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Gente/especial 

Odila Mestriner, expondo sozinha no Paço das Artes 
A partir do proximo dia 9, no Paço das 

Artes (Museu da Imagem e do Som) Odila 
Mestriner estará expondo 27 de seus tra-
balhos incluindo a nova série "o fantásti-
co urbano". A promoção é da Secretaria de 
Cultura do Estado que está divulgando a 
arte do interior na capital. A primeira ar-
tista selecionada de Ribeirão Preto, Odila 
se encontra feliz, porque para ela "enquan-
to a pente tem vida sempre temos capaci-
dade para criar alguma coisa" 

Juntamente com dois artistas de Cam-
pinas, a ribeirãopretana Odila Mestriner 
estará participando da primeira exposição 
individual e simultânea no Paço das Artes 
(Museu da Imagem e do Som), a partir do 
próximo dia 9, que permanecerá durante 
um mês. 

A promoção é da Comissão de Artes 
Plásticas do Conselho Estadual de Arte, 
Ciência e Tecnologia do Estado de São 
Paulo, a f im de tornar melhor conhecida 
da capital a criação artística elaborada no 
interior de São Paulo. Primeira artista de 
Ribeirão Preto a ser selecionada. Odila 
apresentará 27 trabalhos, entre a serie sig-
no e também trabalhos novos — uma se-
rie de desenhos sobre o fantastico urbano: 
tudo sobre a cidade e o aprisionamento do 
homem dentro do espaço físico, a janela. 

' Não esperava ", diz Odila. "foi um con-
vite que recebi da secretaria e uma sur-
presa que me deixou bem contente". 

Também o critico de arte (do Jornal 
da Tarde) Jacó Klinstowits esteve em Ri-
beirão para fazer um levantamento de suas 
obras. 

DIFERENÇA NA RECEPTIVIDADE 

Em São Paulo Odila já expôs em varias 
gaterials comerciais; em 1971 participou 
com um grupo de seis artistas de Ribeirão 
de uma coletiva no Paço das Artes, alem 
de muitas bienais. E em dezembro deste 
ano, ela estará participando do "Panora-
ma da Atual Arte Brasileira" que será rea-
lizado no Mulseu de Arte Moderna de São 
Paulo, pela terceira vez convidada, den-
tro da modalidade desenho. 

Para Qdila, "a diferença é em termos 
de receptividade. Em São Paulo, o publico 
está habituado a ir com um sentido criti-
co mais desenvolvido, já há um movimen-
to voltado para as exposições. Aqui. isso 
não acontece. Apesar de que em termos de 
aceitação, Ribeirão é bem aberto para re-
ceber o que a gente expõe. Há o interesse 
dos universitários, da classe jovem que se 
aproxima e quer entender o seu trabalho. 

A mentalidade voltada para as artes ain -
da «stá se formando". 

UMA LINHA DE CONTINUIDADE 

Odila é assim: explora um tema até 
que ele se esgota e então parte para uma 
nova busca. É o seu novo trabalho. "Na 
minha obra há uma preocupação pelo ho-
mem, a sua problemática. É O homem 
oprimido pelo espaço, sobre a pressão das 
cidades, dos edificios. Foi o que vi tam-
bém em São Paulo e que me sugeriu essa 
nova série de desenhos", A linha de tra-
baino de Odila teve uma continuidade: "à 
medida que fui estudando, fazendo pes-
quisas fui acrescentando algo novo ao meu 
trabalho. Colagens, níntnraia ( a figuração 

do homem). São fases, séries de trabalhos 
dentro de soluções formais de composição". 

NÃO VEJO o 
ARTISTA MARGINALIZADO 

Na nossa época", fala Odila, "o ar-
tista é um elemento atuante na sociedade, 
com o compromisso de dar cultura. Não o 
vejo marginalizado, boêmio. Mas com a 
obrigação de trazer todo um mundo de be-
leza à sociedade; ele tem uma responsabi-
lidade dentro dessa sociedade em que vi-
ve. Hoje, a gente tem que sentir, ler mui-
to, estar atualizado a f im de captar os mo-
mentos e transmitir para o futuro". 

E Odila é uma apaixonada pelo seu 
trabalho. "O que eu faço é realmente o que 
eu gostaria de fazer, sou apaixonada — 
não no aspecto contemplativo — mas man-
tenho meu equilíbrio emocional; sinto-me 
participante atuante, É uma força inte-
rior que leva cada vez mais a produzir: é 
a chama da vida o fato de poder dar algo 
da gente, contribuindo para a humanida-
de. Uma contribuição no espaço e no tem-
po, mas não em termos de valor, pois só o 
tempo poderá dizer do meu trabalho em si". 

COMPROMETIDA 
COM O SEU TRABALHO 

A gente não faz uma obra visando 
vendê-la. Me preocupo com a obra que es-
tou construindo. É todo um caminho, me 
comprometo com a evolução do meu traba-
lho: sentir meu momento e refletir nessa 
obra. A pintura é a única finalidade da 
minha vida; depois que a gente atinge um 
objetivo com o trabalho então o vende-
mos. por que tem que haver um retorno pa-
ra poder continuar; alguma coisa mate-
rial, uma vez que é a finalidade da minha 
vida, para cada vez mais dar de mim. Eu 
gostaria de poder guardar todos os traba-
lhos, mas é impossível. É uma loucura o 
que a gente gasta em termos de monta-
gem, etc". 

DESDE CRIANÇA RABISCAVA 

"Eu era criança e já rabiscava. E sozi-
nha .comecei a pintar natureza morta. 

Arrumava sobre a mesa frutas, flores e 
pintava. Em 56 entrei para a escolinha do 
Bosque, quando aqui chegou o Lazarini, eu 
queria buscar uma abertura. Quando ele 
foi embora, montei no fundo de minha ca-
sa um ateliê. Sempre tive uma inquieta-
ção, encontrar uma linguagem minha, me 
encontrar na arte. Em 58 comecei e venho 
deis envolvendo essa linha até hoje" . 

E Odila não pensa em parar: "enquan-
to tiver capacidade de criar alguma coisa, 
continuarei. Em arte não tem um ponto 
para acabar. Enquanto a gente tem vida e 
uma vida afetiva, temos capacidade de 
criar alguma coisa. Não defino um tem-
po para eu parar". 

ARTE VERSUS ODILA 

E quem é a Odila não artista? um sor-
riso franco e ela responde; "sou uma pes-
soa comum', que gosta d e passear, fã de 
um teatro, cinema, um bom bate-papo, 
reunir os amigos, uma pessoa simples co-
mo todas". Só que é meio dificil desligar a 
artista Odila da Odila mulher. "Parece aue 
as 24 horas se voltam para o trabalho. São 
os artistas, os movimentos de arte (gosto 
de participar, organizar), conversar com 
pessoas que encontro sobre arte. Nunca me 
desligo totalmente". 

Odila. Mestriner e uma de suas 
obras, dentro da nova série 

"Fantástico Urbano" 

A opinião do crítico 
Pedro Gismondi 

O critico de arte, Pedro Manuel 
Gismondi fala sobre a exposição do 
Paço das Arte?, colocando o proble-
ma do artista do interior. 

"Nesta primeira seção de exposi-
ções individuais simultâneas de ar-
tistas do interior, no Paço das Arte", 
casualmente aparecem três pintores 
Contudo esta casualidade possui um 
sentido e, até certo ponto, é conse-
qüência do meio. Não resta duvida 
que se a criação artística de um In-
do pode se avantagiar no meio pro-
vinciano do interior, favorecendo a 
introspecção, do outro pode ser pre-
judicada tanto pela falta de eco, le-
vando o artista ao monólogo, quanto 
pelas maiores dificuldades na exe-
cução de certas técnicas. Não quero, 
com estas palavras, dar a impressão 
errônea ao leitor de que a pintura o 
o desenho apresentados oor estes ar-
tistas sejam resultado da imposição 
do meio Na realidade, o efeito des-
te. pode ser notado apenas na des-
porpoção entre os artistas que se de-
dicam à pintura e ao restrito nume-
ro aue abordam outras técnicas 

Um meio descoberto ou utilizado 
mais ou menos recentemente não 
tem o dom de transformar em algo 
de mais antigo ou mai= recente a ex-
rressão original do artista" . 

ORIGINALIDADE 

Uma natureza morta arrumada 
ao vivo é tão rica ou tão pobre, e 
provavelmente mais nobre dn nne 
uma pintada ou gravada desenhada 
ou esculpida. Fstas palavras tem sua 
razão exclusivamente na confusão 
teórica aue domina na arte. como rm 
outro setor do espirito P não preten-
dem e não precisam justificar a es-
colha feita pelos expositores aue. no 
caso presente é resultado de uma 
profunda embora diferente, exigên-
cia cromática conseauência do vo-
cação espiritual, vocação aue na '.al-
ma do interior, afastada da polêmi-
ca. desenvolveu se na medida de sua 
originalidade". 


