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O d i I a M e s t r i n e r 
Deixei, ontem, a exposição 

-de desenho e pintura que Oai-
la Mestriner está realizando no 
Hotel Umuarama com duas fra 
ses de Góethe, bailando na ca 
beça, e arrancadas do fundo 
da memória, uma como que 
completando a outra — e que 
se aplicam ao correto entendi-
mento da arte: 

"Basta que um artista esco-
lha um tema para que êste dei 
xe de pertencer à natureza", e 
"Se existe o objeto, para que 
fazer -ama -réplica - d o objeto?— 

Talvez essas palavras do 
Mestre alemão não sejam com 
preendidas pela grande maio-
ria de nosso pequeno pública 
freqüentador de exposições, — 
acostumados que fomos desde 
a infância a um entendimento 
desvirtuado da a r te . Entretan-
to, este e um mundo distinto 
da realidade, dos seres concre-
tos, e tem leis próprias, proces 
so de criação específico, e des 
tinação diferente. A arte, co-
mo a, filosofia é um processo 
de conhecimento e de interpre 
tação da realidade. A diferen-
ça está em que, enquanto a 
filosofia fundamenta êsse conhe 
cer na razão, portanto na lógi-
ca, a a r t e perquire e procura in 
terpretar a visão do universo u 
sando de todas as forças mis-
teriosas, de tôda a vivência e 
intuição que se possa te r . 

Daí o acêrto das palavras de 
Goethe, e que bem podiam ser 
vir de um ponto de partida no 
sentido de uma reeducação ar 
tística. 

Se é verdade que ao criar, o 
artista parte de u mobjeto con 
creto — ab menos como impul 
so inicial — não é menos ver-
dadeiro que, daí por diante, a 
liberdade de criação abre>-ihe 
perspectivas novas, caminhos 
outros de um mundo que não 
obedece mais às leis da lógica. 

O assunto tirado da nature-
za, uma vez tratado pQr um ar 
tista, deixa de interessar como 
assunto para ser emoção pietó" 
rica e plástica. E é por êste 
ângulo que um quadro, um de 
"senho e uma escultura aévem 
sei entendidos. 

Não se deverá, então, bus-
car nela um sentido, uma ca-
sualidade, pois o próprio artís 
ta não saberia traduzir em sig-
nificado lógico a sua obra, ge-
rada nas profundezas do ser. 
O que se passou com George 
Grozs quando conduzido às bar 
ras da Terceira Corte de Ber-
lim, devido à seus desenhos sa-
tíricos, julgados ofensivos à so 
ciedade de então, ilustra bem 
a independência da arte em re 
lação à Política e às demais 
forças reguladoras da vida so-
cial. Quando então interpelado 
pelo juiz sôbre o significado de 
um desenho seu, Grozs, apenas 
responde lentamente, balbucian 
do, à pergunta: "Que represen-
ta este desenho", " . . . é uma 
espécie de visão". E ao lha ser 
mostrado, outro desenho, res-
ponde: "É ainda outra espécie 
de visão. É como se eit esti-
vesse sonhando". 

E me lembro, ainda, das pa-
lavras de Schumann, que sei re 
voltando contra os que tudo de 
sejam "entender", exclamava: 
Quando cessarão de perguntar 
o que queremos dizer com nos 
sa°. músicas?" 

Percebe-se, pois, que a a r t e 
tem direito a uma linguagem 
própria, na qual o artista tra-
duz sua creação. Como lingua 
gero, tem vocabulário próprio, 
e sintaxe esoecífioo. Linhas, 
côres, espada tudo se entrosa 
em seqüência, para constituir 
a linguagem que nos introduz, 
pelo entendimento certo dela, 
nesse universo de sonhos, em 
que há uma transposição e su-
blimacão da realidade. Univer 
so subjetivo, mas que, entre-
tanto ora é o édo misterioso 
das angustias e dores, descon-
solo e desesperança, desalento 
e agonia: de um mundo à bei-
ra do abismo, ora a mensagem 
de esperança, de luz, de ale-
gria, de confiança nas forças 
do próprio homem e nas da 
Providencia Divina. 

Estas considerações fi-las, 
pensando, ou melhor, sentindo 
a obra de Odila Mestriner. 

José Bento Faria Ferraz 

Estamos, verdadeiramente, 
diante de uma artista que sa-
be o que quer. e conhecedora 
dos caminhos de sua arte. 

Mestriner. pelo menos nas o 
bras que apresentou, ainda não 
é uma abstrata, no sentido or-
todoxo e legítimo da palavra, 
nem tentou o tachismo, pelo 
menos como pura pesquiza. à 
guisa de exercitação. Existe 
nela ainda uma proximidade 
com o mundo sensível, que em 
i:ada a diminue, pelo contrário, 
a valoriza. 

A artís ia é jovem, e" o milh 
do de pesquisa abre-se-lhe a 
seus olhos alumbrados como 
um convite. 

Segura de si, como é. pode 
sem susto pesquisar à vontade 
porque no fundo de tudo, no 
fim de qualquer vereda se en 
contrará a si mesma na pure-
za de sua visão, na luminosi-
dade de sua. côr, na dinâmica 
de seu grafismo for te . 

Se os desenhos que oferece 
demonstram uma técnica segu-
ra, um grafismo nítido, não me 
nos valida é sua pintura. 

Aqueles comovem pela li-
nha pura, se desenvolvendo fir 

I me numa melódica, 'Onde se vis 
: lumbra um quê de melancolia, 

que chega até a um expressio-
nismo discreto, como em 
"Mãe" e em "Comadres", por 
exemple. 

Já no desenho, "Abanadoras 
de café", a linha segue um tra 
çado vigojjòso, de um dinamis-
mo estupendo. 

As pinturas, como disse, são 
válidas, de uma validez que 
ronv°nce. comove é sensibiliza: 
A côr, limpa e cantante, tece 
com segurança as vestes de 
seus quadros, muitas vezes fe-
lizes ccmo "Andorinhas", "Ci-
randa", e "Peixes", já não fa -
lando' d í s « I a s "OSf tT 
raras", composições equilibra-
das quanto aos planos e colo-
rido . 

Em "CriTcifixão", menos trá 
gico que lírico,' a matéria é 
tratada com segurança;'' a luz 
vibra intensamente. 

Estamos diante de um?, ar-
tista. que usa de maneira cor.v-
ciente a liberdade que Dsus dá 
a essa "estranha raça de ho-
mens" de criar, subjetivamente, 
um mundo rovo, de luz. de 
poesia, de côres, de p a z . . . e 
de sofrimento, liberto deste 
mundo contingente. 

Prossiga Odila Mestriner pe-
lo caminho que escolheu em 
busca de sua verdade plástica, 
e estará certa, por isso que, 
lembrando Mário de Andrade, 
" : m arte, o que existe de pr in-

j. cipal é a obra de a r te" . 


