
Na figura do espantalho, o ser humano de hoje 
Encerra-se amanhã, no 

Espaço Cultural Chap 
Chap em São Paulo, a mos-
tra da ribeirãopretana Odi-
la Mestriner, com a série 
Eapantalhos, em técnica 
aquarela sobre papel. A 
mostra, um sucesso. São 
Paulo já conhece bem o 
trabalho de Odila e acom-
panha a sua evolução. Por 
São Paulo centralizar as 
artes, acredita ela que 
"quem mora fora desse 
centro precisa pelo menos 

uma vez por ano expor. É 
uma forma de estar presen-
te, de não ser esquecido". 

Sobre a série Espanta-
lhos (por sinal lindíssima, 
e que o ribeirãopretano vai 
ter oportunidade em breve 
de conhecer), diz Odila 
que "nessa fase eu estou 
completando um círculo. 
Entrei na matemática li-
gada à natureza e fui ex-
plorando em todas as di-
mensões, dentro de uma 
forma plástica. O espanta-
lho, de uma certa forma,' 

é a minha figura e que a 
explorei bastante em 1970. 
Essa figuração tem uma 
carga simbólica; é a postu-
ra do próprio ser humano 
hoje. Ficamos impassíveis; 
diante de uma série de for-
ças que atuam sobre a gen-
te e ao mesmo tempo te-
mos uma carga de energia 
que nos movimenta". 

Sua arte é baseada na 
sua vivência. "Nasci e cres-
ci aqui, minha cidade tem 
uma interferência na mi-
nha obra. Pássaros, gatos, 
o ser humano ligado a toda 

uma vida. É uma figuração 
despersonalizada, no senti-
do de um todo, em várias 
situações. Houve a nature-
za, a exploração da paisa-
gem de uma forma bem 
plástica. Daqui prá-frênte é 
uma incógnita; pois essa 
busca vem de momentos 
do trabalho". 

ATO DE CORAGEM 
Ribeirão Preto recebe 

muito bem os trabalhos de 
Odila, sempre com carinho 
em todas as vezes. 

"Fiquei muita gratifi-
cada com a homenagem do 
SARP á minha pessoa, 
com a oportunidade de ex-
por uma série de 12 traba-
lhos, que representam uma 
marco da minha obra. 
Achei muito importante 
esse lado didático, fiquei 
muito satisfeita. Porque r 

fa-.er arte num país como 
o no"so é um ato de cora-
gem. Exige dedicação ex-
clusiva e esse reconheci-
mento é um estímulo. Não 
adianta eu fazer um traba-
lho e fechar; a arte só vi-
ve a partir do momento 
em que ela é consumida. 
Ribeirão Preto é o local 
ideal para se formar um po-
lo cultural; é preciso des-
centralizar do Rio e São 
Paulo que já estão satura-
dos". 


