
Formas e sonhos em aquarelas 
Sem pretensões de es* trelas, que é, no cenário artístico e cultural da cidade e mesmo do país, Cdilla Mestriner fala de sua Arte com uma es-pontaneidade e seguran-ça próprias de seu valor. 
Profissional desde me-nina, no início de sua carreira, disciplinada e metódica, a artista íass de sua intuição, o tema, que desenvolve com emoção e personalida-de, sempre em busca do melhor efeito, amplian-do com seus traços per-Jeitos, toda uma estória real e atual. Tendo como base a natureza simbolizada p© la árvore que, sente» re-presentar o homem e a própria vida, narra grafí--camente e sublima com as cores, o eterno ciclo da vida na pujante pre-sença de uma árvore. 
Em todas as suas fa-ses, a árvore, em sua essência, traz a origem de toda a natureza vege-tai, continente e conteú-do de si mesma. 
Transfigurada e des-dobrada em folhas, tron cos, flores e raízes, ainda se nos apresenta com seus reais valores, quer péa substância bem. ma-terial até a sutileza de suas formas, em expres-sões poéticas e impres-sões oníricas, nós a com-preendemos forte e po-derosa, mas sublime e portentosa em toda a sua majestade. 
Por esse prisima Gdllla nos revela uma artista criativa, fantasiosa, pa-ciente e habilidosa, en-trelaçando suas raízes ! com a de seu próprio I tema. 
Eminentemente gráfi-

Obra intitulada "Arvores Ameaçadas 
ca, desenvolve seus de-senhos com originalida-de e riqueza de concep -ções. Só então, suavi-sa-os com as cores, com-plemento emocional da obra. Seus quadros, des-de os monocromáticos,! vão ganhando colorido, suavisando seu conteú-. do, ganhando conotação onírica, onde efJã se dei-xa contemplar o lado romântico e sonhador... Com tinta acrílica pri-meiro .agora com a sua-vidade da aquarela, uma riqueza de impressões transbordam de seus de-senhos. 

Nós a vimos pela pri-meira vez através de seus trabalhos. Mais tar-de reconhecemos em sua pessoa, uma' artista sin-cera, proftesíonal dmbuí-da de suas responsabili-dades, simpática e sere-na, personalidade rica de emoções e ideais. E, aparecendo dentre suas palavras e lembranças, podemos encontrá-la me nina c.rescendo entre a natureza espontânea dos saudosos quintais, a pes-quisar, Idealizar, vislum-brar valores jamais ima-ginados, efervescentes, a brotarem em sua Imagi-nação, para, mais tarde, revelarem-se através de suas criações. 

Desenhista de todos os momentos, foi como t u -do começou. Desde, seus trabalhos escolares até as ilustrações sob enco-menda para coilegas de ginásio. \ Odílla sempre foi pro-fissional. Mais tarde, sob a orientação de Domênl-co Lazzarini, reveiava-se e'a, definida, autêntica, dona de umaj grafia, uma personalidade artís-tica que se consolidou através seus 25 anos de carreira1 reconhecida. 
Não poderíamos em simples linhas, traçar se-quer um perfil da artis-ta, nem mesmo citar em pequeno espaço, a ex-tensa lista de suas parti-cipações ou premiações em diversas' partes de nosso país e mesmo no exterior. 
Mas vale salientar as dificuldades de tempo e espaço quando de seu aparecimento.E vale re-lembrar sua primeira participação fora de Ri-beirão, na V BIENAL de São Paulo em 1958. 
Desde então, incenti-vada pe1© reconhecimen-to de seu trabalho como profissional © . artista, mais segura de si mes-ma,, desdobrou-se, re« velando-se em c a d a 

obra, cada tema, essa fi-gura destinada a mar-car nas páginas da His-tória da Arte a época em que viveu. Destemida e mesmo indiferente aos rigores d© sua época, batalhan-do por um ideal num tempo em que tudo era distante e difícil, Odilla abraçava a Arte do De-senho e da Pintura, na esperança, ou na certeza da riqueza que iria en-contrar. Seu atelier a mais que sua vida, pois ali e'a está material e espiritual-mente, incansável, in-cessante, rigorosa,, con-sigo mesma, lutando com a mesma força dos primeiros tempos, dentro de uma rígida discipli-na, burilando sua pró-pria natureza. Personalidades das Ar-tes e do Jornalismo fa-lam sõbre sua obra . Seu nome está grava-do na Nova Enciclopé-dia Larousse, no "Dicio-nário das Artes Plásti-cas do Brasil" do Profes-sor Alberto Pontua1, no "Profile of the New Bra-zilian Art" do professor Pietro Maria Bardi, e pertence ainda à Asso-ciação Internacional dos Artistas Plásticos. Descendente de italia-nos, Riberopretana de nascimento, OdiMa Mes-triner, no cenário Na-cional, é reconhecida-mente uma artista va-lorosa. Seus trabalhos, em uma nova série em aquarela, estarão expos-tos a partir do dia 16 de maio, na Gaferia do Stream PaLace Hotel. (L. Stella D. C. de Souza e Mello J. 


