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Quem ê Odila? Encontrei-a, aluna, nas minhas primeiras 
aulas de língua italiana, na "Sociedade Dante Alighieri' . 

Uma entre todas. Não apresentava nada de extraordiná-
rio, exceto dois olhos grandes, cheios, ora luminosos, ora pen-
sativos, num movimento rico e repousante, emmoldurados por 
um espontâneo sorriso, tranqüilo, quase de adolescente ingênua. 

Para mim era uma aluna de língua italiana. 
" O senhor, é professor de Filosofia de Arte, na Escola de 

Artes Plastícas d a q u i ? . . . Também eu p i n t o . . . fui aluna do 
Prof. Lazzarini. . . " 

"Com muito gosto irei ver seus trabalheis", respondi, 
"av i sare i " . Deu-me o número do telefone. Passaram três, me-
ses. Soube que dois quadros de Odila foram classificados para 
figurarem na V . BIENNAL de São Paulo. Na vigília da exposi-
ção, fui visitá-la pela primeira vez, pois não podia abrir uma 
Exposição que eu não conhecia. 

Recebeu-me com a sua habitual simplicidade e com 
extrema naturalidade, apresentou-me uns quadros, quis vê-los 
todos . Foi-me verdadeira revelação . 

ODILA MESTRINER é verdadeira artista: vê, pensa e 
sente com o homem comum não pode. Soube maravilhosamen-
te concentrar as essências, vivê-las, transfigurando-as em verda-
deiras criações interiores. 

Síntese e transfiguração constituem a "conditio sine qua 
non" ^ara uma autêntica obra prima: síntese e transfiguração 
num conjunto de emoção e de lirismo, de encantamento e de 
êxtase provocam o irresistível impulso maiêutico para uma fe-
liz exteriorização: o "verbum" novo, interior, transmitido, obje 
tivado no símbolo: ja mensagem social. 

E a "poét ica" de ODILA obedece ao categórico ontoló-
gicò interior. Como se ignorasse os processos que se desenvol-
vem na profundidade de sua psique, com mãozinhas de fada, 
concretiza e apresenta suas criaturas com uma riqueza e gra-
dação de cores repousantes, numa alternação de luzes e sombras 
que revelam a presença da forma espiritual encantadora. 

Mas Odila torna-se poderosa e genial sobretudo nos seus 
desenhos: aqui manifesta toda a sua força artística. É suficiente 
salientar o "Peneirando café" , "Duas comadres", "Meninas 
de patins, "Vária3 aves" etc. 

E a mensagem de Odila? é simples e sublime, espelha 
delicada* suave, linda feminilidade, salientando coisas, seres, e 
vidas, através de uma visão própria, profundamente emocional, 
de conternpladora, sintetizadora e espressionista; por isto digna 
de ser colocada junto com os maiores Artistas de nossa época. 

Odila não é uma promessa, é uma realidade, uma afir-
mação positiva, solida, madura, não obstante a sua mocidade. 
O gênio não tem idade, é eterna primavera a desabrochar. 

Ribeirão Pvêto, 25 de julho de 1959 
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