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NA EUFORIA DAS CORES, 
NA FIGURA TRANSFIGURADA. 
NA MAGIA DO CIRCO, 
NA ARTE DE ODILA MESTRINER. 

Odila Mestriner. uma artista sem artifícios. Uma 
mulher silenciosa com vibrações humanas dirigidas 
tão somente a sua arte incompaUvel. ü m a artista 
serena e tranqüila, voltada a seus trabalhos mara-
vilhosamente compostos em características gráficas 
p- t,extura das linhas. Uma figura repleta de huma-
nidade. de serena conversa, de alma maravilhosa. 
Tâa maravi lhosa quanto aqueles seus maravilhosos 
trabalhos expostos na sal,! de estar cio Black Stream 
Hotel, em nossa cidade. 

ONTEM, A APRESENTAÇÃO 
1 AS HOMENAGENS 

desta cidade, através de seus legítimos representan-
tes da cultura do amor ao Belo e à Sensibilidade. 
Odila Mestriner declara-nos ser hoje,, um a mulher e 
uma artista feliz. O público aco!lieu-a com tanto en-
tusiasmo que Odi l a pode sentir-se amplamente re-eom 
pensada em suas lonaas horas de trabalho. E nos 
disse eufórica: "Sou uma artista feliz. e tenho dois 
importantes motivos para sentir-me assim. O pri-
meiro. por ter sido agraciada com a. entusiástica 
receptividade do público, no que diz respeito aos 
meus quadros. A segunda, por , observar o grande 
interesse na aquisição dos mesmos. Não me ref iro 
tão somente a parte material- mas sim ao desejo que 
notei naquelas pessoas do cultivo- à arte e da convi-
vência. com ela. Isto é bom porque, sendo assim, não 
só a minha a-rte, mas também a arte dos meus co-
legas. entrará para uma fase essencial: o convívio 
com os admiradores dos quadros artísticos. 

LINHA, TEMATICA E COR 

OcXiia Mestriner vem. de há longos anos, buscando 
a realização completa de. sua linha de trabalho- ou 
seja, dando-he uma continuidade romantlcamente 
firme. Suas características são graficas, baseadas no 
efeito do desenho e na textura das linhas. Ela mes-
ma nos diz a respeito de sua temática: "Este é um 
conjunto de obras com temática dividida em tres 
partes — e conjunto. oTcirco e os equilibristas. Fo-
calizo a f igura transfigurada em meus desenhos-
gravura. aos quais dei intenso colorido, com predo-
minância de vermelho e azul. Venho trabalhando 
neles há dois anos". 

ONDE ESTAVA VOCE, ODILA? 
e ainda esta artista imensa de terras ribeirãopreta-
nas que nos diz. em sua serenidade quasi azul: "Os 
mais representativos quadros desta serie, eu os 
apresentei,na Bienal Internacional de São Paulo. En-
cerrada aquela exposição, trouxe-os para Ribeirão 
Preto e a apresentação dos mesmos aqui, f izeram 
de m»m uma mulher fe l iz" . . . 

NÃO O PUBLICO, MAS OS TRABALHOS 

em si, teriam podido fazer esta artista feliz com sua 
arte1? Seriam elos o ideal de Odila Mestriner? 
' 'Minhas próprias impressões a respeito de meus qua-
dros completam o bem estar em que me sinto. E' 
exatamente a arte que eu desejara fazer uma vez 
que ela mo coloca em posição e linha de trabalho de-
terminadas. Realiza uma ser i e com a qual' sempre 
sonhei e nela qual sempre busquei tudo o que de 
ma»"; recôndito e precioso guardava em minha ins-
piração artística. Também ela pôde me fazer fel iz" , 

MAS COMO SÃO OS ARTISTAS, 
os verdadeiros artistas e os grrndes gênios. Od ;la 
Mestriner nos diz que a 'nd a não é esta serie o seu 
definitivo. "Como momen o de realização de arte, 
e!a está perfeita. Mas, não traduz, em absoluto, o 
meu definitivo' ' . Este, ela continuará buscando co-
mo todos «aqueles que se voltam em amor à a arte 
s ao supremo belo. E' a fase única do perfeito ar-
tis fa que busca dentro de si mesmo e naquilo %tie o 
cerca a Perfeição- vertendo seu intimo todo cip 
criação e valorização da sua eterna beleza... 

Odila Mestriner, arte 
cão. no Black Stream 

e artista plenas de realiza-
ainda por alguns vinte dias. 


