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As 20,30, hoje, abre-se mais uma exposição de 
Odila Mestriner, na Escola de Artes Plásticas. 
Quem é a artista, o que faz e cctmo faz, não é preci-
so dizer Todos já a conhecem e quem não a conhe-
ce vai conhecê-la daqui há pouco. 

Em seus desenhos e colagens, serão vistas 
hoje, letras. As letras, que têen uma função formal 
dentro da concepção do desenho, poderão também, 
significar uma espécie de "tradução" para os an-
seios dessa artista que, refinando-se e fechando-se 
dentro de uma procura forme-l incessante não se 
desprende entretanto da enorme carga humana de 
seus trabalhos. 

Lar, Amor, Moradia, Paz, Luz, são palavras 
densas quando aplicadas sobre aqueles traços tão 
característicos de Odila. O mistério da própria côr, 
que de tão funcional dentro da concepção total da 
sua óbra quase "desaparece", retrata aquilo que 
deixa entrever, menos que uma mensagem, uma 
constatação da nossa condição humana. Uma cons-
tatação qus talvez possa ser inconsciente (e aí até 
mais válida) e que sem apelar ao "grito" marca in-
delevelmeníe um» arte em sintonia com os pro-
blemas de nosso tempo, — quer pela sua validade 
estética, representada em variáveis soluções para às 
vezes, problemas que não variam, desde a concep-
ção do desenho linear à sua integração com a côr 
(e uma côr tão bem aplicada que cumpre o seu "de-
ver" de apenas ressaltar e valorizar o traço)? ou 

quanto ao lado que poderia se dizer filosófico de 
sua arte. refletindo seus trabalhos, através de uma 
simplicidade despreocupada, a jposíção do homem 
ante um mundo que pode terminar simplesmente 
hoje, com o mais simples ainda apertar de um bo-
tão, — essa insegurança do homem ante seu próprio 
meio, que êle criou e atua contra êle, transparece 
cândidamente em seus desenhos, marcada pela tris-
teza e solidão e o desejo ialvtez agora mais acentua-
do na artista de uma "saída", manifestado iá no 
apêlo às próprias palavras que ela integra à sua 
óbra: Moradia, Lar, Luz, Pão, Amor etc . 

Estes dois quadros que estampamos, Io de 
baixo é um detalhe apenas) estarão expostos hoje à 
noite na Escola de Artes Plásticas. Os quadros de 
Qdíila Mestriner são "múltiplos". Isto quer dizer 
que êles poderão despertar reações completamente 
opostas para cada temperamento. Pode-se afirmar 
entretanto, que as reações divergentes jamais se 
tornarão negativas, — o crítico poderá valorizar 
mais seus aspectos fonmais, representados por so-
luções que surgiram após anos de incessantes pes-
quisas; o homem comum, saberá distinguir que a-
quêles "riscos" têm um mistério que transcende do 
seu próprio aspecto solitário. E na fusão de tudo 
isso, o resultado é uma artista sóbria, de um ta-
lento já confirmado para que se tente ainda destacá-
lo e que certaimente sabe o que quer, como quer e 
conhece o caminho de consegui-lo. (E). 


