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A arte mestriniana 
"O que não é discutível é a presença, 

repetitiva na história das artes, de artis-
tas que registram o seu pensamento e 
utlizam a arte como uma salvação espe-
cial, como uma fixação clara de conceitos 
num mundo de aparência fluídica. Odila 
Mestriner parece-me uma artista que 
desenvolve o seu trabalho a partir dessa 
problemática", observa o crítico Jacob 
Klintowitz, ao que Paulo Mendes de Al-
meida acrescenta: "O importante e' a 
autenticidade, a imposição de uma per-
sonalidade bem definida. E ainda a lim-
peza da fatura, o que tudo somado nos 
leva a convicção de que Odila Mestriner 
não permanece na tentativa: realiza o que 
quer." 

Dela ainda falam os críticos José 
Geraldo Vieira: "uma gráfica com par-
ticular pendor para o desenho arquite-
tônico e talvez mesmo como composições 
cenográficas"; Arnaldo Pedroso D'Horta: 
"Alguém que trabalha a sério, produzindo 
obras belas, limpas, imaginosas e ao mes-
mo tempo disciplinadas; Bassano Vac-
carin: "a artista disseca a própria na-
tureza das coisas com o rigor analítico ad-
quirido no seu paciente trabalho de la-
boratório, com um empenho e um fervor 
que raia pelo fanatismo" Ernestina Kar-
man: "altamente intelectualizada, sabe 
realmente o que quer e como realizar o 
que almeja dentro de sua arte inconfun-
dível, resultante de árduo e incessante 
trabalho" e Pedro Manuel: "Se alguém 
seguiu o desenrolar-se da linguagem Mes-
triniana, desde a aurora até o presente 
momento, poderá constatar quão diferen-
te foi a gama de recursos aplicados". 

Com essas críticas e um currículo que 
vai de coletivas na Bienal, Galeria Folha, 
Salões Paulistas de Arte Moderna, Paço 
das Arte a individuais na Galeria Astréia, 
Odila Mestriner, uma artista de Ribeirão 
Preto, volta a expor, do dia 10 a 30 de 
novembro, no saguão do Anfiteatro Cacil-
da Becker, no Paço Municipal de São Ber-
nardo do Campo. 

Expressando-se verbalmente com a 
mesma facilidade e habilidade da arte que 
domina, Odila contesta a posição adotada 
por muitos artistas, quanto a concepção 
comercial de arte: 

"Meu trabalho é arte e se vendo é porque 
dou a ele concepção profissional. Acho que 
tudo que e' adquirido é mais valorizado, 
por isso também não distribuo obras 
minhas como presente. A compra dá 
"status" ao comprador, ele sente que in-
vestiu em bens culturais, se sente 
valorizado na escolha e na opção que fez. O 
jogador, o cientista ganham, porque não o 
artista? Se alguém paga o ingresso de um 
espetáculo, deve pagar um quadro. Temos 
que educar as pessoas a buscar e cultivar 
nelas outras necessidades culturais, como 
cultiva o alimento para o corpo. Arte é 
necessidade e quando conquistada é 
valorizada. A obra de arte acresce com a 
aquisição " 

Desenhista em evolução técnica e es-
tética, Odila Mestriner sentiu cedo a 
necessidade de''rabiscar".Toda suacultura 
é interiorana, de Ribeirão Preto, onde nas-
ceu e vive até hoje, mas apesar da cultura 
chegar aos centros urbanos mais rapi-
damente, Odila não ficou restrita ao que 
chegava em suas mãos: desenhava e bus-
cava acrescer-se, intelectualmente. Em 
1956, entrou para a Escola de Arte, onde 
foi aluna de Domenico Lazzarini. Com es-
sa abertura, prosseguiu pelo auto-didatis-
mo. Abriu seu ateliê e começou a pintar. 
Pesquisava, buscando sua linguagem den-
tro da arte: 

" Minha linguagem é um reflexo do que 
sou, do meu mundoeda minha vivência. É 
preciso viver para exprimir e é essa vida 
que represento ." 

No início, desenhava casas, animais, 
sempre na procura de sua linguagem; foi 
evoluindo e procurando novos campos. Na 
década de 60, partiu para colagens com 
pássaros, dentro de uma linha geomé-
trica. Em seguida, usou a figura humana 
mas só como elemento formal e inserida 
num jogo: 

" Não é o homem individualizado, mas 
dentro de um contexto, participando de 
várias situações. Agora, continuo com o 
homem, dentro de várias temáticas". 

Seu trabalho é gráfico, caracterizado 
mais como desenho do que como pintura, 
seguindo uma linha justaposta de carac-
terísticas gráficas. 

"Atualmente, estou fazendo gravura em 
pedra, mais do que pintura e desenho, mas 
dentro da mesma linha de trabalho, 
variando só a técnica. Comecei com de-
senho em papel, passei à tela. A testura do 
meu trabalho é o desenho porque trabalho 
a linha. A gravura segue a mesma linha, 
variando só o processo". 

Artista confinada em seu ateliê, mora 
por imaginação em todo o mundo: 

"Sempre tive as informações em casa 
porque gosto de ler e me atualizar. Meu 
contato com o mundo é através de revista, 
cinema, exposição. Procuro ver bienais e 
acontecimentos culturais. Até hoje estou 
em Ribeirão Preto, onde, praticamente, 
só faço meu trabalho porque toda a divul-
gação é feita em São Paulo, o centro da ar-
te". Mas à medida que Odila trava maior 
contato com São Paulo, sente maior neces-
sidade de aqui se radicar. No entanto, o 
ambiente tranqüilo de seu ateliê faz com 
que sua produção renda mais e ela ainda 
sente a necessidade de viver no interior 
em termos de trabalho. 

É com essa formação que consolidou 
sua mentalidade e baseada em suas ex-
periências vê e define o homem num sen-
tido generalizado, já que todos têm as 
mesmas necessidades: de viver bem, 
realizar-se, ser feliz: 

"Coloco o homem sempre no sentido de 
busca, como uma opção de caminho, um 
encontrar-se e realizar-se. Não vejo como 
uma problemática especifica de um lugar 

( seja Ribeirão Preto, São Paulo ou 
Brasil) mas sim do próprio ser humano". 

Sua arte é seu trabalho no sentido exato 
da palavra que subentende remuneração. 
Assim, diz fazer horário de operário: acor-
da cedo, vai ao ateliê, almoça, lê os jor-
nais e revistas e volta ao ateliê; à noite 
também é dedicada ao trabalho, na me-
dida em que procura sempre se informar 
através de espetáculos: 

"Toda minha vivência é para a arte. 
Quando não pinto, estou lendo, pesquisan-
do, estudando. Sou apaixonada pelo que 
faço e pela arte em geral". 

Isso demonstra sua concepção sobre o 
artista: um elemento que, no momento, 
não pode ser marginalizado; fora da visão 
romântica do artista sentado em bar. 

"È elemento participante na sociedade. 
Tem que estar atualizado para não ser 
superado. Tem que ter formação cultural, 
estar informado e ser consciente"cons-
ciente". 

E é apenas como artista que Odila passa 
seus dias, dedicando-se, exclusivamente, 
a seus afazeres profissionais. Em Ri-
beirão Preto, como gosta de cinema e 
teatro, só faz esse tipo de programa, 
freqüentando o Teatro Municipal e o 
Arena, onde "Tudo que vem para São 
Paulo, lá se apresenta". 

A sensibilidade do artista, segundo ela, 
é que o leva a criar, em oposição ao ho-
mem comum que, não captando elemen-
tos da vida, não cria. "E como se tivés-
semos uma antena, á medida que vamos 
captando, vamos transmitindo". Isso não 
implica em uma consciência política mas, 
na vivência do momento histórico: "estar 
consciênte dele e saber as suas necessi-
dades. O artista cria para o futuro. Sua 
obra é reflexo da época em que vive e senão 
faz uma obra atual, é marginalizado. O 
problema de fazer arte política, engajada, 
é outro aspecto. O artista pode estar cons-
ciente, fazer obra polêmica mas não 
precisa fazer obra engajada, politicamen-
te". Por polêmica, entende uma obra 
aberta, que mostre o homem e as suas 
necessidades e apesar de achar o conceito 
subjetivo, tenta defini-lo como mostra da 
realidade e uma constatação de que o 
homem deve buscar crescer. 

O artista que faz obra séria, de pes-
quisa, ao produzir, afasta-se um pouco do 
mundo e os que são endeusados pela 
máquina promocional, segundo Odila, não 
devem ser encarados comointelectuais e 
sim produtores imediatos. Alheia a qual-
quer movimento, Odila Mestrine, desde o 
início, preocupou-se na procura de uma 
linguagem pessoal. 

"Minha obra não tem influência de nin-
guém. Eu me identifiquei com o desenho e 
achei meu caminho Por ter caracterís-
ticas simétricas, pode ter ligação, talvez, 
com o concretismo, mas só no aspecto for-
mal. Não está ligado a nenhum movimen-
to porque é pessoaI"• 

Fátima Turci 

Odila Mestriner é uma pintora que 
reflete a tranqüilidade de 

uma cidade do Interior, como a 
de Ribeirão 
Preto, por 
exemplo. 

Lá, 
ela 
vive 

para o seu 
trabalho, a 
sua arte, a 

sua linguagem particular 
que ela transfere para 
superfícies lisas, e se 

transformam num mundo de cores. 


