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PSICOLOGIA 
O UNIVERSQ-PE3SOAL EM ODILA 

Recebi o amável convite da Galeria Aõtréia, para 
a inauguração da exposição da obra da nossa amiga 
ODILA MESTBINER, hoje, dia 1 de junho, em São 
Paulo. 

N í - s 'u, não fui, nem nunca poderei ser crítico 
cio trabalho de ninguém, a não ser quando este traba-
lho e tá abáixi da critica, f. rindo o sentido estético de 
qualquer um. Porém não rcsl to à tente çâ ' de expri-
mir" cetttí foule de s-.en atiüns fugitivos que jé éprou-
vrais dans mas promenades" adentro dps «eus quadros 
tão'cheios de conhecimento di homem social . . . 

Possuo dois quadros seus, ambos permutados cum 
" trabalhos meus. De mim, ela possui a amizade; dela 

nvntenho, além de tud*, a visão noturna Óo gato, no 
telhado. Sob a lua. . . 

O indivíduo, para ODILA, é um ser eminente-
: mente social, simbolizador de comunidades. Ele re-

. suma o meio é é a mensagem, situado, em seu ambien-
te natural. 

ODILA é a Psicóloga, com profundo conhecimen-
to do que vai pelo interior facial do homem. 

ODILA é a Socióloga, interessada era questionar 
a ps i ção comunitária do Homem, mesmo quando a 
individualifigide esta representada por animais sociais 
ccmo pásslíòs ou, a comunidade simbolizada por ani-
mais solitários como <x to noturno. 

ODILA é a comunicadora que utiliza o canal for-
ma-côr como linguagem gráfica, rica em detalhes, 
para atingir o receptor com sua mensagem simples e 
direta. Seu alfabeto é duro e seco, suas frases agu-
das e firmas, seus discursos íãó ditos em jograis e 
cc.ais que atingem o mais fundo do espèctador. 

ODILA é a intelectual que discute posições a opôs 
dialética mente temas e contra-temas em simetria e 
ciar"-escuro. 

ODILÀ é a artista na qual um univer"o po.oítI se 
afunila e jorra em uma .re-criação. O que ela faz é 
sobretudo arte. personalizada, autêntica, limpa pela 
técnica extremamente desenvolvida. 

E' pena que o destaque de uma pessoa assim não 
consorfa com a fama. de çutras mais divulgada", po-
rém ODILA é uma das poucas que f icarão. . . 

( Paulo Roberto Moreira ) 
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