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" . . . ODILA MESTRINER imaginou a 
é cle importação arquitetônica romana ou pelo 
ca, muito aquém ainda do gótico. Certos 
impacto místico pela solidão do espaço Urbano, 
sem população, sem trânsito, quais cidades 
espera do milagre. Ou amaldiçoadas, às vésperas da 
Um de seus desenhos poderia ilustrar na vida de Sinto 
nho a cidade de óstia, onde êle e Santa Môirea tiveram 

que 
român'-

seus têm 
criaturas, 

ou à 

ODILA 
panos portais, períbolos, átrios pios que 

pórticos, tím» 
Constrói com nanquim tem» 

alvo, todavia nos transportam 
art sta tanto poderia fazer 

grafias para peças medievais clássicas, como, fugindo para um 
pelo oposto e bem moderno, fazer cartazes. Sua vocação muito 
particular é a dum temperamento solitário, mas não confinado, 
Uma criatura sòzinha, na sua cidade como Monsu Desidério en-
tre as ruínas de Gomorra, como Karzou em seu perto que 

Trata-se dum detenho que a bem 
românica como arqu tetura, í 

o trajeto invisível dum remanescente humano 

de valôies 
ODILA revela-se, literalmente, uma artista dotada 

Todavia é preciso salientar como se 
arüísféa dessa moça, que apresen-

ta já um acervo de trabalhos de bastante significação. Viven-
do num meio sem nenhuma expressão artística, um ambiente 
quase indiferente às manifestações do espírito e às coisas da 
arte, isolada no seu mundo interior de ambções 
quisa incessante da matéria e da 
sua pena, de nanquim e de folhas 
do com amor e perseverança incc 
fica capaz de transmitir sua 

E é essa mensagem, profunda e 
pr a natureza humana e o trabalho que 

munida 
de papel, pr o cur an-
ua linguagem grá-

como a pró-
é meticuloso 

como o dum alquimista em seu labora'ório, na busca d?, pedra 
filo:ofal da sua verdade — uma verdade particular, que satis-
faça seus anseios de artista. 

Não tardará, 
seu próprio 

entretanto, o dia em que se afirmará, em 
de saber-se possuidora de qualii-

e inalienáveis de verdadeira artista e poderá, 
então, marcar seu próprio caminho no campo que escolheu, ar-
mada tão sòmente de seu talento e com a rigidez e 
teutônicas capaz de depurar sua linguagem 
sua f 4 gura marcante o pobríssimo panorama artístico da 
época, em que são raros os valores 

VACCAUINI 

O D I L A M E S T R I N E R 
Nascida em Ribeirão Preto (S 

pintura, com Domênico Lazzar ni, em. 1955, na 
de Belas Artes. Em 1958, inicia sozinha suas 
cas. O resultado desse trabalho foi 
tes exposições coletivas onde figurou: V, VI, VII Bienais de 
S. Paulo (1959, 1981 e 1963); VIII, IX e X Salão Paulista de 
Arte Moderna; XIV e XVI Salão de Belas Artes de Belo Ho-
rizonte; IX Salão de Arte de Santos; III Salão de Arte de 
S. Bernardo do Campo (S. Paulo); I Festival de Artes Plást-
cas de Porto Alegre ÍRGS); I Salão de Arte Moderna do Dis-
trito Federal; Salão de Arte do Paraná (Curtiba, 1982); I 
Salão do Trabalho (Galeria da Folha — S. Pimlo); Exposição 
"Contribuição da Mulher às Ar te s Plásticas do País", a convite 
do Museu de Arte Moderna de S. Paulo, 1960; I Exposição do 
Jovem Desenho Nacional (São Paulo). 

Exposições individuais: Rbeirão Preto — Umuarama Ho-
tel (1959); Rio de Janeiro — P ccolla Galleria (1959); São 
Paulo — Galeria de Arte da Folha (1981). Premiações: Prê-
mio Estímulo — IX Salão Nacional de Arte Moderna — Rio 
de Janeiro (1980); Medalha de. Bronze — XI Salão Paulista 
de Arte Moderna (1962); Medalha de Prata — IX Salão de 
Belas Artes de Santos (1962); II Prêmio Leirner de Desenho — 
Galera de Arte da Folha — São Paulo (1981); Prêmio Aquisi-
ção — I Exposição do Jovem Desenho Nacional — 
São Paulo (1963). 

Trabalhos seus figuram no acervo do Museu Nacional de 
Bela* Artes ao Rio de Janeiro, Museu de Arte Contemporânea, 
da USP, (S. Paulo) e em diversas coleções particulares no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Ribeirão Preto. 
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