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O D TLA MESTRINER nasceu e reside em Ribeirão 
Preto. Em 19 55 e 5 6 estudou pintura com o Prof. Do-
mênico Lazarini, na Escola Municipal de Belas Artes 
de Ribeirão Prêto. 

Apresentou-se nas seguintes exposições coletivas:-
Bienais, de S. Paulo V, VI, VII, VIII. Salão Paulista 
<ie Arte Moderna de 19 60 a 1967. SaJlãoi Nacional de 
Arte Moderna de 1959-60-61-66. Salão de Arte de Be-
lo Horizonte, 1960-61-65-66. Salão de Arte de San-
tos, S.P., 1962. Salãoi de Belas Artes die Curitiba, Pa-
raná, 1961-64-65-66. Salão de Artes de Brasília, 1964 
Salão de Arte Contemporânea de CampinaiSi, SP 65-66. 
Salão dJe Arte die Jaboticabal, S.P. 1965-66. l .o Salão 
de Pesquisa Operacional, S.P. 1966. Festival de Ar-
tesi Plásticas de Porto Alegre, R.G.S. 19 60. l.o Expo-
sição do Jovem Desenho Nacional MAC, S. Paulo 19 63 
Salão de Arte Religiosa Nacional, Londrina, Paraná, 
19 66 . Coletiva de Artistas Braisileiros na Gal^ery Fcur 
Planets, Maryland, EE., 19 6 6. E inúmeras exposições 
conjuntas na cidade e região. 

Exposições! Individuais: 
Ribeirão Preto, 1959. Rio de Janeiro — Picolla Gal-
leria, 1959. São Paulo — Galeria de Arte das "Fô-
lhas", 19 60. Ribeirão Prêto« — Galeria, "Artes Plás-
ticas", 19 64. São Paulo — Galeria Seta, 1965. 

Prêmios Obtidos: 
l.o Prêmio Desenho — Salão de Arte de Macaé, Rio 
de Janeiro, 19 59. Prêmio Estímulo — Salão Nacio-
nal de Arte Moderna, 19 60. II Premie Leirner de De-
senho —< Galeria da Folha, S. Paulo, 19 60. Medalha 
de Bronze, 19 62 — Prêmio Aquisição, 19 65 — Salão 
Paulista die Arte Moderna. Pequena Medalha de Pra-
ta — Salão de Arte de Santoíss, 19 62. Prêmio Aquisi-
ção l .a Exposição do Jovem Desenho Nacional — MAC 
— S . P . , 1963. Medalha de Bronze — Salão de Arte 
de Curitiba., 19 64. Prêmio Especial de Desenho — 
Salão de Arte Contemporânea de Campinas, S.P. 19 6 5. 
Pequena Medalha de Prata, 19 65 — Grande Medalha 
de Prata, 1966 — Salão de Arte de Jaboticabal. l.o 
Prêmio de Desenho —- II Sa7ão de Arte Religiosa Na-
cional — Londrina, Paraná, 1 966. 

tfosé Qera/do Oh 'leira 

A artista Odila Mestriner é um desses 
casos que vêm comprovando a minha asserção 
de que, no Brasil, quase não existe mais, em 
arte, a subclasse "província". Elementos es-
parsos nestas latitudes e longitudes, cooperam 
em igualdade de condições para o nosso de. 
senvolvimento pictórico e gráfico. 

O. M. interessou-me pelo conhecimento 
que demonstrou possuir, já então, de esquemas 
de fachadas em projeções verticais. Ao ver-lhe 
os primeiros desenhos, tive a sensação die es. 
tudos trigonométricos em diagramas modula-
res de catedrais romanas e platerescas. Dir-se-
ia uma continuadora dos analistas "perspectL 
vistas" da classe Vitruvio, Alberti e Hmbridge. 

Assim, a antiga desenhiista de entidades 
geométricas no plano, a hábil repartidora do 
espaço e criadora dum equilíbrio cristalino 
todo próprio, já agora aplica aos mesmos a 
sensação dos chamados sólidos de Colman, 
obtendo através da colagem efeitos de propor-
ção dinâmica. 

Cumpre, portanto, reconhecer em O. M. 
uma desenhista em pljena evolução técnica e 
estética. Partindo inicialmente do realismo 
direto da linha em sentido arquitetônico, se-
gundo um conceito econômico de síntese, ela 
evoluiu no Mentido da partição do espaço e no 
sentido dei volume e de matéria. De modo que 
os antigos esquemas adquirem agora, pela 
atual sistemática empregada, efeito de volume 
e die realidade. Cada desenho seu deixa de ser 
planta, projete, para ser uma entidade. Êsse 
desenvolvimento homotético configuila, além 
de tudo mais, um nexo artístico pessoal, 
muito característico. 

Ç/ec/ro 97lanuel 

Desenhos e colagens de Odila Mestriner, 
fora de qualquer classificação acadêmica, são 
composições de formas. 

Lembrando, melhor seria di^er, identifi-
cando-s«f com elementos do mundo exterior, 
focalizados de diferentes pontos de vista, nor-
malmente incomuns e originais, as formas 
surgem com o valor semântico do objeto. 

A carga afetiva oferecida pela lembrança, 
se baseia em ligções lógicas, enriquecidas pela 
visão variada, pela posição mudada que toma 
a artista em focalizá-las (o t rem e os trilhos 
aparecem num desenho, o pássaro e as nuvens 
num outro, casario e natureza /em um terceiro). 

Os limites cortantes, acentuados por vezes 
pela diferença do material colado, que quebra 
a sequência da superfície, são vitalizados, nos 
campos interiores, pelos traços e pelas vibra-
ções cromáticas de diferentes intensidades, 
tudo isso, porém, adquire um ritmo particular 
pela força da repetição. 

Repetição horizontal, espalhada numa 
água imaginária, repetição simétrica, centrada 
no eixo vertical do trabalho. 

Formas repetidas, em tempos variados, 
verdadeiras rimas visuais, criadoras de ritmos 
e melodias, entrosadas com as variações cro. 
máticas. 

Construção fechada na estrutura e liberta 
nas variações, visão ritmica ^ ideal de um 
mundo real de onde sai o segrêdo da força 
contida do desenho de Odila Mestriner. 


