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Um dos quactros de Odila Mestriner, ad-
quirido por empresário local. 

Odila ou a Miioze do Símbolo 
A exposição de Odila Mestriner no Black Stream é uma realização cultural efetiva e rara que merece a atenção do crí-tico desviando-o de suas brilhantes, irreve-rentes e, por vezes, involuntáriamente sar-cásticas demonstrações absurdas de vida cultural em terra de São Sebastião de Ri-beirão Preto. (Faço notar ao ilustre leitor, não ser por mal disfarçada modéstia que qualifico de brilhante minhas demonstra-ções, pois me limito a repetir afirmação de Mestre Julinho, vocação autêntica de intér-prete do inconsciente coletivo). 
Como ia dizendo, a mostra pessoal de Odila merece a atenção do crítico, que por algumas linhas desviar-se-á da molecagem, manha jornalística cujo epicentro encontra-se no Rio de Janeiro. 
Se alguém seguiu o desenrolar-se da linguagem Mestriniana, desde a aurora até o presente momento, poderá constatar quão diferente foi a gama de recursos aplicados. As diferenças de meios usados para marcar suportes variados; o predomínio de ten-dências dos traços substituído de tempo em tempo. As seqüências de retas, o equilíbrio de retas e curvas, curvas concêntricas, os traços verticais, diagonais e assim por dian-te, seguiram-se no tempo acompanhados pelo papel, pelas telas, pela colagem de ele-mentos outros. A monocromia foi substi-tuída pela policromia, as cores de baixa vi-bração para os de alta, o lápis pelas t in tas . Em todas estas combinações o estilo perma-nece marcante. Odila não surpreende o fruidor com uma manifestação tomada de 

emprést imo ao úl t imo premiado pela Bie-nal . Odila não se perde nas ondas dos mo-vimentos vestindo ora a farda de um, ora a de outro, tomando-se cada vez irreconhe-cível. Odila percebe-se à distância ,mesmo que grande seja a diferença entre obra e obra. O elemento inconfundível reside no ritmo, filho da repetição da mesma forma num quadro. Varia o elemento e a razão co ritmo mas êste sempre está presente, alinhado na vertical; espelhando-se na ho-rizontal, concêntrico a partir de um núcleo comum, graduado em diferente escala. 
As obras mais recentes, parte das quais estiveram na Bienal de São Paulo, apresen-t am cores brilhantes, vivas, frequentemeii-te chapadas. O azul, o verde, o ocre vibram ao lado dos pretos e dos vermelhos, mais comuns nos trabalhos da art ista. A sinuo-sa surge com alguma insistência. O ritmo acolhe novos compassos. A figura maior é limitada pela reprodução de figuras idên-ticas, mas bem menores, reproduzidas em síntese, sem todos os detalhes. 
As figuras de Odila são emblemáticas, a part ir mais ou menos de 1 966, existem apenas poucos traços reais da forma retra-tada, deixando-a reconhecível e transfor-mada num símbolo ao mesmo tempo. Além do significado imediato, outros se escondem nas meninas, nas freiras, nos ciclistas, nos rostos. 
Seja pela forma recortada dos chassis, seja pela repetição das figuras em ponto menor e pela divisão quadriculada, na obra recente de Odila temos um proliferar de símbolos que invade o espectador sem es-perar que tome consciência e que chegue a se explicar o fato. São símbolos carrega-dos de cotidiano que transformam em poe-sia e fazem crescer as pequenas coisas; e por serem símbolos acomodam-se a nós co-mo nos acomodamos nêles, vibrando pela gênese a que assistimos. 
Homenagear a criadora deste mundo foi um dever. O cartão de pra ta é a proje-ção de quem homenageia. As crianças assim agradecem aos mes-tres e os mestres com carinho guardam es-tas lembranças, mas o executivo da podero-sa capital da cultura da cana homenageia a artista como poderia e saberia fazer um colegial. 
Por que o Legislativo não dá o título de cidadã emérita a Odila? Este sim estaria mais próximo da altura de sua obra. 


