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ARTES PIÃSTÍCÃS 

Odila Mestriner 
A artista Odila Mestriner é um desses casos que vêm com-

provando a minha asserção de que no Brasil quase não existe 
mais em arte a subclasse "província". Elementos esparsos nes-
tas latitudes e longitudes cooperam em igualdade de condições 
para o nosso desenvolvimento pictorico e grafico. Na Galeria 
da FOLHA tivemos vários ensejos de descobrir artistas do in-
terior, como Raul Porto, Odila Mestriner e outros. 

E vimos na Bienal passada esta moça ser aceita com oito 
«nidades, todas elas dentro da composição nanquim-colagem, 
Agora, apresenta na Galerlâ Seta a sua produção mais recente 
neste teor. 

A antiga Odila Mestriner interessou-me pelo conhecimento 
que demonstrou possuir já então de esquemas de fachadas, em 
projeções verticais. Ao ver-lhe os primeiros desenhos, tive a 
sensação de estudos trigonométricos em diagramas modulares 
de catedrais romanas é platerescas. Dir-se-ia uma continua-
dora dos analistas "perspectivistas" da classe de Vitruvio, Al-
foerti e Hambidge. 

Já na ultima Bienal, bem como agora, Odila Mestriner 
acrescenta aos seus trabalhos de estetica das proporções, de 
analises harmônicas a respeito de frontões, por exemplo, o sen-
tido de volume. Por isso recorre ao sistema de colagens. 

Assim, a antiga desenhista de entidades geométricas no 
plano, a hábil repartidora do espaço e criadora dum equilíbrio 
cristalino todo proprio, já agora aplica aos mesmos a sensação 
dos chamados solidos de Colman, obtendo através da colagem 
ef eitos de proporção dinamica. 

Cumpre, portanto, reconhecer em Odila Mestriner uma de-
senhista em plena evolução técnica e estetica. Partindo ini-
cialmente do realismo direto da linha em sentido arquitetônico 
segundo um conceito economico de síntese, ela evoluiu no sen-
tido da partição do espaço e no sentido de volume e de matéria. 
De modo que os antigos esquemas adquirem agora, pela atual 
sistemática empregada, efeito de volume e de realidade. Cada 
desenho seu deixa de ser planta, projeto, para ser uma entidade. 
Esse desenvolvimento homotetico configura, alem de tudo mais, 
um nexo artístico pessoal, muito característico. — JOSE' GE-
RALDO VIEIRA. 


