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Artes Plásticas - Comentário 

Odilla apresenta 15 aquarelas de sua última fase. 

A postura de uma artista em sua totalidade 
Para falar da exposição que Odi-la Mestriner está apresentando na Galeria Athanase Sarantopoulos, há primeiro que distingui-la como a cnais importante mulher nas artes plásticas de Ribeirão Preto, no senti-do de projetar o nome da cidade na-cionalmente, através de inúmeras ex ições coletivas e individuais e sa-s que participa desde á década de 50. 
A partir desta constatação, sua c ora em plena "Nova República", re-trata um momento de cristalização, que a própria artista reconhece co-c o "o ápice da maturidade". Toda energia reflete sua última fa-na qual experimentou a aquare-depois de passar por quase todas técnicas, mas conservando o gra-pois o desenho é essencial em arte. 
Nesta fusão do desenho com a 

aquarela, suas pesquisas se aprofun-daram nas cores, agora mais enri -quecidas e continuaram com a preo-cupação de simbolizar a vida através da natureza, mas especificamente u-sando o elemento árvore. 
O resultado é uma Odila mais livre, leve e solta, ou seja, menos ra-cional e limitada em sua maior ca-racterística: a linha figurativa e geo-métrica, já identificável como sua lin guagem própria. Também demons-tra a postura profissional de uma ar-tista em sua totalidade, pois vivendo exclusivamente de seu trabalho, man têm uma disciplina com visão da a-tualidade e independente do movi-mentos artísticos, como o pós-moder-no que está retomando certos valo-res para reencontrar um caminho. 
Hoje Odilla não precisa mais de salões para competir, porque já atin-giu um nível universal, deixando 

marcas em várias Bienais em São Paulo, onde todas as vezes que pen-sou em participar, seus trabalhos fo-ram aceitos. Agora ela deixa espaço para os novos artistas e enquanto is-so, seu nome figura na Nova Enci-clopédia Larousse (Editora Delta), Dicionário das Artes Plásticas do Bra sil (Prof. Roberto Pontual), Profile of the New Brazilian Art (Prof. Pie-tro Maria Bardi), Dicionário Brasi-leiro de Artistas Plásticos (Carlos Cavalcanti), História Geral da Arte no Brasil (Prof. Walter Zanini), den-tre outras publicações. Suas obras estão em acervos de vários museus do país. 
A mostra de Odilla poderá ser vista diariamente até 15 de maio na Galeria Athanase Sarantopoulos — (Stream Palace Hotel), que passou por reformas e foi reinaugurada com esta exposição, sob a coordenação de Beatriz Basile. (M.O.G.) 


