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O D I L À , ^ E M P R E 0 D Í L À 

* GERALDO QUARTIM 

Os desenhos de. Odila me lembram peça 
barroca de Bach ou a "Grande Fuga"_ clássica-
lomântica, de Beethoven. SimíPles à primeira 
impressão, que se vai aprofundando de maneira 
infindável na análisie intelectual ou na mera con 
templação idílica. 

A mostra do Banespa da USP—Campus, 
HPO> denominada "Releitura Gráfica" , indica 
com acerbo o caminho percorrido pela artista. 

Do smples nanqujm de 1958, da série "Casa" 
ao nanqujm e acrílico ou nanquim com colagem 
dos últimos anos, Odila vai Perpassando no tem-
po e no espaço, aperfeiçoando-se na técnica_ de-
senvolvendo-se nas côres e aparentemente se 
renovando na temáitca. 

É exfraordinárjo como Odila no discorrer 
da própria exístenpia. no amadurecimento da 
personalidade artística, na acumulação da vi-
vência, pode ser interpretada na tradicional con-
céiftiação de fases, mas permanece sempre a 
mesma pesquisadora na busca da projeção picto-
ral. na busca do enigma do mundo que a rodeia, 
do .mundo que ignora ou imagina, na busca ago-
niada do significado da própria vida. 

A Principio é a '"Casa", a casa esguia, an-
gustiada, as janelas que se abrem, ag janelas 
que se fecham, as que se entreabrem. O s "Telha 
dos e as Ruas", 'Pontes e Reflexos'. As sombras 
paradoxais, contrariando a s leis da perspectiva? 

Ela sai desse mundo doméstico, místico e mis-
terioso e busca 'Pássaros Mensageiros', 'Gatos 
e Luas'. A colagem lhe é instrumento pictórico, 
tante quanto o pincel, agora ela se aflige com 
os problemas sociais. Morfema e figura humana. 
Frase s soltas, palavras truncadas, ,vidas tranca-
das, pensamentos doloridos, alma sensível e so-
frida. 'A Fuga', 'O Desespero', 'Os Dias Mais 
Longos'. 'Hora de Decisão', 'Suor e Lágrimas'. 
Até mesmo no apa,rentemer/<e prosáico desenho 
'Pra Frente Brasil ' , fica o espectador a analisar 
se Odila escorregou na patriotada revelou-se 
epigramatis fa ou sofre condoída ant,e a vulgari-
dade ao fanatismo esportivo. 

A figura humana, semi-caricata, a lembrar 
seres de outros mundos, surge e ressurge nas vá-
rias etapas. Ausentam-se na série 'Trechos de 
Rua', quando apenas se sente a ânsia das ruas 
espreitas, espremidas Pelas casas esguias. A Pers 
pectjva das casas ao infjnito i ta^fto quanto a-
quelas setes- que se dirigem ao além. O infinjto 
se conjumina com a vida doméstica. A vida do-
méstica, na sua simplicidade tormentosa, se pro 
jeta ao infinito. 

O desenho 'Figura-Casa X I ' . em que a ar-
tista na colagem aproveita velhas fotografias, 
aplicando novamente o morfema, recorrendo às 
frases ou palavras 'A Vítima', 'Como Vive' 'O 
Que" Pensa', 'Quanto Ganha', 'O que Quer' e* ou-
tras similares. Odila revela sua angústia poé-
tica no intento de conhecer e sentir seu mundo, 
em busca de inimagináveis mundos npvos que 
nem ela mesmo define, nem concretiza, mas s°-
nha no recôndito do subconsciente. 

Quer no predomínio do vermelho ou do azul 
ou do Preto, ela se revela mestra na composição 
de tons sobre tons. de semitons sobre seinitons, 
n*a delicadeza das nuances, alcança cromatismo 
equilibradamente admirável. 

Na ânsia de transmitir mensagens visuais 
Odila não se contenta, com apenas um quadro] 
produz a temática em sérje, porque ela tem mui-
to a transmitir. Odila não é um regato, mas 
oceano de emoções. 

Consciente ou instintivamente, cria e recria 
mundos kierkegaardianos ou heldeggerianos. 
Odila dignifica as artes visuais deste Pais. 
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