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Uma exposição despretensiosa 
PAOLO MARANCA 

A exposição de Odilla Mes-
j: t r iner na pequena galeria do 
' SESC, na avenida Paulista, não 

tem maiores pretensões, es-
capando, por isso, à polêmica 
das afirmações e das negações. 
Autodidata, residente em Ri-
beirão Preto, ela é, basieamen-

,.te, uma desenhista. Nesta ex-
aposição, encontramos uma 
desenhista transplantada do 

• desenho para a pintura, re-
petindo o esforço doloroso que 

, já vimos AldeMir Martins e 
vários colegas seus fazerem. 

Naturalmente, a aventura da 
cor é uma incógnita para o 
homem que trabalha o branco e 
preto. Para não cair nos erros 
usuais, Odilla se conduziu, 
cromaticamente, numa linha 
de prudente timidez. As na-
turais limitações técnicas da 
tinta acrílica são responsáveis 
pela demarcação eolcrística 
em que ficam presos esses 

í t rabalhos , da pintora ri-

beirãopretana. A esses cons-
trangimentos, soma-se a rebel-
dia que a tela apresenta para 
quem está habituado a tra-
balhar o papel. Toda uma con-
juntura circunstancial que 
obriga à indulgência, crítico e 
púrbiicQ. . . 

Nâo podendo apresentar a 
atual exposição de Odilla como 
manifestação de uma obra 
completa, amadurecida e final, 
as pessoas que acompanham 
sua produção ao longo dos anos 
podem testemunhar os progres-
sos, lentos mas seguros que ela 
vem , fazendo. A pouca cor 
agora introduzida serviu, no en-
tanto, para romper um tingi-
mento cansativo presente des-
de as primeiríssimas obras por 
ela enviadas, para exposição, 
de Ribeirão para São Paulo, há 
mais de 20 anos. A dificuldade 
em prosseguir com as retículas 
finas, que enfeitavam pesa-
damente toda a extensão do 
trabalho, obrigou a uma sim-
p l i f i cação opor tun í ss ima . 
Colocadas a nu, as formas 

revelam sua fraqueza, sendo 
essa, a nosso ver, a aguardada 
oportunidade de um confronto, 
na esperançá de que a autora, 
vendo-se frente a frente com es-
sas formas, agora indisfan 
çadas, desperte em autocrítica 
e evolua rumò a uma pintura 
mais depurada. Todas as telas 
que já compreendem "paspar-
tout" em seu projeto também 
sofrem o choque repetitivo do 
novo "paspartout" aplicado 
pela moldura, sufocando as 
imagens e dificultando sua con-
templação pelo espectador. Es-
sas dificuldades indicam a 
oportunidade de Odilla estudar 
um acondicjonamento novo, 
menos convencional, para sua 
fase acrílica. . , -••. 

Rèfiexão, meditações, ra-
ciocínios e iniciativas que com-
plementarão convenientemen-
te algumas medidas estéticas 
já adotadas pela pintora, ou 
não teria ela se livrado daquele 
geometrisftio barroco, em que 
pautou a primeira iinha de 
produção. 


