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V 
Uma pessoa com quem só se tema ganhar. Vá vê-la. 

Uma ribeirãopretana para quem todo o Brasil tira o chapéu é esta Odiía Mestriner, pintora. Odila tem obras expostas em 14 museus brasileiros, entre entre eles Museu de Arte Contemporânea e Pinacoteca do Estado (S. Paulo), Museu Nacional de Belas Artejs (Rio) e Museu de Arte de Brasília. 
A meniniraha neta de imigrantes italianos sempre gostou de desenhar, ou melhor, sempre teve necessidade de traçar imagens no papel. Do desenho pulou, sozinha, para ã pintura. Sozinha porque escola de arte em Ribeirão, naquela época, não havia. 
Até que em 1956 aparece um artista que dá aulas de artes plasticas todo fim de semana na cidade: Domenico Lazarini. Odila, atê ali entregue às suas limitadas naturezas mortas, recebe um saudabilissimo impacto com o curso: o encontro com a arte moderna. — "Foi também o encontro comigo mesma", diz ela hoje. 
Mas já em 1958 trabalhava de novo sozinha. Por isso se considera autodidata. Desde esse tempo até os dias atuais, a arte de Odila atravessou quatro fases: a casa; depois, passaros, árvores, gatos e trens; a terceira fase foi a da colagem aos seus trabalhos; e 

finalmente agora a figura humana, mas sempre no sentido coletivo. A multidão na procissão, no campo de futebol, no circo, a multidão dirigida pelos sinais de trânsito. Sobre o tema símbolos de trânsito, Odila diz:"Ninguém tem liberdade total. Somos livres dentro dos padrões pré* estabelecidos. É limitada a liberdade total. O homem só é livre a partir da hora em que se volta para dentro de si mesmo e se conhece plenamente. Nesta hora ele se define". Odila não para de pesquisar. Há uma busca permanente em seu trabalho. Atualmente está procurando novas formas e dentre elâs a do proprio quadro. Acha que o espaço (formato) quadrado ou retangular do quadro é limitado. E criou novas formas para suas obras, que com isso ganharam dinamismo. Trabalha agora no "conjunto dos signos". Desde quinta-feira, ela está expondo na galeria de arte da Crefisul, na rua São Sebastião, ao lado de Fulvia Gonçalves e Bassano Vaccarini. Vá ver a obra e a mulher. Ou melhor, veja a obra e procure conversar com a mulher. Você voltará para casa mais rica. Duplamente. 


