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Temporalidade da 
obra de Odila Mestriner 

U T. CH1AHE1XI 

Neste estudo especial, uma visão da obra de Odlla Mes-
triner cujos trabalhos, desde ontem, podem ser vistas 
na Galeria Itaú. 

I 

Para se aproximar de 
uma primeira compre-
ensão mais abrangente da 
obr a da artista plásti-
ca ribeirãopretana Odilla j 
Mestriner, acredito que 
não podemos escapar de 
tentar uma averiguação 
do sua vida, passada na 
cidade de Ribeirão Preto, 
cn.de se desenvolve su a o -
bra, sem contato direto 
com os focos de arte con-
temporânea do país. 

Esse aspecto poderá nos 
esclarecer o porque da 
permanência de certas ca-
racterísticas surgidas logo 
no início de sua trajetó-
ria em meados dos anos 
50. Refiro-me ao grafis-
mo, à procura incessante' 
de um rigor técnico, à 
simetria de seus traba-
lhos, ac> jogo com ima-
gens/módulos etc. Poderá 
também, por outro lado, 
fazer-nos entender melhor 
as várias temáticas explo-
radas pelo artista no de-
correr de sua carreira. 
Temáticas essas de forte 
apelo subjetivo, emocio-
nal. 

Na obra de Odilla o 
problema de forma e 
conteúdo: o conteúdo in-
fluindo na forma, a forma 
redimensionando o tema, j 
tentando recriá-lo, é a 
primeira e original am-
bigüidade do tTabalho da 
artista e talvez a prin-
cipal contribuição de O-
dilla às artes visuais do 
país. 

Apesar de ligada por 
laços de amizade com 
cs ex-componentes d a hoje 
extinta Escola de Artes 
Plásticas de Ribeirão PTe-
to, sua obra seguiu soli-
tária e paralela àquela 
to, sua obrà seguiu soli-
tária e paralela àquela 
realizada pelos integran-
tes dessa instituição, sem 
nenhum ponto de contato 
com os outros artistas, a 
nÍLo ser. é claro, o cará-
ter de contemporaneltlade 
comum tanto em sua o-
bra , quanto na de Bassa-
no Vaccarini, por exem-
plo, a principal figura 
da antigia EAP. 

Já quiseram logo no 
início da carreira de O 
dllla, encontrar em sua 
obra uma relação com o 
espaço urbano ribeirãe-
pretano (meticulosamente 
recortado em quarteirões 
100 x lOOm que, apesar de 
facilitar a circulação cria 
uma certa monotonia à 
paisagem da cidade) na 
tentativa talvez de expli-
car a origem da presença 
de elementos ortogonais 
constantes em seus traba-
lhos. Pode ser. Podemos 
notar, inclusive, que ele-
mentos ligados ao agen-
ciamento urbano — casas, 
ruas, postes, etc. — apa-
recem com freqüência em 
sua produção visual. 

Porém, acredito que o 
caráter geométrico da es-
truturação de sua obra, 
seu aspecto construtivo, 
sempre delimitado, rigida-
mente transposto para o 
suporte, deve-se por um 
lado, à necessidade de 
Odilla em mostrar em 
primeira instância Para 
si mesma- sua capacidade 
de operar com elementos 
que exigem uma grande 
perícia técnica, apesar de 
seu problema físico. Por 
outro lado, outro fator que 
condicionaria a elabora-
ção de sua obra em pla-
nos rigidamente segmen-
tados medulados seria a 
concepção do mundo da 
artista, visto por ela de 
forma compartimentada, 
em muitos aspectos desa-
gregado. 

E não podemos nos es-
quecer também da pre-
sença de elementos curve-
líneos em sua produção: 
contraponto fundamental 
a essa necessidade de ri-
gidez das linhas retas, e -
xatamente transpostas pa-

ra o suporte. Outra am-
bigüidade. 

Nos anos 50, seu está-
gio enquanto aluna da Es-
cola de Belas Artes do 
Bosque Municipal de Ri-
beirão Preto — entidade 
esba onde sempre predo-
minou um ensino acadê-
mico e amadorístico de 
arte — em nada interfe-
riu na produção de Odila. 
a não ser no contato 
maior que a Escclinha 
do Bosque" lhe proporcio-
nou com vários tipos de 
materiais. Porém, a visão 
de uma arte ligada à 
produção do século XIX , 
a uma transposição sim-
ples de tlemsntos da rea-
lidade exterior dentro de 
uma técnica naturalista, 
cristalizada, não interfe-
riu n a formação da ar-
tista. Muito pelo contrá-
rio, o que aquela insti-
tuição propiciou a Odilla 
foi o contato com um ar-
tista na época alheio aos 
ditames estéticos daquela 
instituição. porém cir-
cunstancialmente traba-
lhando como professor da 
mesma: refiro-me a Do-
menico Lazzarini. 

Desenvolvendo naqueles 
anos — 1955/56 — uma 
obra ligada ao abstra-
cionismo lírico, se Lazza-
rini não influenciou dire-
tamente na produção de 
Odilla, foi ele que primei-
ro a incentivou na pes-
quisa de uma linguagem 
própria e contemporânea, 
no curto espaço de tempo 
que passou em Ribeirão 
Preto. 

Naquela época os tra-
balhos de Odilla Mestriner 
já mostravam aquelas ca-
racterísticas apontadas a-
já mostravam" aquelas 'ca-
racterísticas apontadas a -
cima: uma forte tendên-
cia construtiva tanto na 
elaborarão espacial da o -
bra, como na execução da 
mesma, mesclando-se, essa 
tendência .a. uma. grande 
dose de subjetividade ma 
escolha temática. Esta 
ambigüidade ~ no meu 
entender, característica e s -
sencial do trabalho da 
artista — pode ser vista 
ainda na sua mais recen-
te produção (exposta na 
Galeria do SESC. em São 
Faulo. t' atualmente etu 
Ribeirão na Galeria Itaú'. 

Aqui poderíamos nos 
perguntar, como uma ar-
tista que nasceu e viveu 
numa cidade interiorana 
como Ribeirão Preto, (que 
apesar de importante cen-
tro econômico, conserva 
um pesado esquema de 
pensamento provinciano e 
reacionário em todas as 
áreas da atividade huma-
na- inclusive — e princi-
palmente — no que diz 
respeito às questões liga-
das ao pensamento e à 
expressão), pôde desenvol-
ver uma obra completa-
mente alheia ao gosto es-
tético predominante em 
seu melo, e ligada, nos 
aspectos essenciais a al-
gumas correntes da arte 
contemporânea. 

Acredito, numa primei-
ra análise, que o que fez 
Odilla persistir em seu 
caminho, tenha sido o 
incentivo que logo no iní-
cio de sua carreira rece-
beu de pessoas ligadas às 
artea visuais contempo-
râneas, tanto em sua ci-
dade — Lazzarini e o 

m -è 

grupo da EAP — como 
em São Paulo — a par-
tir de sua aparição na V 
Bienal, seu nome passa a 
ser conhecido e respeitado 
pela crítica especializada. 

Outro aspecto funda-
mental, foi a sua de-
pendência econômica ao 
seu público. Ou seja, O-
dilla sempre teve o apoio 
financeiro de sua família 
que lhe assegurou a so-
brevivência, não deixando 
que ela se dobrasse ao 
gesto estético predomi-
nante em seu meio. Ela 
Pôde assim continuar no 
processamento de sua o -
bra conservando e de-
senvolvendo as caracterís-
ticas primeiras da mesma. 
stíwVoivrtiuu- âs câràcteris-
ticas primeiras da mesma, 
nad a concedendo à sua 
clientela, muito rarefeita, 
por sinal. 

Grande parte de sua o- j 
bra ainda encontra-se em 
sua oficina, à espera. de 
pessoas mais esclarecidas 
a respeito do valor de 
seus trabalhos 

Apesar do caráter "de-
I corativo ' que muitos dos 

seus trabalhos assumem, 
não diria que nem isso 
seja uma forma de con-
cessão ao gosto do pú-
blico. Para mim é uma 

| armadilha que o próprio 
esquema de concepção da 
obra da artista cria no seu 
processo de elaboração, 
em que Odilla cai. sem 
se dar conta. Seria o ou-
tro lado, o reverso, a fa-
ce oculta de seu talento 
que às vezes aparece. 

Seus laços muito estrei-

tos à sua família, poderiam 
explicar também o porque 
da artista nunca ter ten-
tado sair de Ribeirão Pre-
to. a procura de cent ros 
culturais mais arejados, 
apesar dos incentivos de 
certos grupos ligados às 
artes contemporâneas, 

Porém, como é sabido, 
essa situação não obstruiu 
a riqueza de seu trabalho 
Seu isolamento em Ribei-
rão proporcionou a pre-
servação da qualidade ori-
ginal de sua obra e não 
impediu que na sua calma 
oficina lá na sua cidade, 
toda a sua produção de-
senvolvida durante os anos 
60 e 70 possuísse alguns 
pontos de contato com as 
ou o -iv» yussulfcse ar£írí,'j 
pontos de contato com as 
grandes correntes artísti-
cas da época, e/ou c=m 
os grandes questionamen-
tos ocorridos nessas duas 
décadas. 

Deixando de lado sua 
filiaç&o intuitiva, diria eu, 
às correntes construtivas 
deste século, podemos ver 
em suas obras da década 
de 60 alguma ligação com 
a Pop-Art quer por algu-
mas imagens criadas em 
seus desenhos — Odilla é 
sempre maior nos dese-
nhos —, quer pela temáti-
ca de cunho nitidamente 
político, i(aproximando-se 
de um segmento da cor-
rente Pop brasileiro). Nos 
anos 70. sua preocupação 
volta-se muitas vezes para 

grandes temas que irv 
trigaram a década passa-
da, como o problema eco-
lógico, por exemplo. 

Porém — e aqui está o 
interesse de sua produção 
— todas essas problemáti-
cas que apareceram e 
aparecem atada na obra 
do Mestriner, encontrarão 
uma sojlução original pro 
pria do artista. Odlla moi 
dará o tema proposto — 
transformando-o sempre 
num prestex o para sua 
colaboração construtiva, 
redimensionando suas 
preocupações, todo inqui-
etações e elevando-os à 
categoria d 0 símbolos tfe 
uma Iconografia, de um 
universo particular. 

Cercada por seus traba-
lhos em sua oficina, Odir 
la exerceu — e exerce — 
sua contribuição à reali-
dade, alheia a todos os 
apelos do mercado da ar-
te, das academias, dos 
acadêmicos, dos acadêmi-
cos das vanguardas. Por 
convicção. O desenvolvi-
mento de sua obra de-
senrola-se com vapor — 
através de uma disciplina 
rígida de trabalho impos-
to a sl mesma que em 
Ribeirão Freto. já tornou, 
se folclorica. 

No final da década de 
70, Odila Mestriner passa 
a ausentar-se de sua ci-
dade, vindo periodicamen 
te a São Paulo. Neste cem 
tro a artista se dá atual-
mente a oportunidade de 
vlvénciar parte de suas 
experiências nes^a cidade 
mais ativa, mais co&mol-
potota. Suas idas e vin-
das de Ribeirão a São 
Pauto, de São Paulo a 
Ribeirão, Via Anhanguera 
86111 duvida contribuem 
Pa ra novo6 caminhos a 
ser^tn percorridos por sua 

Caminhos 
i^luslve, q U e poderão 
J^dar. transformar as 
^utaír^-ü-aJfc ibMai - ás 
características básicas dè 
seu trabalho, como a ri-
gidez gráfica, a sime fria 
da composição, etc. 

Para se ter certeza dis-
u>. basta uma visita à sua 
exposição de pinturas — 
Tempos Simultâneos" on 
^ razão-emoção debatem 
s* dialeilcamente de for-
"la multo mais evidente 
agora, do que em muitos 
dos seus trabalhos ante-
riores. O que demonstra, 
aliás, cfue a estrada que 
°dila criou e sempre re-
cria para sua obra, é a 
melhor para elà. 
NR - d T - ChiareUi Do-
mingas Tadeu ChiareUi, é 
graduado em educação ar 
tístlca pela USP e autor 
de uma pesquisa sobre as 
artes plásticas em Ribei-
rão Preto orientada pelo 
Prof. dr. Walter Zanifll). 


