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Vimos ps trabalhos de Odila Mestriner, aqueles que figura-
ram na última exposição da Escola de Artes Plásticas, Atenta-
m e n t e observados, tivemos a comprovação de que, a nossa artis-
ta, nunca surge como da ultima vez. Evoluindo sempre, à pro-
cura da perfeição, insatisfeita com a desenvoltura, que adquire 
na sua arte. Os trabalhos a que nos referimos, são outros, mui-
to longe dos primeiros. Não falamos, por certo, daquilo que 
salta aos olhos. Uma técnica mais apurada, um artezanato habi-
lidoso através das composições harmônicas, a excelente combinat-
ção do branco e preto. Falamos, isto sim, e sem timidez, da 
profundidade intencional dos motivos, nada áridos, pelo contrá-
rio, ricos em sugestões de sentido puramente humanos. Sem um 
ideal ainda definido, ressalva justificada, pois que para tanto, lhe 
falta a necessária maturidade artística. No caminho certo, porém. 

Diante dos últimos trabalhos d e Odila. puzemos a conjetu-
rar de onde poderia provir, a sua virtuosidade, isto é, o calor e 

j a luz que sabe emprestar ao branco e preto, como se fossem 
cores vivas. Alguma bruxaria? Pacto com qualquer entidade ex-
traterrena ? Saímos incontinentes desse terreno escorregadio, que 
nos kva sempre a afirmação tolas. Da admiração a uma análise 
fr'a, chegamos a uma conclusão que pode ser a mais certa. Nem 
sortilégio, n e m inteligência, nem talento. Ou paciência. Odila 
desenha, tão somente, com a única qualidade que faz o grande 
artista. A sensibilidade. Como os outros da mesma estirpe, ela, 
primeiro sente, depois transcreve, depois trabalha. Não tendo 
jamais poder sobre o espirito da criação, que a dirige à sua 

'vontade. 
Não é sem razão, portanto, que Odila torne a figurar na 

Bienal paulista. Os críticos que a aceitaram, entre os motivos 
concretos, talvez- tivessem um outro, cuja importancia ganhou 
primazia. Ao lado ce tantos "bobismos" nessa confusão de va-
lores que se chama, sem propriedade, Arte Moderna, porque 
não dar lugar a uma inspiração límpida, movimentada pelo co-
ração ? Algo feito sem revolta, blasfêmia e negação, não levando 
interesse d e grupo político, enfim a arte da matéria enlouqueci-
da. Tão comum nesses espíritos, que acreditam esp:rar do ex-
terior, uma libertação que somente, pode vir deles próprios. É 
bem provável . . . é bem provável. 

Porisso tudo, muito* merecida foi a homenagem prestada a 
Odila, na Casa de Portugal. E de eloqüente significação pela . 
qualidade dos promotores, eis que são eles artistas consagrados 
(Vacarini liderando), alem de nomes firmados na cultura. Dize-
mos de eloqüente significação porque, esse reconhecimento pú-
blico de valor em rival de oficio, é coisa rara . Muito rara 
mesmo. 


