
ARTE AQ UI Entrevista:— ODILA MESTRINER por JOSÉ ROBERTO GARCIA 

Símbolos. Uma linguagem de expressão própria, peculiaríssi-ma é a dessa pintora Odila Mestrtner (foto). Traços decisivos, vigo-rosos, disciplinados, logo definem figuras jamais imaginadas. São milhares de rostos, bocas e olhos que se sobrepõem em espirais, pa-ralelas e angulações infinitas, inseridos em ambientes que, embora fechados,- podem abrir-se sutilmente para toda uma idéia de universo. Curioso? Muito mais que isso! José Geraldo Vieira diz que cada desenho seu "é uma entidade". É o que se tem, sem esforço, de con-cluir. Dando prosseguimento a série de entrevistas com artistas e pessoas ligadas a arte local, "A CIDADE", no atelier da pintora, re-gistrou este depoimento. JR—Sua forma de expressão artística sempre foi as artes gráficas? O—Desde que comecei, o desenho foi uma forma natural de expres-são em mim. Hoje, por exemplo, faço pintura com variações grá-ficas. JR— Como você situa seu trabalho em têrmos de estilo? O—Sempre tive preocupação em ter uma linguagem própria e indi-

vidual em arte. Minha linguagem de expressão, assim, não estã liga-da a nenhum movimento artístico. Minha obra é figurativa dentro de uma característica geométrica. JR— De que forma o público em Ribeirão Preto tem aceito seu tra-balho? O — Desde o inicio de minha carreira, quando comecei a mostrar meu trabalho, encontrei ótima receptividade por parte do público. Não sei se Isso vem em razão da Individualidade de minha lingua-gem ou do tratamento gráfico do trabalho ou, ainda, da própria te-mática que apresento, a qual é muito ligada a minha vivência em Ribeirão Preto. JR— Em termos de Brasil, seu trabalho tem sido bem aceito? O — Posso dizer que meu trabalho tem sido bem aceito. Já partici-pei de muitos salões, muitas bienais e tenholndividualmente reali-zado muitas exposições. Minha obra tem sido bastante apreciada tanto pelo público como pela critica especializada, que tem acom-panhado com Interesse o desenvolvimento de meu trabalho. JR— O que é essencial em uma obra artística? O — Essencial é a autenticidade. E aquilo que emana da vivência, da emoção do artista. É a soma de tudo que o artista é. JR— Como nasce a inspiração em um artista? O — Isso varia de artista para artista, na maneira de trabainar, na maneira de ser. Para mim ela nasce da continuidade do próprio tra-balho. As idéias fluem magicamente aa própria realização. JR— Um artista é, então, de certo modo um ser mágico? O—Acho que sim. De uma certa forma èle está jogando com alqui-mia, fluidos, cordas, sonhos, fantasias. JR— Que sonhos tem um artista? 
O-^Os sonhos são como a Arte. Ele fantasia seus trabalhos, as for-mas de suas cnações, as cores e todo o mundo que povoa sua imagi-nação. JR— Este atelier! Como está para você? O—Está como o mundo. É o meu espaço físico, meu espaço poético, imaginário. Êle e eu somos uma coisa só. JR— Hoje ou ontem, foi melhor o melo artístico em Ribeirão Preto? O—Acho que não há nem um ontem ou um hoje em têrmos de arte. O que houve foi um desenvolvimento artístico na cidade, que está atingindo um momento muito bom para os artistas e para o público. Hoje se mostra muito mais arte em Ribeirão. JR— E no Brasil, a Arte, de uma maneira geral? O—Em têrmos de Brasil penso que já tivemos momentos melhores. Quando começei a participar de bienais, parece que o interêsse dos artistas era maior. Hoje, dadas as diretrizes que foram situadas em têrmos de propostas artísticas, muita gente se afastou das exposi-ões, dos certames. 

R— Olhando hoje as diretrizes da arte atual, dos movimentos e também dos rumos que a expressão artística assume no mundo, de que forma você vê as tendências que a arte tomará nos dias vin-douros? O — O artista é o reflexo da época que êle vive Prever agora a dire-triz que a arte vai tomar amanhã, seria como prever o faturo que o meio social vai assumir. Mas podemos dizer que o artista atual está muito voltado para a realidade de confecção do trabalho. O artista está cada vez mais preocupado com as pesquisas da própria elabo-ração da obra. Diria mesmo, que mais com a própria confecção da obra do que com a proposta. Enfim, se uma tendência se delineia no universo da arte, esta é de que o artista assume uma posição cada vez mais próxima do artesão. 
JK— Você acha interessante esta preocupação do artista, com o como fazer sua obra? O — Acho. Acho sim, porque leva o artista a assumir uma postura profissional. Faz com que êle tenha responsabilidade naquilo que éle faz e naquilo que ele apresenta. Não seria mais um artista Impro-visado, mas aquele que pensa maduramente sua obra. JR— Na Arte que hoje se faz, há algum movimento que especial-mente a agrade? O — Minha preferência está ligada ao movimento de retomo a figu-ração com sentido critico. Este movimento tem inspirado vários ar-tistas nos Estados Unidos e Europa. JR— Quais os artistas que aqui no Brasil tem feito experiências nês-te sentido de retõrno\i figuração? O — Tozzi e Gregorio, por exemplo.1 

JR— Quais os conceitos que você usaria para definir uma obra de arte? O — Usaria três conceitos: — autenticidade, contemporaneidade e individualidade. JR — Dê sugestões para melhorar o meio artístico local. O—Tanto os poderes públicos, como entidades particulares, deve-riam cuidar de propiciar condições para o desenvolvimento artísti-co. Poderiam fazer isso, por exemplo, tanto oferecendo meios para se descobrir novas vocações, como estimulando e cuidando da for-mação das eventualmente descobertas. Por outro lado, podeí-se-ia fazer com que a população usufruísse mais do desenvolvimento ar-tístico já existente. 
JR— Segundo afirmou Carrion em entrevista a este jornal, teria si-do proposto em épocas anteriores, a pepnuta da atual Casa da Cul-tura pelo prédio da Câmara dos Vereadores na Praça XV. Que você acha desta permuta? O — Penso que um Centro de Arte e Cultura na Praça XV seria mui-to mais atuante, porque o público teria assim muito mais condições de participar dos eventos artísticos. Imagino que a parte adminls- ' traliva da Casa da Cultura poderia continuar onde está, mas os j eventos, as exposições, os salões deveriam.ser feitos em um ponto central 1 

JR— Qual a próxima exposição.Odila? O — Estou fazendo um conjunto novo de trabalhos que possivel-mente será levado a uma Individual em São Paulo ou em Ribeirão ' Preto. JR— As pessoas tem facilidade em compreender o sentido de seu trabalho? O—De uma certa forma eu acho que as pessoas não entendem bem a conteúdo, porque minha forma está muito ligada a slmbologla. Por outro lado, como lido com a forma no sentido figurado, o espec-tador gosta porque Identifico o objeto, um pássaro, uma ave, uma casa. Mas poucas pessoas chegam, efetivamente, até o conteúdo do trabalho. JR— Seus símbolos falam. Falam de que? O — Êsses símbolos são a soma de tudo o que sou. Tudo que sai de mim, em têrmos de formas e côres, é tudo que tenho em mim. São imagens e figuras que, decifradas, seria como decifrar o artista. JR— Um enigma, entáo? O — É o que é a própria pessoa! 
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