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e que toda Ribeirão 
i i 

Odila, lüma mulher realizada na arte 
devia conhecer bem mais de perto 

Odila Mestriner, a mais premiada artista plástico de Ribeirão Preto 

São 4 horas da tarde na primavera quente de Ribeirão Preto e no es-túdio da pintora Odila Mestriner. Depois de duas tentativas anterio-res — sempre problemas de viagens — finalmen-te consigo marcar uma entrevista com e>Ia. 
Tenho muita curiosi-dade de conversar com uma artista que, vivendo sempre no interior — nasceu e foi criada em Ribeirão — tem suas obras espalhadas por quase todos os museus brasileiros, participa, des-de 1959, de todas as Bie-nais d-e arte, expõe nas melhores galerias de S. Paulo e também fora do Bras.'l, nos Estados Uni-dos e na Europa. 
— ''A" única artista realmente internacional de Ribeirão" — diz a seu respeito o professor Ma-rio Chaves. 
Encontro Odila traba-lhando. A primeira coisa que me diz de maneira muitc franca e muito sa-tisfeita é que acaba de receber o maior prêmio de toda a sua vida foi considerada a melhor desenhista de 1973 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. 
Também seus trabalhos foram escolhidos para figurar na exposição — "Panorama da Atual Ar-te Brasileira", este ano dedicado ao desenho e à gravura. A exposição é no Museu de Arte Mo-derna de São Paulo, aber-ta ao publico até 10 de janeiro de 75. Mais de 100 artistas participam, os mais representativos dentro destas modalida-des. 

DOIS IMPACTOS 
O atelier de Odila é simples e pequeno, cons-truído no fundo da casa de seus país, com quem vive a artista. 
O que mais impressio-na ali é a ordem. As pa-redes brancas, os qua-dros todos empilhados, alguns pregados nas pa-redes, uma mesjnha bran-ca e duas cadeiras fazem sua salinha de visitas. 
Para quem nunca viu seus trabalhos, aqueles quadros são um impado. Sua lucidez, a certe/za do importante trabalho que realiza, o sentido profis-sional e a disciplina são admiráveis. 
— "Trabalho em mé-dia de 8 a 9 horas por d 'a. Trabalhando em ca-sa, se não me impuser uma disciplina mais ou menos rígida, não consi-

go fazsr tudo que pre-: tendo". Com um pequeno in-tervalo para almoço, o dia de Odi .̂a é todo pas-sado no atelier. Quando está muito cansada, sai um pouquinho para re-gar plantas e flores, que são outra grande paixão na sua vida. 
— "Aliás, quando co-mecei a pintar, os pri-meiros motivos foram vasos com flores, feitos a óleo". 
A BUSCA DO MUNDO INTERIOR 
A menina Odila, desde muito pequena, desenha-va copiando o que acha-va bonito em revistas. Fazia trabalhinhos de escola para suas colegas e, sempre muito curiosa, começou, já na adoles-cência, a pintar telas a óleo. 
Em 1956, entrou na Escolinha de Arte do Bo que e foi aluna do professor Laazarlni, um italiano que morava em Araraquara, hoje profes-sor no Museu de Arte do Rio. 
— '-Nessa época, eu: já conhecia algumas téc-nicas, mas queria me en-contrar dentro de uma linguagem artística. Ti-nha que buscar o meu mundo, me encontrar co-migo mesma, e isso eu t inha certeza que iria conseguir dentro da ar-te". 
As aulas do professor Lazzarini deram a Odtfa uma abertura m u i t o grande no sentido de en-contrar o seu caminho. A partir daí montou o ate-lier em casa e prosseguiu trabalhando — como um trabalhador qualquer, ela faz questão que se diga — para encontrar o que era seu. 
Começou com desenho em branco e preto. O desenho foi uma forma de expressão que marcou profundamente sua obra. 
— "Digo sempre que meu trabalho tem carac-terísticas gráficas, sou uma art i : ta gráfica, e minha obra é, toda ba-seada no efeito da textu-ra da linha. A linha é o: elemento dominante, un> da, repetida, criando tex-tura, variações cromáti-cas, formas e estruturas" 

DAS IMAGENS DOMÉSTICAS AO HOMEM Odila comaçou usando como temas imagens da sua vivência; casas, pás-saros, gatos, trens, árvo-

res I so tudo apresenta-do de forma esquemati-izada, em composições si-métricas, equilibradas, cujo ritmo é dado pela; repetição das formas. 
A medida que o hori-zonte foi se abrindo, e o tempo foi marcando sua vivência, a figura huma-na se tornou o centro de sua obra. 
Hoje, o tema de seus quadros é sempre a figu-ração humana num sen-tido simbólico. É o ho-mem colocado em várias situações, é, a participa-ção generalizada do ho-mem no ssu momento historico. 
Isso tudo Odila vai ex-plicando e mostrando seus quadros ali no ate-lier. A'guns são da fase inicial, outros já bem dentro da temática atual. 

Ela fala muito sobre o traço, com uma fluência às vezes difícil de acom-panhar. Me intere:so pe-la cor em seus quadros e ela explica: — "a pintu-ra é quase uma resultan-te do meu desenho. Com a cor, a composição se abre mais, ela se torna o elemento dominante' ' . — 
Diante daquelas telas imensas q u e r o saber qual o tempo de trabalho que ela gasta para com-pletar uma. Arrisco um palpite — um mês — e Odila acha graça. 

_ "Com duas sema-nas de trabalho deixo pronta uma tela grande. Divido os espaços, coloco as figuras todas, já sei as cores que pretendo usar e depois é só traba-lhar". 
UMA ARTISTA ÜNICA Odila Mestriner sente falta, como grande nú-mero de pessoas ligadas à arte, de um movimento mais intenso e efetivo em Ribeirão. 
— "Aqui não acontece nada' ' — diz ela — "não temos uma boa galeria, não podemos trazer ar-tistas de fora. tudo é feito com muita dificul-dade. Tenho inúmeros amigos em São Paulo que viriam certamente mos-trar aqui seu trabalho, mas, nas condições atuais é impo sivel". Artista participante, aberta para conhecer tu-do. que é novo no cam-po artístico, Odila viaja muito para ver o que es-tá acontecendo fora da-qui. Se o meio é assim tão restrito, pergunto co-mo é que ela conseguiu desenvolver aqui um tra-balho tão elaborado, de-

vidamente reconhecido dentro e fora do país. — "De certa forma" — explica — '\para mim nada significou não ter; saído de Ribeirão duran-te toda minha vida. E ainda posso acrescentar o seguinte: o que existe de mais positivo no meu trabalho é a individuali- i dade da m'nha lingua- i gem artí tica. que é mui- | to marcante. Consegui ' uma característica mui-: to pessoal e teria chega-do certamente a ela aqui ou em outro lugar qualquer. Mas que eu sinto necessidade de ver e conhecer outras coisas: é; inegável, É pa,ra isso que preciso sair. Fre-qüento tudo que posso, gosto de viajar, e:tou disposta a part 'cipar de tudo que se faiz para di-vulgar a arte no país. O1 j meu trabalho me deu sempre uma grande ale-gria e segurança. E uma disposição enorme para me movimentar, no sen-tido de estar participan-do. Exponho na Bienal desde 59. Apesar das cri-ticas, acho que a Bienal é o que acontece de mais importante em matéria de arte no Brasil, pelas chances que oferece ao a r t s t a de ter uma visão da arte mundial, e de conhecer pesquisas de vanguarda. 
O artista, na vida de hoje, é um elemento in-tegrado na sociedade, seu trabalho deve enrique-cer o seu meio, por isso sua participação é indis-pensável. Não entendo o artista fechado em, si mesmo. Para mim, é o mesmo que a:sassinar o seu trabalho". 
SUBLIMAÇAO PELA ARTE 
Excepcionalmente não consigo terminar o cafe-zinho servido ali no es-túdio de Odila. Estou diante de uma mulher j cuja fluencia e rapidez de J raciocínio me obrigam a deixar o café pela meta-de. A uma pergunta do que falta fora da arte, Odila responde: 
— "Sublimei' grande parte da minha vida emo-cional em função do meu trabalho. Não sou casa-da, não tive filhos, mas o meu trabalho me dá atualmente todas as com-pensações de realização que eu poderia desejar. Tenho limitações, espe-cialmente de ordem eco-nômica, porque no Bra-si1. ainda é impossível vi-ver de arte. Estou Inclu-sive trabalhando numa série de cartões para uma feira de Natal em São Paulo, com a intenção de popularizar o trabalho de arte, aumentando as-sim o seu mercado. 
Mas, se é certo que existem problemas de ordem econômica, tam-mém é certo que na área de satisfação pessoal eles absolutamente não existem. Me sinto total-mente satisfeita com o trabalho que realizei até agora''. 


