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O velho e novo se fundem 
na arte de Odila Mestriner 
Exposição retrospectiva resgata os 30 anos de carreira e mostra a nova fase da artista 

VALÉRIA MOSQUIARI 

Depois de três anos sem expor, a 
' artista plástica ribeirãopretana Odila 

Mestriner volta com força total e uma 
nova proposta. Com a mostra, a maior 
de sua carreira, que será inaugurada 
na próxima quinta-feira no Museu de 
Artes de Ribeirão Preto (Marp), ela faz 
uma retrospectiva de seus 30 anos de 
artes plásticas. Carreira, aliás, de muita 
sensibilidade, talento e descobertas. 

Odila, desde o início, encontrou a 
identidade da linguagem que utiliza 
na própria expressão de 
ser. Suas obras são mui-
to características e bas-
tante pessoais. 

A exposição se divi-
de em duas partes fun-

I damentais - a retrospec-
' tiva do trabalho em si, 

desde os anos 60 até a 
década de 90, com cerca 
de 50 obras. E a segunda 
etapa que traz seu mo-
mento atual. São 30 
obras com o título de 
"Andantes". "Tudo tem 
continuidade, vai sem-
pre se atualizando. Este 
momento revela a mi-
nha busca por uma mai-
or contemporaneidade", 
explica. 

Enquanto conceito, 
"Andantes" mostra o 
homem de hoje a procu-
ra de um caminho, de 
uma direção. A nova fase 
reúne pinturas em telas ° d , l a e x p õ e 

com relevo, doze dese-
nhos a nanquim sobre papel e objetos 
que criam ambientação, trabalhados 
em três dimensões. Neste caso as 
obras são apresentadas de duas for-
mas, um sarrafo em três fileiras com 
personagens pendurados, que mos-
tra a procura, e três círculos sobrepos-
tos, também com figuras penduradas, 
que relatam como o ser humano vive 
fechado dentro de seu próprio mun-
do. "Esta foi uma experiência nova, 

uma busca para dar maior dimensão 
ao meu trabalho, saindo do papel", 
conta. 

Década de 60: 
período importante 
para a artista 

Já na retrospectiva, foram selecio-
nados os trabalhos marcantes grafica-
mente, como aqueles da década de 60, 
considerados por Odila como bastan-
te característicos do seu caminho. "A 
produção de qualquer artista, na sua 
totalidade, é pesquisa, um encadea-

do toda a história de seu trabalho. "A 
cada nova exposição tenho a sensação 
de ser a primeira, fico ansiosa. É muita 
responsabilidade!", desabafa Odila. 

A artista afirma que Ribeirão se 
recente culturalmente, como todo o 
país, num reflexo da crise política-
econômica e social. "A cultura foi 
sucateada, mas este ano parece estar 
sendo retomada", diz. 

Segundo ela, a cidade já viveu mo-
mentos importantes e atualmente con-
ta com muitas pessoas batalhadoras. 
Odila lembra que a Escola de Artes 
Plásticas teve grande importância e 
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obras marcantes e também renovadoras de sua carreira. Tema constante: o homem 

mento de propostas que vai sendo 
desenvolvido. Nada surge gratuitamen-
te, tudo é renovação de linguagem, de 
técnicas, uma conquista diária", diz 
ela. 

A exposição conta com a curadoria 
de Tadeu Chiarelli, crítico de arte e 
professor da Escola de Comunicações 
e Artes da USP (ECA). O curador estará 
lançando o catálogo "Odila Mestriner 
e a Arte em Ribekão Preto", retoman-

lançou várias sementes. "Ribeirão já 
foi palco de exposições em nível inter-
nacional nas décadas de 60 e 70", diz. 

Depois desta fase, na década de 80, 
ficou voltada a um período de 
comercialização da produção cultural 
e nos anos 90, retrocedeu. "Se o País 
se firmasse economicamente, acho que 
conseguiríamos dar uma maior contri-
buição cultural". 

Dedicando toda sua vida à arte, ela 

se profissionalizou em 1959, quando 
participou da 5a Bienal Internacional 
de Artes Plásticas de São Paulo, conti-
nuando a participar até a \2- edição. 
"Nunca havia participado de uma ex-
posição e fui selecionada", conta. Odila 
deu uma parada com as bienais e 
resolveu se dedicar a exposições indi-
viduais. 

Com uma formação autodidata, diz 
que seu primeiro contato com profissi-
onais foi com Lazarini e Vaccarini, na 
Escola de Artes Plásticas, onde ficou 
por dois anos. Odila conta que sua 
arte vinha de berço e que a herdou do 
avô, um artesão marmorista. 

A preocupação central da arte de 
Odila nessas três décadas tem sido, e 
continua a ser, o homem. E o homem 
enquanto ser social, mergulhado em 
problemas, dificuldades de toda a or-
dem, mas também sempre em busca de 
algo que o eleve e melhore. "Gosto 
muito da natureza", costuma dizer a 
artista, mas o ser humano, imerso e co-
participante da natureza, comparece 
com força total em sua obra. Para 
Odila não existem ídolos a adorar, 
porém ela confessa respeitar e admirar 
muito os trabalhos de Volpi, Arcângelo 
Ianelli, Vicente do Rego Monteiro, 
Picasso e Van Gogh. Está na melhor 
companhia. 


