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Odila expõe desenhos e 
pinturas no Itaio-Belga 

A premiação quase sem-
pre é benéfica para o ar-
tista. Odila Mestriner, pau-
lista de Ribeirão Preto, foi 
considerada pela Associação 
Paulista de Críticos de Ar-
te — "Melhor Desenhista 
de 1973". Isto aumentou o 
interesse de seus conterrâ-
neos em torno do trabalho 
que ela iniciou na década 
de õO. No ano passado, pe-
la primeira vez, expôs in-
dividualmente em sua cida-
de natal, a convite da Pre-
feitura. A mostra obteve su-
cesso e abriu novas pers-
pectivas para outros artis-
tas, inclusive melhorando as 
condições do mercado de 
arte desta cidade de 250 
mil habitantes. 

Expondo regularmente em 
todas Bienais de São Pau-
lo (a partir da quinta) e 
inúmeros outros salões na-
cionais, Odila conseguiu 
projeção, dezenas de meda-
lhas e o prêmio aquisição 
da Bienal, do Salão Pau-
lista, Bienal de Artes Plás-
ticas de Santos e outras. 
Figurou em coletivas de ar-
tistas brasileiros nos Esta-
dos Unidos e figura no Di» 
cionário das Artes Plásti-
cas do Brasil, de Roberto 
Pontual. Hoje, pela primei-
ra vez, estará inaugurando 
uma individual em Porto 
Alegre, no Banco Ítalo-Bel-
ga, onde reuniu 21 traba-
lhos (14 pinturas e 7 desen-
hos) que abrangem diver-
sas fases. 

Trabalho figurativo, geo-
métrico, foi iniciado cotn 
casas repetidas (1957), re-
flexo de sua vi\'ência em 
cidade do interior. A par-
tir de 1965 surgiu a figura 
humana, no início integra-
da ao casario, procurando 
criar um ritmo de coletivi-
dade, através da repetição 
constante. Seu objetivo, dar 
um sentido simbólico, colo-
cando o homem e suas as-
pirações, buscando o infini-
to. Sua pintura é elabora-
da. exigindo muito tempo, 
quase sempre de grandes 
dimensões. O desenho, nan-
cu:m sobre papel, possui 
características idênticas. Os 
que trouxe a Porto Alegre, 
mostram a fusão gravura-
de-íenijo, utilizando varia-
ções Se desenho sobre a 

série de ?ri"JLras. 

As cores são variadas e ela 
explica: 

—i Utilizo-as de acordo 
com o tema. Quando fiz u~ 
ma série sobre o eirco, uti-
lizei verde e amarelo, pro-
curando dar uma ambien-
tação adequada. Não me 
preocupo muito com a quan-
tidade, mas com o elemen-
to formal. Assim, a linha 

sempre é mais importante 
que o tema. Como para ma-
ioria dos artistas, o início 
da carreira foi bastante di-
fícil. A medida que fui me 
firmando, consegui abando-
nar outras atividades para 
dedicar-me com exclusivida-
de à minha arte. O amadu-
recimento da obra sempre 
provoca uma procura ma-
ior. 
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