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ODILA MESTRÍNER 
A Galeria Astréia apresentou, recente-

mente, a ultima fase da obra de Odila Mes-
triner, nascida e residente em Ribeirão Pre-
to. Esta é a primeira individual da artista 
em São Paulo, apesar de haver participado 
dos mais importantes movimentos artísticos 
coletivos brasileiros e de ser contratada da 
"Iramar Gallery" de Nova York. 

Desde o inicio de sua carreira, Odila de-
dica-se ao grafismo, chegando a atingir um 
nivel técnico difícil de ser descrito. Tomando 
por tema figuras humanas, destaca-lhes os 
olhos e a boca, repetindo-lhes as formas 
numa igualdade tal que os transforma em 
entes criados em serie. Aplicou, na gravura, 
os mesmos temas, formas e grafismo. 

Apresenta-nos, agora, ao lado de novos 
desenhos, pinturas realizadas com tinta 
acrílica. Continuando com a mesma tema-
tica anterior, coloca as figuras em situações 
das mais variadas. 

"Figuras e casas", desenho a nanquim 
sobre papel 

Ernestina Karman 

Os titulos das obras poderão dar uma 
idéia dessas situações: "Trapezistas no Cir-
co"; "O Carrossel"; "O Vendedor de ilu-
sões"; "O Equilibrista"; líPassaros e Figu-
ras"; "Figura Transfigurada"; líCabeças Re-
petidas"; "Proibido Seguir"; "Começo e 
Fim"; "Sinal de Parada"; uFiguras e Casas" 
etc. 

Na pintura há uma verdadeira sequen-
cia dos desenhos anteriores. Em verdade, so-
brepõe figuras, tratadas graficamente, a 
areas coloridas. Nos desenhos, as imagens 
eram miniaturas. Nas pinturas, são amplia-
ções. 

Na serie de cnco trabalhos que deno-
minou "Figuras Transfiguradas" desdobra 
um tema inicial, fiaurativo. como quem dis-
seca o ser representado, até o amago de sua 
alma. 

Em quase todos os trabalhos, desenhos 
ou pinturas, a artista usa um interessante 
recurso de revetlr quatro vezes as -.aesmas 
formas. Divide o espaço em quatro partes 
iguais, inserindo em cada uma as mesmas 
•formas. Essa conjugacâo resulta em um as-
pecto geometrico equilibrado de efeito plás-
tico muito belo e decorativo, no bom sen-
tido. 

Em algumas obras, a artista, partinào 
de uma gravura no metal impressa no cen-
tro do panei, trabalha desenhando formas 
formalmente correspondentes, num entrosa-
mento perfeito do desenho com a gravura. 

Apesar da mostra ser uma sequencia 
dos trabalhos anteriores desta artista dedi-
cada, ela apresenta uma evolução muito 
grande que atinqe alto nivel plástico. 

Odila Mestriner. altamente intelectuali-
zada. sabe realmente o que quer e como 
reaVsar o aue almeia dentro de sua arte 
inconfundivl. resultante de árduo e inces-
sante trabalho. 


