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ODILLA DISCORRE SOBRE A SITUAÇÃO 
ATUAL DA MULHER 

Odilla Mestriner, 
pintora e desenhista ri-
beirãopretana dispensa, a 
princípio, qualquer 
apresentação. Artista 
conceituada e conhecida 
por todos, Odilla atual-
mente, trabalha intensa-
mente. Como sempre. 
Para falar apenas um 
pouco de sua carreira, 
podemos citar que figu-
rou em sete bienais -
internacionais de São 
Paulo; participou dos 
principais Salões de Arte 
Contemporânea do País 
e, vários "Panorama da 
Atual Arte Brasileira" -
no Museu de Arte Mo-
derna de São Paulo. 
Realizou inúmeras mos-
tras individuais em vá-
rios estados; apresentou 
Retrospectiva 'Tteleitura 
Gráfica", Vinte Anos de 
Desenho, no Museu de 
Arte Contemporânea de 
São Paulo em 1984; re-
cebeu da Associação 
Profissional de Críticos 
de Arte de São Paulo, o 
Prêmio de "Melhor De-
senhista" de 1974, e pu-
blicou, em 1987, um li-
vro editado por Jacob 
Klintowitz. "Odilla 
Mestriner , mostrando o 
percurso de sua obra. 

A ópera "Carmem", 
de Bizet, representa um 
ideal de liberdade. Para 
Antonio Gades, "Car-
mem" é o" grito de liber-
dade da Espanha. Para os 
homens, "Carmem" é um 
ser temível e indecifrá-
vel. Os espantalhos de 
Odilla Mestriner lem-
bram a luta de "Car-
mem". Não é uma pro-
cura de sc fazer o que se 
quer mas de sentir o que 
se deseja. No Jornal da 
Tarde do dia 21.07.88, o 
crítico de arte e escritor 
Jacob Klintowitz, escre-
veu um artigo interes-
santíssimo intitulado: 
"Mulheres, Submissas e 

Guerreiras. Completas". 
Neste artigo £le aborda o 
tema Mulher e mostra o 
registro de inúmeros ar-
tistas em suas visões do 
feminino. A Editora 
Cultrix, recentemente 
lançou o livro "O Casa-
mento do Sol com a 
Lua", escrito por Raissa 
Cavalcanti, onde, o fe-
minino e masculino é 
analizado com profundi-
dade. As 'bruxas" 

Íueimadas em fogueira, 
oana D' Are, Maria 

Madalena, etc., e a mi-
tologia tem mostrado 
o recuar e avançar do 
universo feminino. De 
Simone de Bovoir a 
nossos tempos, a litera-
tura tem se ocupado e 
questionado o papel da 
mulher. Na arte, de 
"mulher oferenda" a 
mulher participativa, 
amada, aceita ou temida, 
está repleta de registros. 
O verdadeiro posiciona-
mento da mulher como 
ser humano total será 
conquistado. Esta não é 
uma busça somente fe -
minina. É, masculina e 
feminina. E humana. In-
dependente do sexo. E a 
procura da liberdade e 
segurança individual, o 
caminho da libertação do 
homem. "Carmem' é um 
;rito de liberdade. Ser 
vre, para dar liberdade 

ao outro. 
Hoje, vamos conver-

sar com a mulher e ar-
tista Odilla. 

ü 

K - Como você vê a 
situação atual da mu-
lher? 

O - Penso que nossa épo-
ca, é um momento de grande 
desafio para a mulher. Ela 
assumiu sua emancipação ou 
seja: como mulher, profis-
sionalmente, economica-
mente, como mãe e inclusi-
ve, o direito de optar. Em 
conseqüência disso, ela vive 

um desafio. Em relação à so-
ciedade, ao homem, ela ficou 
sobrecarregada. Isso implica 
um desdobramento de tare-
fas. Ela tem que mostrar 
competência, capacidade 
para expor-se e, por conse-
qüência, receber aprovação 
ae seu trabalho da sociedade 
como um todo. 

K - Odilla, como você 
coloca seu trabalho como 
mulher? 

O - Nós vivemos numa 
sociedade machista, onde 
o trabalho do homem é mais 
valorizado. Na verdade, não 
existe uma arte masculina ou 
feminina. Mas, neste campo 
como em todos, a mulher 
ainda acaba perdendo espaço 
em relação ao homem. 

K - Você acha que no 
decorrer do tempo esta 
situação poderá mudar? 

O - A medida que as 
pessoas se educarem, a mu-
lher ganhará espaço. Em 
países mais desenvolvidos 
culturalmente, arte feita por 
mulher é tão igual à de um 
homem. Vemos sempre ar-
tistas homens sendo escolhi-
dos para representar nosso 
país no exterior. E como se 
não tivéssemos artistas mu-
lheres a nível dos homens. 

K - Isto não seria por 
termos mais pintores que 
pintoras? 

O - Atualmente há uma 
mudança nesta estatística. 
Tomemos como exemplo 
Ribeirão Preto, onde, existe 
um número muito grande de 
mulheres pintoras em rela-
ção a homens pintores. 

K - Odilla, com toda 
essa literatura sôbre a 
mulher, você considera-
ria este século, o da as-
censão da mulher? 

O - Ah! Sim. A grande 
conquista deste século foi da 
mulher. Ela conquistou o 
direito de se realizar pri-
meiro como mulher, como 
profissional e como ser hu-
mano na sua integridade, sua 
liberdade emocional, sexual, 
enfim, a luta abrange todos 
os caminhos do ser humano 
em busca de sua totalidade. 
Essa conquista feminina não 
ameaça o homem. Pelo con-
trário. Esse espaço que a 
mulher esta conquistando é, 
justamente para licar e tra-
balhar lado a lado com o 
homem, construindo juntos 
um mundo melhor. O femi-
nino e o masculino, antes de 
serem forças opostas, devem 
se darem as mãos. Como es-

creveu Raissa Cavalcanti no 
seu livro "O Casamento do 
Sol Com a Lua". 

K - Quer dizer que 
para voce o sol e a lua 
simbolicamente, podem 
ser uma só força? 

O - Claro. Sem dúvida. 
Da fusão de duas energias, 
surge uma força maior. 

K - Na verdade, 
Odilla, ainda existem 
muitos homens que te-
mem a mulher e seu de-
senvolvimento. Que acha 
disso? 

O - Verdadeiramente fa-
lando, homens que temem 
mulheres, ou mulheres que 
temem homens, é um ser 
humano inseguro, que em 
qualquer área seu medo 
aflorará independente de o 
objeto temido ser homem ou 
mulher. 

K - Como é o dia a 
dia da mulher artista? 

O - Em princípio todo 
trabalho é igual entre si. 
Comer, dormir, vestir, tare-
fas domésticas, médicas, 
econômicas etc., são neces-
sidades iguais a todos. O que 
difere um trabalho de outro, 
são suas peculiaridades e 
exigências que cada um ne-
cessita. O trabalho artístico 
seja ele qual for, não tem um 
horário a cumprir. Ele inde-
pende do tempo e espaço. O 
meu dia a dia não foge à re-
gra. O artista não e um ser 
extra-terrestre. Somos 
iguais a qualquer um. A di-
ferença está em que, o tra-
balho intelectual e criativo 
não tem o mesmo retorno 
econômico que teria um ou-o qu 
tro campo. Com isso, o ar-
tista cientista e intelectual 
em nosso país, para uma 
questão de sobrevivência, 
não pode ser somente um 
artista. Morreria de fome. 

K - O que você diria 
para as mulheres jovens 
pintoras? 

O - O que poderia dizer? 
Não me sinto na condição de 
dar conselhos. Cada vida - ' 


