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M O R E I R A C H A V E S , 
do Museu de Arte de 
Ribeirão Prêto, 
entrevista O D I L A 
M E S T R I N E R , artista 
ribeirãopretana, que 
estará inaugurando 
dia 7 de junho 
próximo, na Galeria 
Astréia de São Paulo, 
uma mostra 
individual de seus 
últimos trabalhos. 
Procurada para 
registrar suas 
considerações em 
torno dessa nova 
exposição e sôbre a 
arte em geral. O M . 
expôs o que abaixo se 
transcreve. 

Odila Mestriner 
uma artista, uma visão » 1 

Qual o número de trabalhrs que você apresen-
tará nessa exposição e porque escolheu S. Pau-
lo para essa mostra? Ccmo você situa sua obra 
dentro do panorama artística brasileiro? 

Nesca exposição estarei apresentando 22 trabalhos 
entre pinturas e desenhos executados nestes três últimos 
anos. Selecionei as obras que acho mais importantes, 
feitas em 1971 e 1972 além de uma ív.va série pintada 
neste ano. A cidade de S . Paulo foi escolhida por ser 
atualmente o maior centro de interesse artístico do país 
e o mais atuante. Ali existem dezenas de boas galei ias 
para se expor, críticcs de arte que acompanham o de-
senvolvimento do artista, um público freqüentador de ex-
posições, pos.ibilidades de participar do mercaclo da arte, 
enfim, uma série de oportunidades de divulgação dentre 
de um movimento artístico de importância e já organi-
zado. 
Dentro do panorama artístico brasileiro, procurei sempre 
situar meus trabalhos dentro de um espírito de contem-
poraneidade. Minha preocupação maior tem sido mais pe-
la qualidade da obra, pela coerência da temática, pela 
originalidade da linguagem, do que pelas inovações van-
guardistas. 

Como você sente sua obra em face da realida-
de artística de Ribeirão Prêto? Existe recepti-
vidade em relação ao seu trabalho, ou a falta 
de um conhecimento artístico atualizado im-
pede nossa público de aprecia-la melhor? 

Direi, apenas, que a minha obra existe indepen-
dentemente de qual seja a realidade artística de Ribei-
rão Prêto. Simplesmente, por ter nascido e morar aqui, 
aqui estou construindo meus trabalhos. 
Em Ribeirão Prêto já realizei várias exposições indivi-
duais e participei de inúmeras mostras coletivas com co-
legas. i Todas as vezes, meus trabalhos encontravam a me-
lhor receptividade. O público daqui conhece bastante 
minha obra e as referência elogio.as que tenho recebi-
co sempre, foram estímulos para o desenvolvimento do 
meu trabalho. 

Você sente a arte, apenas como inspiração ou 
estudo? Como foi despertada para a criativida-
de e que caminho determinou seu começo? 

Eu sinto a arte estudada, pesquisada, construída. 
Meu trabalho c a confirmação disso. Cada obra é pa-
cientemente elaborada, etapa por etapa. Nada é feito 
ocasionalmente. Tudo é pensado, analisado e longamen-
te meditado. 
Quanto à criatividade, sempre existiu em potencial den-
tro de mim. Apenas adquiri cs meios necessários para 
manifesta- la . O caminho que determinou meu começo 
foi aquele que deve ser o de todo o artista — o desenho. 
O desenho foi uma atração e um encontro que marcou 
profundamente toda minha obra. Posso afirmar que sou 
uma artista gráfica, int imamente ligada com a l inha. 
Não a linha apenas contorno da figura, mas a l inha 
unida, repetida, criando texturas, variações crorfiáticas, 
formas e estruturas. Esses elementos formais, colocados 
dentro de temas, ref letem as imagens da minha visão 
vivida e idealizada. 

Como se desenvolve seu trabalho, seus temas 

e qual o conce:tc dado aos seus quadros? 
Toda minha cbva se desenvolveu dentro de uma 

linha de continuidade única. Nos trabalhos iniciais, te-
mas ccmo casas, pá sares. gatos trens, árvores, imagens 
da m m h a vivência, são apresentados com formas esaue» 
matizadas dentro de composições simétricas, equilibra-
das, ritmadas pela repetição das formas que determinam 
a posição idealizada. Na pintura, que é qua:e uma re-
sultante tío meu desenho, a ccmposição se abre mais. 
com a cor como elemento dominante. 
À medida que o horizonte se abriu e o tempo foi mar-
cado a v i v ê n c i a / m i n h a visão se concentra na figura hu-
mana . Hoje o tema dos meus quadros é sempre o ho-
mem, no sentido gené:ico. O homem na casa, na mar-
cha, no jogo, no circo é TRANSFORMALIZADO, isto é, 
em formas, repetido, multiplicado. Cada composição ela-
borada a partir dessas figuras, simbolizam o homem na 
participação do seu momento histórico. 
Em uma série de desenhos, as composições foram cons-
truídas a partir da transposição de formas tiradas da 
sinalização de trânsito, com figuras-homens presas e es-
sas formas — setas e círculos — indicando as direções, 
opções e limitações diante do poder imprevisível que o 
domina e ab orve. Na última série, que realizei agora, 
para essa exposição, no tema — Transfiguração — a f i -
gura é repetida dentro de si mesma, numa volta ao seu 
interior, na procura de encontrar-se e situar-:e no mun-
do. 

Você se sente plenamente realizada no seu tra-
balho e como vê, atualmente, o desenvolvi-
mento da produção artística? A obra de arte 

* poderá ser acessível ao povo em geral? 
A expre são PLENAMENTE REALIZADA tem um 

sentido de acabado, de finito e, dentro da arte, os cami-
nhos são infinitos. Todos os dias deparamos com novas 
descobertos e novas soluções. No momento, apenas posso 
dizer que me sinto plenamente satisfeita com a minha 
produção artística sté agora realizada. 
A revolução industrial e tecnológica trouxe uma contri-
buição fantástica para o desenvolvimento da produção 
artística do nof-.so tempo. Colocou à disposição do artista 
uma série enorme de novos materiais, tais como acrílico 
e plásticcs, dòndo possibilidade a novas faturas, novas 
formas. Ao mesmo tempo, a indústria também está con-
tribuindo em muito para uma divulgação maior do tra-
balho artístico, através da multiplicação da obra de ar-
te. A produção em série de uma obra, seja um objeto cu 
gravura, trouxe para centenas de pessoas, o privilégio da 
convivência com a arte. Assim é que a aquisição de obras 
de arte, hoje em dia, como desenhos, gravuras e peque-
nos objetos, já é feita por grande parte do público, con-
tribuindo para um maior desenvolvimento da cultura e 
do bom gosto. 

Termina aqui a breve entrevista com a lúcida e vi-
ge rosa artista do traço e cujo nome. levado aos grandes 
centros culturais do país, põe cm relevo o conceito de 
cultura e arte manifestamente enobrecedôres de uma co-
munidade, engrandecendo, como tem engrandecido nos-
sa terra e nossa gente . 


