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Odila Mestriner, com ate-
lier em nessa cidade, da 
qual se ergulha se*' dileta 
f i lha, tornou-se em pouco 
temp: uma das mais admi-
radas pintoras em nosso 
país. 

Praticamente não faz 
muito tempo que expõe, e 
coloca, seus lindos quadros 
a venda. Tudo nasceu tjLo 
paulatinamente, as apalpa-
delas, claudicando, de modo 
cuicíados:. muito modesto, 
modesta, como suas pala-
vras, quando é festejada. 

Indubitavelmente seu no-
me está incluído entre o. 
maiores artistas nacionais, 
e figura entre os que enca-

Veçam a lista dos valores 
contemporâneos. 

Tantc é certo, que suas 
principais obras, sempre fo-
ram premiada em Bienais, 
e outras expostas nas mais 

importantes mostras em 
vários Estados, são vendi-
das e disputadas, antes 
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mesmo do termino das ex-
posições. 

Finalmente, as Galerias 
ds Arte, em vários centros 
exigem que seus quâdr.s fi-
gurem permanentemente, 
se encarregam de coloca-
lós, e o mais váries coni-
prad res, fazem "investi-
mentos", compram varias 
obras, guardam, e depois 
de alguns ance as reven-
dem, por um preço verda-
deiramente astr:nomico, 
dizem: "o melhor emprego 
de capital atualmente, são 
cs quadros da Odila". ' 

E no entanto, lá está ela, 
de saia marrom e blusinlia 
de golinha branca de gc:i~ j 
nha redonda, sempre pas-
sando a mão nos cabelos 
meio desobedientes, prepa-
rando o "Equilibrio", a 

mais encantadora obra que 
nasceu de seu espirito, pa-
ra a próxima bienal. (a 
Rua Vicente d e C a r v a l h o , 
no meio de tintas estran-
geiras. Em seu atelier, ha 
duas poltronas, uma ' para 

quando estiver cansada, e â 
outra par a colocar os qua 
dros. 

Evidentemente, não pre-: 
tendemos. não possuímos 
condições para analisar 
sua arte imcrredcura, clas-
sificada ainda recentemen-
te pelo maior critico de ar-
te do Brasil" como um gê-
nio criador dP encantado-
ra beleza, e inconcebíveis 
recursos imaginária s que ; 
transportam a consagração 
g'b'riosa". 

Com a mesma simplicida-
de e afeto, como nos rece-
bia. em' modesta sala de es-
tudes à Rua Saldanha Ma-
rinho. ond e compos o famo-
so e admirado trabalhe 
"Cortiço", uma das matwí :• 
obras do Brasil, nos rece-
beu. 

Saudou-nos alegremente 
e perguntou:? veio ver os 
quadros? 

O primeiro. "Festival d? 
Curais", bastou, para a-
quela visita. O quadro pos-
suP tudo o que os clhos 
procuram. De uma beleza 
fora. do comum. Tão lindo 
que tivemos de fazer per-
guntas. Odila, on.dp buscou 
tamanha inspiração? 

— Num festival de corais 
no Teatro de Arena! 

Fechei os clhos, ouvi p 
musica e gravei um quadre 

— Então o seu quadro 
canta! 

— Evidentemente, todas 
pessoas sensíveis a " musica 
vendo o quadro ouvem 3 
musica que o Cera! canta. 

— Porque escolheu as co-
res? 

— Era entardecer, chega-
ram as primeiras sombras r 
as cores estão ligadas a mi-
nha vivência. Po r exemplo 
o tom escuro, saci os agu 
dos, vozes de. tenores, os ba-
rítonos. graves, em tons 
mais claros. Avaliação c'r 
tc<ns.. 

— Odila seria uma parti-
tura musical? 

— Para as pessoas que 
sabem ouvir, é um quadro I 
musicado, nesse ritmo de | 
trabalho, ha a repetição • 
obedece uma escala, cres- j 
cendo. alegro, ma ron trep-
p . forte, fortíssimo, e pia- , 
nissimo... 

— Como é que podemos ! 

penetrar nesse quadro?. 
— Pelas duas linhas cen-

trais em branco, qiue re-
gem a "execução". Seria a 
"introdução, as linhas são 
figuras dominantes, man-
dam em toda produção. 

— E o<s acordes? 
— Branco e escuro. 
— Ha um completo do-

mínio espiritual? 
— Naturalmente, as li 

nhas simétricas e equilibra-
das. 

— Acredito, o Coral esta 
cantando. 

Que é, que está cantando 
agora? 

—i Está cantando uma A-
leluia. A Aleluia de Handel. 

Sem perturbar a paz dt: 
espirite reinante, deixamos 
aquela sala. ond e um co-
ral cantava, para a grande 
artista qup perpetuara sua 
"voz"...' 1 


