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Entrevistando Odila Mestriner 
Vicente de Paula Faleiros 

A Escola de Artes Plásticas está promovendo 
a IV Semana d e Arte com uma exposição retros-
pectiva dos quadros da pintora ribeirãopretana. 
Odila Mestriner ) já premiada em várias exposi-
ções nacionais e nome de relevo no quadro de re-
novação da pintura brasileira hoje. 
Foi o seguinte o diálogo 

que mantivemos com a ilus-
tre pintora: 

1. — As casas de sua in-
fância não estão presentes 
em seus desenhos Odila ? 

"Minha temática está in-
timamente ligada a minha 
infância- A arte. antes de 
tudo é vivência P as minha? 
casas refletem todo o meio 
ambiente em que nasci e 
me desenvolvi. São as ima-
gens acumuladas que se ex-

teriorizam em cada traba-
lho. " 

2. — Você acha que sua 
obra 'porque cada artista 
tem uma obra única) ! já 
passou por fases, e poderia 
dizer alguma coisa sôbre 
elas 

-— "Sim. se a gente en-
tende por fase todas as 
conquistas qu e vão ;se a-
crescentando ao trabalho. 
Na minha obra posso situar 
as seguintes fases: A INI-

CIAL de procura de uma 
linguagem própria corr. um 1 

desenho chapado d^ casa; { 
em planos repetido; Cem- j 
posições em branco e prêto- I 
contrastes de massas clara? 
e escuras e efeitos lineares. 
N-a SEGUNDA acrescento P 
côr, sempre monocromática 
jogando com formas mais 
amplas e efeitos texturais. 

Já na TERCEIRA entra 
um elemento nôvo, a cola-
gem- O papelão colado na 
superfície é integrado den-
tro da composição, dando a-
pgnas relevo ao desenho e 
efeitos de matéria. Convém 
repetir que tudo isso sem-
prR dentro da temática "ca-
sas" que é uma constante 
nos meus trabalhos". 

3. — Você acha que nos-
sa cultura, é capaz de sentir 
uni quadro como o seu e os 
prêmios não lhe deram esta 
sensação ? 

"De' um rnõcfõ geral sou 
bastante feliz nos meus tra-
balhos, pois encontro sem-
pre a receptividade do pú-
blico. Sendo de conteúdo 
figurativo meus desenhos 
conseguem, atingir a sensi-
bilidade do apreciador mes-
rho sem grande cultura ar-
tística, pois se êle não al-
cança penetrar nos proble-
mas" sefcte, entretanto, os j 
efeitos de grafia e os moti-
vos representados. 

Quanto aos prêmios, êles 
que me deram a satisfação 
de ver que os trabaihos ti-
nham realmente algum va-
lcJr."' 

4. — E os críticos não a 
atrapalham ? 

"Para mim, o crítico é um 
intermediário entre, a obra 
e o púbüco e não entre a 
obra e o artista, e quando 
pinto não penso nos críti-
cos que são muito contra-
ditórios". 

5. — Deve a arte brasilei-
ra alguma coisa ao exterior? 

"Não. Apesar de termos 
começado tarde, hoje, gra-
ças às bienais podemos figu-
rar entre os representantes 
artísticos de todos os países 
sem nada lhes dever." 

6- — E em Ribeirão Pre-
to ? 

"Infelizmente aqui poucos 
são os que conhecem os pro-
blemas de arte. mas a Esco-
la de Artes Plásticas tem 
dado um bom hnpu'-se nest; 
sentido." 

Após esta entrevista só 
nos resta dizer muito obri-
gado à Odila e pedir que 
ela continue. 


