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"Cada artista tem 
o seu próprio 
mundo e seu 
próprio universo." 
ODILA MESTRINER I ARTISTA PLÁSTICA 

QUARTA-FEIRA, 10 DÊ JANEIRO DE 2007 

MATHEUS URENHA 

Há cinco décadas, a artista dava início a uma das 
carreiras mais originais das artes plásticas no país 

- A bolsa é concedida para artis-
tas do mundo todo, pelo reconheci-
mento da obra, revela. 

A exposição que vai até o dia 
14 de janeiro no Marp traz 50 qua-
dros do acervo particular de Odi-
la que retratam a trajetória vitorio-
sa da artista. São obras que revelam 
o amadurecimento de uma artis-
ta que nunca pára. Telas feitas com 
várias técnicas como tinta acrílica e 
colagem, desenhos em nanquim e 
aquarelas. 

O incrível é que apesar de to-
da esta produção ampla, o estilo 
de Odila continua único e extrema-
mente pessoal. 

- Durante todos esses anos de 
construção da minha obra, sempre 
me pautei em dar um sentido novo 
às imagens que utilizava, garante. 

uem vai ao Museu de Ar-
m « t e de Ribeirão Preto e vê 

JÊ a exposição "Odila Mestri-
^ ^ ^ n e r - 50 Anos de Produção" 

não imagina que aqueles quadros 
cheios de figuras incríveis e de si-
metria improvável foram feitos por 
uma senhora tão amável quanto 
uma vovó de contos de fadas. 

Conversar com Odila é como to-
mar café e comer um bolo de fubá 
numa tarde chuvosa. Você fica por 
horas a fio naquele bate-papo sem 
perceber que o tempo passou. 

A diferença é que ao invés de 
ouvir receitas de doce, reclama-
ções sobre o cachorro do vizinho 
ou mesmo ver fotos dos netinhos, 
o assunto vai ser arte. Arte com "A" 
maiúsculo. 

- Fazer arte pra mim é um ato de 
paixão, diz a pintora. 

ODILA A arte como ato de paixão e um estilo único desenvolvido através de muita pesquisa, dedicação e disciplina 

LOGO POSSÍVEL Primeira exposição 
Odila é uma daquelas mulheres 

modernas, sem nunca ter se dado 
conta disso. Neta de italianos, co-
meçou a desenhar ainda criança e 
desde então nunca mais largou as 
tintas e os pincéis. 

Numa época em que lugar de 
mulher era a cozinha ou no máxi-
mo, em frente a uma máquina de 
costura, resolveu investir numa car-
reira tão improvável quanto a de as-
tronauta. 

Aos 18 anos, passou a ter aulas 
com o pintor italiano Domenico La-
zzarini. Foi graças a Lazzarini que 
Mestriner expôs pela primeira vez 
no aniversário de 100 anos de Ribei-
rão Preto, em 1956. 

- Eu já desenhava bastante, mas 
buscava algo mais. E Lazzarini me 
ensinou muita coisa. Me reeducou 
o olhar, conta. 

0 REPÓRTER DIANTE DA ARTISTA: 
"Conversar com Odila é como tomar café e 
comer um bolo de fubá numa tarde chuvo-
sa. Você fica por horas a fio naquele bate-
papo sem perceber que o tempo passou." 

A ARTISTA DIANTE DO REPÓRTER: 
"Fazer arte pra mim é um ato de paixão. 

EXPOSIÇÃO 

MÓSTRÁ "ODILA 
MESTRINER - i i 
àhos í i m m m M 
ONDE Marp 
QUAND014 de janeiro. 
De terça à sexta das 9h às 18h. 
Sábados, domingos e feriados das 
12h às 18h. Entrada gratuita. 
Inf.: (16) 3635-2421 

Prêmios 
Cinco anos depois, a artista con-

seguiu algo surpreendente. Partici-
pou da 5a Bienal Internacional de 
São Paulo, e nas outras seis que se 
seguiram. 

- A Bienal de São Paulo foi uma 
escola pra mim. Ter contato com ar-
tistas do mundo inteiro me ensinou 
muita coisa, lembra. 

Desde então, seu trabalho foi se 
renovando e Odila ganhou o Bra-
sil. Participou da exposição coleti-
va "Panorama da Arte Atual Brasi-
leira" no MAM (Museu de Arte Mo-
derna), em São Paulo, e em 1974 ga-
nhou prêmio de melhor desenho da 
APCA (Associação Paulista de Críti-
cos de Arte). 

Em 1976, na 12a Bienal Inter-
nacional, Odila conquistou o Prê-
mio Aquisição Itamaraty. Na déca-
da de 80, é publicado o livro "Odilla 
Mestriner" uma edição de luxo es-
crita pelo crítico de arte Jacob Klin-
towitz. 

- Foi o primeiro livro de um 
artista ribeirão-pretano patrocina-
do por empresários da cidade, co-
menta. 

Trajetória 
Em 2005, Odila recebeu a Bolsa 

Prêmio da Fundação Pollock-Kras-
ner, criada pela esposa do mestre 
do expressionismo norte-america-

P no Jackson Pollock. 

ORDEM E SIMETRIA Exposição no Marp revela trajetória que busca a renovação e a atualidade em meio século de produção 

ESTILO UNIC0 

ntre o contemporâneo e o moderno 
Entre os quadros da mostra dos 

50 anos de produção no Marp, a sé-
rie que a artista fez com retratos da 
família é uma das que mais cha-
mam a atenção. Aqui Odila utili-
za velhas fotografias por meio de 
"transfers" aplicados na tela. O efei-
to é revelador. 

- Acho que cheguei a um ida-
de em que faço algumas refle-
xões de minhas raízes, diz. 

Como definir o estilo de Odila? 
Abstrato? Figurativo? Racio-

nal? Surreal? A artista tenta dar 
uma dica: 

- Acho que estou no meio ter-
mo entre a arte moderna e a con-
temporânea, responde. 

O fato é que os quadros da ar-
tista parecem expressar um mun-

do próprio, geométrico, estrutura-
do e, ao mesmo tempo, pulsante. 

O repórter pergunta se Odila é 
influenciada pela arquitetura ou 
pela arte cerebral da escola ale-
mã Bauhaus. Nada. 

- Gosto mesmo é de Alfredo 
Volpi e de Ademir Martins. Fo-
ram grandes influências pra mi-
nha arte. Volpi um dos grandes 
da linguagem universal, afirma. 

Mundo próprio 
Realmente há algo de Volpi, 

o famoso desenhista das bandei-
rolas, na artista ribeirão-pretana. 
Além da simetria e da absoluta 
originalidade nas formas, os qua-
dros de Odila, a exemplo do mes-
tre italiano, não se parecem com 

os de nenhum outro artista deste 
planeta. Uma linguagem única. 

- Cada artista tem o seu pró-
prio mundo e seu próprio univer-
so, tenta explicar. 

Apesar do caráter cosmopoli-
ta de sua arte, Odila nunca pen-
sou em deixar Ribeirão Preto. 

Sempre morou com os pais, já 
falecidos, e presa a tranqüilidade 
e a qualidade de vida no interior. 
Mesmo depois de ter sido assalta-
da em abril do ano passado. 

- Talvez se estivesse em São 
Paulo, teria maior reconhecimento. 
Mas aquela cidade é uma loucura e 
eu adoro a luz de Ribeirão Preto. 

Vida modes ta 
Solteira e morando numa casa 

confortável no alto da cidade, a ar-
tista de olhos azuis leva uma vida 
quase jacobina. De manhã, paga 
as contas no banco, vai ao super-
mercado e organiza a casa. Depois 
do almoço, senta em frente ao ca-
valete e trabalha até o final do dia. 

- Não acredito muito neste ne-
gócio de inspiração. Meu traba-
lho é fruto de muito estudo e de-
dicação diária, diz. 

Para Odila pintar é como uma 
espécie de ciência, onde o artis-
ta precisa estar atento às renova-
ções de seu tempo. Uma mulher 
de olho no futuro mas que nunca 
abandona o passado. 

- A grande arte é aquela que 
emociona, filosofa. 

E Odila é grande. 


