
0DILA MESTR1NER 
reinaugura Galeria Banespa USP 

A Galeria BANESPA — CAM-
PUS-USP, reabre seu espaço para as 
Artes, totalmente remodelada, de 
maneira a favorecer a apresentação 
das obras que ali serão expostas. 

Nesta nova fase de reinaugura-
ção, tem como primeira convidada 
ODILA MESTRINER, que apresen 
tará uma RETROSPECTIVA de 20 
anos de Desenho e que se intitul 

RELEITURA GRÁFICA. 

ROSANA MARÇAL, é a coor-
denadora da Assessoria Cultural do 
Campus e que vem demonstrando 
eficiência e dedicação na busca de 
elevar ao mais alto nivel os movi-
mentos culturais daquela entidade 
universitária. 

Nesta mostra, Odila apresenta 
trabalhos a partir de 1958 até 1978 
período em que o grafismo tem seu 
papel preponderante em sua obre 
mostrando toda uma trajetória de 
desenvolvimento de toda a sua te 
mática a partir de um trabalho inti-
mista, voltado para o seu mundo in 

terior onde retrata sua vivência ain-
da restrita à um aprendizado regio-
nal. Nesta fase pinta a cidade com 
seus quarteirões simétricos e linea-
res. 

A partir da V BIENAL, quando 
teve seus trabalhos aceitos, deu seu 
primeiro passo para uma evolução 
vivencial dentro do momento histó-
rico e artístico, em que seus hori-
zontes se ampliavam de maneira a 
influir decisivamente em sua obra. 

Da cidade passou a retratar a 
CASA, seu mundo interior, numa 
pesquisa e reavaliação de seus va-
lores, como ponto de partida que 
desde que totalmente abrangido e 
dominado, representaria a retaguar-
da para que se lançasse à uma visão 
mais ampla, à noVos horizontes. 

Começa então a olhar pelas JA-
NELAS, uma fase muito significa 
tiva, redescobrindo o mundo exte-
rior. já visualizando o homem co-
mo um todo do qual participa ele-
mento estrutural. 

Faz pesquisas com colagem em 
papelão modulado em que projeta 
uma terceira dimensão. Recortes de 
jornais são inseridos na tela inte-
grando o efeito gráfico das letras 
dentro do trabalho. 

É a fase em que deesnvolve "A 
CASA-FIGURA" a "FIGURA CA-
SA, e nessa ambigüidade, a intera-
ção do homem ao seu mundo e vice 
versa. 

"O DESENHO, é muito impor-
tante no meu trabalho pois mesmo 
na pintura tudo é resolvido de for-
ma gráfica. A obra, é a vivência 

do artista. A medida que atualiza-
va meus conhecimentos, participan-
do do momento histórico e artístico, 
atualizava minha linguagem, que re-
flete o que eu vivenciava e nesta 
"RELEITURA", está a X X narrativa 
do meu trabalho. A medida que vo-
cê domina o espaço com o conheci-
mento e o crescimento interior, vem 
a segurança e a visão se amplia, e 
é ilimitada. 

O artista atinge uma plenitude, 
na medida que tem todo um cami-
nhar o trabalho é a soma de todo 
um amadurecimento, quer vivencial, 
emocional ou de domínio técnico. 
E o amadurecimento que permite 
essa plenitude". 

Esta mostra terá um aspecto 
profundamente didático, pois de ca-
da fase será apresentado o que há 
de mais significativo, através do 
que, pode-se-á acompanhar toda a 
evolução de ODILA, desde a busca 
da sua temática até a afirmação da 
sua linguagem que sempre revelou 
um traço marcante e pessoal e que 
torna incomum e inconfundível to-
da a sua obra. 

A exposição foi inaugurada dia 
l . o de dezembro, quinta-feira, às 17 
horas na Galeria BANESPA — 
CAMPOS — USP, com a participa-
ção do Coral da USP e presença de 
diretores do BANESPA, devendo 
permanecer até 31 de dezembro. 

Em fevereiro será levada à São 
Paulo, como parte das festividades 
comemorativas dos 50 anos de fun 
dação da USP São Paulo, onde per-
manecerá até março, no Museu de 
Arte Contemporânea da USP-SP. 

(ML) 


