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ODILA MESTRINER 



Revela-se, literalmente, uma artista do-
tada de valores autênticos. Todavia, é 
preciso salientar como se desenvolveu a 
formação artística dessa moça, que apre-
senta já um acervo de trabalhos de bas-
tante significação. Vivendo num meio 
sem nenhuma expressão artística, em 
ambiente quase indiferente às manifes-
tações do espírito e às coisas da arte, iso-
lada no seu mundo interior de ambições 
estéticas, ela trabalha beneditinamente 
em busca de conhecimentos, na pesquisa 
incessante da matéria e da forma, mu-
nida unicamente da sua pena, dé nan-
quim e folhas brancas de papel, pro-
curando com amor e perseverança inco-
muns, uma linguagem gráfica capaz de 
transmitir sua mensagem. 

E é essa mensagem, profunda é com-
plexa como a própria natureza humana 
e o trabalho que executa é meticuloso co-
mo o dum alquimista em seu laborató-
rio, na busca da pedra filosofal da sua 
verdade — uma verdade particular, que 
satisfaça seus aneseios de artista. 

As linhas que, com segurança invulgar 
para uma jovem, traça sôbre a superfície 
alvadia do papel com o pigmento negro 



do nanquim, assemelham-se à obra de um 
pesquizador rigoroso consigo mesmo, an-
tes de exigir qualquer interêsse de ter-
ceiros. 

A artista disseca a própria natureza 
das coisas com o rigor analítico adquiri-
do no seu paciente trabalho de labora-
tório, com um empenho e um fervor que 
raia pelo fanatismo. 

Se discutivel ainda se apresenta a 
obra de Odila Mestriner, na sua reali-
zação artística e na evocação de ima-
gens muitas vezes ligadas ao mundo de 
um Volpi ou de: Ademir Martins, de Lí-
vio Abramo ou de Grasmann, em com-
pensação, a autenticidade de seu traço 
denota uma artista intimamente reali-
zada em seus valores primordiais. As li-
gações estilísticas com os artistas men-
cionados, são ligações explicáveis mais 
por analogia de temperamento do que 
propriamente por influências subordina-
tivas ao estabelecimento ou realizado. 

E são essas ligações que, de certa ma-
neira, ajudam Odila a acreditar em si 
mesma e não sentir, em toda sua inten-
sidade, a angústia desesperadora da so-
lidão que a cerca, num meio refratário a 
qualquer manifestação de sensibilidade 
artística. 

Não tardará, entretanto, o dia em que 
se afirmará, em seu próprio íntimo, a 



convicção de saber-se possuidora de qua-
lidades autênticas e inalienáveis de ver-
dadeira artista e poderá, então, marcar 
seu próprio caminho no campo que es-
colheu, armada tão somente de seu ta-
lento e, com a rigidez e precisão teutô-
nicas capaz de depurar sua linguagem 
personalíssima, para apresentar-se como 
criadora incomum, enriquecendo com sua 
figura marcante o pobríssimo panorama 
artístico da nossa época, em que são ra-
ros os valores legítimos. 

BASSANO VACCARINI 
Ribeirão Prêto, novembro de 1960. 



DADOS BIOGRÁFICOS DE 
ODILA ME3TRINER 

Nascida em Ribeirão Preto, em 18 de 
agosto de 1928, onde reside até a presente 
data. 

Iniciou estudos de Pintura em 1955, 
com o Prof. Domênico Lazzarini, na "Es-
cola de Belas Artes de Ribeirão Preto". 

Em 1957 deixa a escola e passa a rea-
lizar sozinha as primeiras pesquisas em 
desenho. 

O material utilizado para isso é o pa-
pel, o nanquim, penas e pincéis. 

O resultado desse trabalho têm sido 
apresentado nos Salões e Exposições on-
de tem figurado. 

Participação na ' V Bienal de São Pau-
lo" — 1959. 

Participação no "II Festival de Arte 
Moderna dé Macaé" — 1959. 

Participação no ''VIII e IX Salão Na-
cional de Arte Moderna" — 1959 e 1960. 

Participação no "XIV Salão de Belo 
Horizonte" — 1959. 

Participação no ' IX Salão Paulista de 
Arte Moderna" — 1960. 



Participação no "III Salão de São Ber-
nardo do Campo" — 1960. 

Participação no "I Festival de Artes 
Plásticas de Porto Alegre" — 1960. 

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 

Piccolla Galleria — no Rio de Janeiro 
— em agosto de 1960. 

Ribeirão Preto — em julho de 1960. 
PREMIAÇAO 

1.° Prêmio dé Desenho do "II Festival 
de Arte Moderna de Macaé". Prêmio ' Ca-
sa Milton Pianos Ltda." no I X Salão 
Nacional de Arte Moderna" — Rio de 
Janeiro. 

TRABALHOS REALIZADOS 
Painel representando a Fundação da 

cidade de Ribeirão Preto, para o Museu 
Municipal de Ribeirão Preto — Desenho 
sôbre tela, em preto e branco. 


