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Mais uma vez, essa ra -
ra art ista que é Odila 
Mestriner, está mos t ran 
do fóra de São Paulo, 

o vigor e a.beleza expres 
siva da sua arte inimi-
tável: a convite da Gale-
ria de Arte do Banco I t a -
lo-Belga de Porto Ale-
gre (RS), inagurou no 
dia 11 de. abril fluente, 
uma exposição indivi-
dual composta de 21 t r a -
balhos inéditos, sendo 14 
pinturas e 7 desenhos, 
pequena parte das suas 
últimas produções, In-
cluindo fa-ses várias. 

Deve-se ressaltar esta 
valiosa contribuição da 
nossa art ista na divul-
gação. da sua arte além 
fronteiras, pois ela leva 
aquelas longínquas para -
gens do Sul o nome de 
Ribeirão Preto, dando-
lhe prestígio e notorie-
dade, ao mesmo tempo 
que assume as funções 
de autênt ica embaixadora 
da cultura paulista no 
Rio Grande do Sul. 

Mas acontece que, ape 
sar da larga divulgação 
feita em nossa cidade 
pela própria artista, a t r a 
vés de atraentes car ta-
zes, que reproduzem com 
perfeição um dos seus 
trabalhos gráficos (e que, 
não obstante ser uma 
reprodução mecânica, tem 
o valor de u,ma gravura 
pela sua beleza), nossos 
meios de divulgação, rá -
dio e jornal, simplesmen 
te preferiram silenciar so 

bre o evento, que repre-
senta para Ribeirão Pre-
to uma manifestação cul 
tural de alto gabarito. 

Odila ocupa, hoje, iim 
lugar de destaque no cam 
po das artes do Brasil, e 
sobre sua personalidade 
seria supérfluo senão re-
dundante alinhar elogios 
e referencias, dado seu 
fabuloso currículo a r t í s -
tico, numerosa premiação 
e citações nas mais im-
portantes publicações es- • 
pecializadas do país e. 
ainda, escolhida e pre-
miada como "Melhor Dese i 
«hasta de 1973", pela As- I 
sociação Paulista de Cri- ! 
ticos de Arte, sem, toda-
via, ter recebido até ago-
ra de Ribeirão freto/ , 

sua terra natal , a home 
nagem que merece. 

Ela está entre os artis 
t a s aue se negaram a ; 
renunciar à figuração e 
não se preocupa com a.s j 
estéreis discussões de gru 
pos e escolas, inteira-
mente livre de inf luên- j 
cias, muitas vezes tão 
nocivas à criatividade e 
autenticidade de quem 
cuida de arte. odi la es-
tá. apenas, interessada na 
realização da sua obra, 
conduzida com segurança 
através de linhas, cores, 
formas e ritmos, imersa 
no seu mundo sensível e ; 
fecundo, buscando a de- i 
puracão das imagens, re-
fletidas ou repetidas até 
o infinito, marcando ni- i 
t idamente a ins tantanei-
dade da criação e presa à 
pauta melódica da sua 
sinfonia plástica, numa ' 
reiteração de motivos que 
propõem versSes duma 
realidade sentida e vivi-
da. 
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