequenas 
vilas/cidade e pontes da ci-
dade onde cresci. Esses ele-
mentos foram transpostos 
para o espaço/papel dentro 
de rigorosas composições 
geométricas. As formas se 
repetem ganhando ritmos, 
formando estruturas simé-
tricas e arquitetônicas. As 
linhas de tensão do traba-
lho, são sempre horizontais/ 
verticais. Os valores tonais 
das formas são determina-
dos pela repetição das li-
nhas, colocadas sempre jus-
tapostas ou sobrepostas. 

Na segunda etapa, o ri-
gor da composição é quebra-
do pelas formas arredonda-
das de gatos e pássaros que 
convivem nas casas. A linha 
de horizonte que marca a 

posição do quadro é elimi-
nada e as casas rodam, sem 
posição definida, criando a 
ilusão dinâmica do espaço. 
Os pássaros giram sobre elas 
e os gatos passeiam em suas 
fachadas. Elementos de co-
lagem são anexados aos tra-
balhos, cortando e agredin-
do as figuras. H a busca do 
relevo, da terceira dimensão 
física. 

Esgotadas essas ima-
gens, passo à procura do ho-
mem na casa. Ele surge in-
tegrado em seu próprio ha-
bitat. A ambigüidade da Sé-
rie "Figuras-Casas" e a fusão 
do homem no seu meio am-
biente, e do meio ambiente 
no homem. Figura desperso-
nalizada é apenas um ele-
mento formal esquematiza-
do, onde boca e olhos, os 
dois sentidos predominantes 
da comunicação, o fazem 
participante, mas não no 
sentido apelativo. 

Recortes de jornal cola-
dos, trabalhados, são fundi-
dos na figura. As letras de-
senhadas, formam palavras 
que completam o sentido 
visual das formas... 

Em seguida a figura do 
homem vai tomando corpo 
dentro da casa, vai se unin-
do, formando um todo e 
partindo em busca de um 
caminho Partem em procis-
são, de estandartes em pu-
nho, a procura de direções. 
"Figuras em tempo de mar-
cha", multidão/humanida-
de, vista na rua, no circo, no 
campo de futebol, no festi-
val de corais... A ligação 
emocional é maior com a 
forma/símbolo. No retângu-
lo central que representa o 
campo de futebol, figuras 
colocadas ao redor do qua-
dro assistem ao jogo da vida, 
onde sinais de trânsito indi-
cam: as tensões, busca de 
direções e limitações de ca-
da um... 

"Cabeças repetidas" 
mostra a multiplicação das 
figuras sobrepostas. Essas 
formas, na constante de sua 
repetição maicam o equilí-
brio, o ritmo e a ordem. Os 
valores cromáticos das mas-
sas,5 refletem os valores mo-
rais, do bem e do mal, na 
dualidade do homem. 

Com a fusão de duas 
técnicas gráficas, desenho e 
gravura, surge a Série "Va-
riações em desenho em tor-
no de uma forma gjravada". 
União de um processo dire-
to de criação, desenho, para 
outro, indireto, a gravura. 
Partindo de um núcleo gra-
vado, usando uma cópia da 
gravura é criado toda uma 

1958/1978 
variação formal de espaços 
onde a figuração é contida. 
As figuras que sempre se 
repetiam exteriormente, 
ao lado ou sobre a outra, 
na Série "Transfiguradas", 
passam a se repetir dentro 
de si mesmas numa volta 
ao seu interior, para encon-
trarem e situarem-se 

Explorada e esgotada 
uma solução formal e um 
tema, parto na busca de no-
vas propostas de trabalho... 

A problemática de toda 
a obra sempre foi questionar 
o homem, o mundo, seu es-
paço e tempo. Mas na ver-
dade, representa, apenas, o 
reflexo do meu caminhar 
dentro da vida". 

20 anos da pr< 
tísticade» Odilla 
a mais importante a 
ti ca ribeirãopretaní 
ser vistos, a partir > 
numa agência bane 
lada no campus d; 
evento foi prestij 
coordenador. Prc 
Eduardo Dutra de 
também pelo coral 
pelos alunos da 
página 5, a prórf 
fala de si e do d 
mento de seu trabal 
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