
METRÓPOLE 
EM MARCHA 

Osvaldo de Brito 

O D [LA, GRKCIA . 
A IV Semana de Aries 

Plásticas passou . . . K como 
as anteriores, deixou sauda-
de. Pena que, novamente, 
ela não alcançasse a pro-
fundidade necessária, não 
ferisse de rijo a p.ismacci-
ra reinante em aígu.ns cír-
culos .sociais ribeirãopreta-
nos. que se dizem eu'iu» ou 
pensam que o suo. Honra 
-eja feita: culpa não cabe, 
nu caso, aos eslõr< át'los e 
'.ácidos dirigentes da Kscola 
li ' Al ies Plásticas. Kles se 
empenham! 

I-, na esteira d.is aívnç""s 
da "Semana" eu u v rifr!••;<. 
sábado, à série ri;> M w f í t , 
sita lia rua Alvares Cabia!, 
a fim ri" a->iv('r à a naeia-
da palcsí i i I >-., >! • . ia 
l.ico s obre "Vüip ••"••'õe.. de 
viagem à Cvé<-ia" . 

Antes, porém. -<le atingir 
• I Míditório, me ri 'tive, mais 
MSlia v; /. embevecido, na 
mostra d,1 Ôriila Stestríner, 
a "R('frôs'pee"tiV;'i de Dese-
nho", <]iie alir<tiig'o toda a 
sua produção, em nanqiiim 
• colagem, de 1 !>."!) para cá. 

Revi belas p e ç a s e m e de-
parei com ofiifíis, mais re-
centes, mergulhando naque-
le mundo algo misterioso da 
impressionante obra cons-
truída pela notável dese-
nhista. 

A f i r m a m os entendidos 
qne Odila MestVinér é "um 
valor antênl ioo" . _\o dizer 
de José Geraldo Vieira, 
"eerlos desenhos seus têm 
impacto místico pela soli-
dão do espaço urbano, sem 
criaturas. sem população 
sem I rãir; i'o., onais-cidades 
abandonada.-* ou "à espera do 
piiiagrc" . 

>'ão u.-o (e nem poderia 
fazê-lo, st-> o pretendesse) a 
linguagem dos iluminados 
ria crítica. Sinto, apenas, 
aqui 110 íntimo, no coração, 
a beleza, imanente, podero-
sa, ria arte em ebulição de 
Odila. Compreendo-lhe, pen 
so colnpreenrier-lhe a angús-
tia humana «pio brota, cons-
tante, inesgotável, de sua 
mensagem de criadora per-
sonalíssima. natural, vivaz 
e, ao mesmo tempo, profé-
tica . 

E no encantamento re-
novado em que me vi prêso, 
110 meio dos quadros da 
"Retrospectiva", quase me 
olvidei da palestra que Ma-
ria Ijieo proferia 110 salão 
superior. Subi, correndo, 
os degraus que davam p a r a . 
o auditório e me sentei, 110 
escuro, o coração 11a liôca. 
Ia pela metade a cònferen-
cista, entrava 11a fase final 
da projeção dos "sliders". 
Aos poucos, me enquadrei 

kno assunto e segni, atento, 
a varinha com que a via-
jante apontava as coloridas 
imagens da Grécia, especial-
mente a Grécia clássica e 
perene, dos templos em m i -
nas, da arquitetura sugesti-
va, dos deuses risonhos, a-
morosos e cruéis, feitos à 
semelhança rio próprio ho-
mem . 

Francamente, presumo 
ter perdido o melhor da ex-
posição da, T>ra . Maria IJÍCO, 
a quem não tive o prazer 
de ser apresentado. Seu 
cartão de visita, no entan-
to, tem para mim um sig-
nificado incómnm e vale 
por si só: assistente do 
Prof. Miguel Rolainl Co-
vian, catedrático de Fisiólo-
gia da Faculdade de Medi-
cina <U' Ribeirão Preto, fi-
gura cYponencial de nossa 
famosa Escola, cientista sen 
sivel, também, aos movi-
mentos artísticos. 

Outras ocasiões v i r ã o . . . 

p\ftKio 4 1 i t w t í f 
J-/0- M 


