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Odila questiona 
o homem, o mundo, 

o espaço, o tempo 
Desde o último dia 9, três artistas estão expon-do no Paço das Artes <av. Europa, 158): Mário Bueno, Egas Francisco e Odila Mestriner. Sâo ao todo 90 obras expostas e que poderão ser vistas até o dia 27 próximo. 
Do total de trabalhos no Paço das Artes, 27 são da artista Odila Mestriner, 20 dos quais pintados nos últimos dois anos < 12 da série "O Zodíaco" e oito de temas diversos: "Pássaro fantástico", "Garrafas-figuras", "Visão do interior" e "Cos-mogonia"). Os demais trabalhos sâo 7 desenhos (recentes), sob o tema "Fantástico urbano" 
Odila Mestriner faz algumas considerações 

sobre sua obra: 
"O mistério da existência que fascina o homem e a necessidade de saber sobre a força que rege o seu destino, é o conteúdo da série "O Zodíaco" 
Prossegue: "Cada obra representa um dos sig-nos, com sua cor própria, figura-signo corres-pondente, sinal-símbolo dominando os homens na força e na magia do desconhecido." 
Dentro de um espaço redondo, simbolizando o mundo, centrado no quadrado da tela, a artista resolve bem os seus problemas de pintura 
"Cosmogonia", diz Odila, sugere a repetição da figura sobre si, onde a forma vai crescendo, se sobrepondo até ocupar todo o espaço-cosmo do quadro. # 
"A atualização da temática — acrescenta — no sentido de situar-se no seu momento histórico, leva a uma reformulação dos assuntos dentro de uma conotação atual". 
"Fantástico urbano" — segundo a artista — 

mostra novamente a cidade e o homem enqua-
drado na limitação do seu espaço físico-j anela. 

"A problemática de toda a minha obra — con-clui Odila Mestriner — sempre foi questionar o homem, o mundo, seu espaço e tempo Mas na verdade representa apenas o meu caminhar den-tro da v i d a " 
Odila que reside em Ribeirão Preto, é apresen-tada por Jacob Klintowitz, que diz: 
"Existe a possibilidade do homem começar a fazer arte, na primavera da espécie, pela essên-cia dinâmica do universo em contraste com a sua necessidade de pontos de referências Isso quer dizer que o ser humano passou a fazer arte pela necessidade de fixar conceitos a tornar o mundo menos fluídico. A arte seria, portanto, o registro do pensamento do homem sobre o mun-do e a realidade que o cerca. Esses primórdios são discutíveis. Mas o que não é discutível é a presença, repetitiva na história das artes, de ar-tistas que registram o seu pensamento e utilizam a arte como uma salvação especial, como uma fixação clara de conceitos num mundo de aparência fluídica. Odila Mestriner parece-me uma artista que desenvolve o seu trabalho a par-tir dessa problemática." 

Dois desenhos de Odila, 
da série "Fantástico urbano" 

(1977), nanquim 
e acrílico sobre papel 
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