
ODILA MtfSTRINER 
Retornei, quinta feira, à 

noite. a "Casa de Portugal '. 
Tomei parte na homenagem 
que ali se prestava a Odila 
Mestriner, hoje um dos ex-
poentes, consagrados, das ar-
tes plásticas ribeirãopretanas. 
Há tempos, Desta coluna, es-
crevi: "Impressionei-me dian-
te da coleção de Odila Mes-
triner. Essa artista, uma he-
roina que consegue sobrepor-
se, com bravura, à própria de-
ficiência física manual, trans-
cende ao comum. Suas gra-
vuras a nanquim suplicam por 
um estudioso abalisado. Sm-
síveís, trágicas até, interpre-
tam a natureza através de 
linhas retas predominantes, e 
de tamanha sugestão pietóri-
ca que o Inanlmado cria vtd; 
e lateja aos olhos admirado; 
das criaturas". 

Agora, porém, trato de algo 
puramente social: a reunião 
de amigos e admiradores, in-
formal, efusiva, sadia, since-
ra, para mostrar à genuína 
artista o respeito que merece, 
por si mesma e pela sublime 
inspiração que a domina, a 
caminho da glória definitiva, 
a que se retrata e prevalece 
nas grandes exposições nacio-
nais e internacionais. 

Compareceram ao jantar, 
iia base das adesões anteci-
padas, quase tôdas as figu-
ras representativas que, nes-
ta cidade, cultuam o espírito 
e as artes. Meia centena de 
pessoas, pintores, professores, 
alunos e . . . aficionados. como 
éste colunista e outros, além 
de jornalistas e homens de 
letras. 

A maioria rendeu, também, 
o devido preito, ao generoso 
vinho gaúcho que corria far-
tamente... Vai daí — a tur-
ma se animou. Odila e Ma-
ria do Carmo completaram o 
quadro imprimindo à tertú-
lia aquele maravilhoso "à von 
tade" que elimina as inibi-
çóes e atira os introvertidos 
à farânduia da euforia. 

ITm dos convivas, sentado 
a uma das pontas de mesa, 
justamente onde o violinista 
desafinava, voltou-se para os 
companheiros, simulou uin 
cômico ar de desalento ] e 
murmurou: "Que mal eu fiz, 
meu Deus!"; mas, sorrindo, 
estimulava o fervor do "ar-
tista" do 3 TO, aumentava a 
catadupa de sons estridentes. 
K os demais riam, riam, per-
didamente. 

Surgiram, depois, os bilhe-
tinhos, as mensagens escri-
tis nos g-uardanapos de papel, 
correndo de mão em mão, de 
mesa em mesa. Tiveram cur-
so piadas, sentenças, carica-
turas, com irreverências polí-
ticas e literárias, das quais 
não foram poupados nem os 
oradores da noite, Sebastião 
Pôrto, pela Academia Ribei-
rãopretana. de Letras, e José 
Bento de Faria Ferraz, pela 
Escola de Artes Plásticas. Eis 
uma pequena amostra dos re-
feridos bilhetes: "Bacalhau? 
Não! Bacarini. . ." . 

Num certa momento, al-
guém começou cantar a co-
nhecida modinha "Oh! Mi-
nas Gerais! Quem te conhece 
não esquece (isto é, não vol-
ta) jamais!" Lembram-se? 
l*ois bem. A mlneirada ali era 
maioria... Quase a metade! 

Corrêa Leite puxou pela i 
memória e declamou longuís-
sima poesia, um rasgo de su-
ficiência física, podem crer, 
após uma bacalhòada com-
pleta! 

E a bonita Mlrlcy, em nome 
d j Escola Municipal de Belas 
Artes, ofertou à homenagea-
da uma "corbeilie" sugestiva. 

Por fim, Odila Mestriner 
falou. Todos, então, silen-
ciaram, sentindo-lhe a emo-
ção. Ela fez uxa ligeiro re-
trospecto do seu encontro 
com a vocação. Disse de suas 
íntimas alegrias, mediante a 
realização artística. E de ou-
tras 1'flicidades com aquela 
homenagem, tno calorosa, 
festiva, servindo-lhe de estí-
mulo. 

Sim, Odila. você, infeirinha 
é prova convincente- d i ex-
traordinária capacidade hu-
mana, quando espírita e fé 
são os elementos propulsores 
da vH». mn'fe além dis di 
faculdades materiais. De seu 
exemplo, de sua bondade e 
compreensão, de «ua estatura 
artística, liá mui'o o que es-
perar a inda . Ve ia : vo^ê se 
constituiu no foco de irradia-
ção fias prodígios''» ternura e 
simpatia oue envolveram todo 
o grupo homenageante, reu-
nindo à sua roda. por sua cau-
sa, para teslemunliar-lhe ca-
rinho e apreço. 

"METRÓPOLE KM M. VIÍ-
CHA" É CRÔNICA IRRA-
DIADA. AS 18,20 IIOR VS 
DIARIAMENTE EM PR*-7 
RADIO CI.TTÍF DE RI-
BEIRÃO FKÊTO. I 
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