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Duas tendências gerais permeiam toda a produção artís-
tica do nosso século. A primeira, onde a expressão do artista 
é o rastilho para a fatura da obra, se incumbiu de trazer para 
o nosso universo visual imagens temperadas pelo inconfor-
mismo do eu-profundo de alguns artistas, em gritante con-
fronto com o caos da sociedade atual Nessa tendência, o su-
porte, a matéria, são meios, são pontes de comunicação entre 
o artista e o espectador. Aqui a ação impera. 

A segunda tendência, com seu caráter construtivo, tenta 
reordenar esse caos no espaço do suporte escolhido pelo artis-
ta. O tema (quando existe), é pretesto para análise, pois o que 
realmente importa é o espaço onde se concretiza a obra, suas 
leis internas, seu universo fechado. A obra aqui já não repre-
senta a realidade, nem tão pouco expressa os sentimentos 
ejou o inconsciente do artista. Antes de qualquer coisa, a 
obra é uma criação que é apresentada pelo artista à realidade. 
O que impera aqui é a reflexão. 

Seria, justamente, nos limites entre essas duas tendências 
gerais, na fronteira que as separa (e onde ambas, às vezes, se 
confundem) que se insere a obra de Odtila Mestriner. 

Expressão/construção, emoção/razão. Através desses 
conceitos conflitantes, Mestriner realizou a obra que ora ex-
põe. O desenho, ela o dominou completamente, construindo 
com ele um dos poucos discursos altamente individuais no 
terreno precário da produção artística do nosso país. 

De uma certa forma esta exposição vem confirmar um 
divisor de águas existente na produção de Odilla. A partir de 
1978, a artista vai aos poucos se abrindo para o mundo. O 
caráter obsessivo, asfixiante que permeia os primeiros vinte 
anos de sua carreira vai se esmaecendo e dando lugar a uma 
nova produção. Se até 1978 Odilla se definia pelo traço, pela 
disciplina rígida de seu desenho, a partir desse ano passa a en-
fatizar mais a cor, na sua gramática visual. O nanquim da pri-
meira fase dá lugar, inicialmente, ao material litográfico e, lo-
go depois, à fluidez da aquarela. 

Seus trabalhos se aclaram, sua obra ganha urna atmosfe-
ra nova, revi ficada. Depois dos primeiros tateios, Odilla se re-
vela uma colorista respeitável, prenunciando novas conquistas 
que certamente virá a realizar, na medida que se aprofundar 
ainda mais em seu novo amor: a cor. 
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