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I V O Z A N I N I 
Critico da "Folha" 

Pequenas Casas", desenho de Odilla 

Artes Plásticas 

ODILLA MESTRINER • Exposição "Releitura 
Gráfica: 1958-1978", Desenhos a nanquim, acrílico 
e colagem. Museu de Arte Contemporânea da 
USP, Parque Ibirapuera. Até 11 de março, de terça 
a sábado das 13 às 18 horas. 

Talvez a maior virtude da artista 
plástica Odilla Mestriner se concentre 
na sua obstinada disciplina do fazer. Os 
trinta desenhos que apresenta no Museu 
de Arte Contemporânea, englobando 
vinte anos de trabalho, demonstram 
claramente esse aspecto. 
Da fase de 1958 até meados da década 

de 60 o casario em clima de mistério e 
labirintesco sucede-se na sua obra, 
modificando-se apenas quando sai do 
branco e preto para um tênue croma-
tismo. Linhas rigorosamente equilibra-
das e formas que seguem a mesma 
trilha, cada desenho de Odilla emerge 
para o enigmático, com boa perspectiva 
e uma aproximação com o mundo da 
fantasia, do fantástico. 
Algumas transformações surgem em 

1964, quando parte para a colagem. Há 
quase uma ruptura do que vinha 
realizando. Mas ela consegue harmoni-

zar a composição, superando obstáculos 
•simétricos. A partir daí introduz a 
figura humana e a sua busca constante 
é a integração casa-homem como um 
todo, em que não faltam denúncias 
contra a opressão humana. Com espon-
taneidade, Odilla entra nesse jogo e 
enfrenta vários tipos de dificuldades; 
porém, no conjunto, obtém resultado 
satisfatório, naturalmente fruto de in-
cansável busca. 
0 desenho de Odilla Mestriner, como 

de resto a sua produção de pinturas, não 
é doce, nem exuberante. Antes, racional 
e voltado para sua livre interpretação 
dos temas que enfoca com muita 
convicção. Jamais problemas físicos a 
impediram de dar seqüência à sua 
positiva caminhada. Tanto que segue 
produzindo com entusiasmo em seu 
ateliê quase trinta anos depois de se 
iniciar, sem qualquer orientação profis-
sional, j ; trajetória artística. 
A artista de Ribeirão Preto com a sua 
"Releitura Gráfica" dá conta, enfim da 

sua segurança em criar um trabalho 
adulto, sem recorrer a fórmulas já 
desgastadas, infelizmente ainda utiliza-
das por muitos, da velha e da nova 
geração. Autenticidade está presente aa 
obra de Odilla. E isso já diz bastante. 

Vernissage 
HELENA FREDDI E SALETE 
MULIN As duas jovens 
gravadoras inauguram mostra 
conjunta, hoje, às 20 horas, na 
galeria CineArte (av. Paulista, 
Conjunto Nacional). Ambas 
figurativas, Helena trabalha 
com gravura em metaf, e 
Saiete com xilogravuras, enfo-
cando temas e situações da 
cidade, em especial a velha 
Estação da Luz. Até 13 de 
março, aberta diariamente a 
partir das 14 horas. 

Exposições 
ODILLA MESTRINER - Partici-
pante de Bienais e do Pano-
rama de Arte Atuai Brasileira 
do Mam, Odilla Mestriner 
expõe desenhos no Museu de 
Arte Contemporânea, Parque 
ibirapuera. São 30 trabalhos 
que enfocam temas dos anos 
58 até 78. As obras enfeixam o 
que ela denomina uma "Relei-
tura Gráfica". Até 11 de 
março, de terça a sábado das 
13 às 18 horas. 


