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O ESTADO DE S. PAULO — Segunda-feira, 13-2-84' 

VISUAIS 
No começo da 

semana, o elegante 
leilão organizado 
por Flávio Phebo. 

A semana começa com um elegante lei-
lão organizado por Flávio Phebo, conhecido 
e premiado cenógrafo, antiquário e mar-
chand. 

Com uma ambientação sofisticada na 
av. Angélica, 2016, Phebo venderá, a partir 
de hoje, às 21h30, e durante três dias conse-
cutivos, quadros, móveis, porcelanas, cris-
tais, tapetes persas, prataria. 

Roberto Burle Marx, um artista que cria 
jóias, pinturas, desenhos, tapeçarias, e fi-
cou conhecido internacionalmente por seus 
jardins tropicais, já admitiu, publicamente, 
que sua obra bidimensional é fortemente 
influenciada por Picasso. Amanhã ele reve-
la um pouco disso através de uma exposição 
individual (pinturas, desenhos e panos pin-
tados) ao mesmo tempo em que vê lançado 
um livro de Flavio Motta sobre sua obra: 
"Roberto Burle Marx e a nova visão da 
paisagem". Isso acontece na Galeria Paulo 
Figueireds — rua Mello Alves, 717 às 21h. 

A diluição dá figura humana como se 
ela fosse um sólido caminho do estado líqui-
do, portanto em transformação, é o princi-
pal mérito da rica pintura de Baconf"um 
artista irlandês que influencia grandes, mé-
dios e medíocres artistas do mundo todo. 
Essa distorção, claro, tem muito a ver com a 
realidade social do homem contemporâneo 
que o grande artista transferiu para as 
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"Ò realismo fantástico de Odilla Mestri-
ner, uma discreta e eficiente artista do 
interior paulista (Ribeirão Preto), chega, 
muitas vezes, a ultrapassar os limites do 
sonho e dó surrealismo, e com isso ela 
construiu uixia obra extremamente pessoal 
e inventiva. Ò, prêmio a tanto talento demo-
rou, mas checou agora sob a forma de uma 
merecida expòsição organizada pela exi-
gente historiadora e museóloga Aracy Ama-
ral no MAC — Museu de Arte Contemporâ-
nea (USP — Ibirapuera) com a retrospectiva 
de Odilla que cobre o período de 1958/1978 e 
tem o título de Releitura Gráfica. Na quinta, 
das 18h30 às 20h30. ,_ 
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a de Jerônimo, jovem artista brasileiro. Ele 
recria São Paulo a partir de um outro mode-
lo: Escher. Expõe, amanhã, na galeria Se-
nac (avenida Francisco Matarazzo, 249). O 
fotógrafo George Love, norte-americano, faz 
a exposição "Metade da Metade", no Masp 
(avenida Paulista, 1578), a partir de sábado. 
E com ela ratifica seu espírito inquieto, 
sempre em busca de novos meios de ex-
pressão. 


