
Revela-se, literalmente, uma artista do-
tada de valores autênticos. Todavia, é 
preciso salientar como se desenvolveu a 
formação artística dessa moça, que apre-
senta já um acervo de trabalhos de bas-
tante significação. Vivendo num meio 
sem nenhuma expressão artística, em 
ambiente quase indiferente às manifes-
tações do espírito e às coisas da arte, iso-
lada no seu mundo interior de ambições 
estéticas, ela trabalha beneditinamente 
em busca de conhecimentos, na pesquisa 
incessante da matéria e da forma, mu-
nida unicamente da sua pena, dé nan-
quim e folhas brancas de papel, pro -
curando com amor e perseverança inco-
muns, uma linguagem gráfica capaz de 
transmitir sua mensagem. 

E é essa mensagem, profunda é com-
plexa como a própria natureza humana 
e o trabalho que executa é meticuloso co -
mo o dum alquimista em seu laborató-
rio, na busca da pedra filosofal da sua 
verdade — uma verdade particular, que 
satisfaça seus aneseios de artista. 

As linhas que, com segurança invulgar 
para uma jovem, traça sôbre a superfície 
alvadia do papel com o pigmento negro 
do nanquim, assémelham-se à obra de um 
pesquizador rigoroso consigo mesmo, an-
tes de exigir qualquer interêsse de ter-
ceiros. 

A artista disseca a própria natureza 
das coisas com o rigor analítico adquiri-
do no seu paciente trabalho de labora-
tório, com um empenho e um fervor que 
raia pelo fanatismo. 

Se discutível ainda se apresenta a 
obra de Odila Mestriner, na sua reali-
zação artística e na evocação de ima-
gens muitas vezes ligadas ao mundo de 
um Volpi ou dé Ademir Martins, de Lí-
vio Abramo ou de Grasmann, em com-
pensação, a autenticidade de seu traço 
denota uma artista intimamente reali-
zada em seus valores primordiais. As li-
gações estilísticas com os artistas men-
cionados, são ligações explicáveis mais 
por analogia de temperamento do que 
propriamente por influências subord ina-
tivas ao estabelecimento ou realizado. 

E são essas ligações que, de certa ma-
neira, ajudam Odila a acreditar em si 
mesma e não sentir, em tôda sua inten-
sidade, a angústia desesperadora da so-
lidão que a cerca, num meio refratário a 
qualquer manifestação de sensibilidade 
artística. 

Não tardará, entretanto, o dia em que 
_££__afirmará. em seu próprio íntimo, a 

convicção de saber-se possuidora de qua-
lidades autênticas e inalienáveis de ver-
dadeira artista e poderá, então, marcar 
seu próprio caminho no campo que es-
colheu, armada tão somente de seu ta-
lento e, com a rigidez e precisão teutô-
nicas capaz de depurar sua linguagem 
personalíssima, para apresentar-se como 
criadora incomum, enriquecendo com sua 
figura marcante o pobríssimo panorama 
artístico da nossa época, em que são ra-
ros os valores legítimos. 
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