
Os espantalhos 
de Odila 

ODILA MESTRINER 0 paciência no 'imundo" Odila Mestriner já se secreto das Jucubrações tornou em motivo de que a levaram a amadu-justificado orgulho para recer. No seu curioso Ribeirão Preto pela pro- "simbolismo" se mistu-jeção de sua obra por ram enfaticamente algu-esse Brasil afora. Deten- mas famílias de sina :s, tora de dezenas de prê- üe seres, desenhos d® mios, já participou dei objetas que convivem li-algumas centenas de ex- vremente e emblematlca» exposições Seus origirjafs mente com situações que trabalhos gráficos se in- podem ser coligadas a cluem no acervo de mu- urna emoção, um aconte-fieus de São Paulo, Cam- cimento, um fato qual u 

pinas, Santo André, São quer. ou mais simples-José do Rio Preto- Ati- mente a uma idéia fllosó-baia: Florianópolis, Curit- fica. religiosa, mágica ou tiba; Rio de Janeiro; cabalística. Os trabalhos Brasília, Vitória; Jota- de Mestriner são "irar vile, São Bernardo de pressões da mente" e pa-Campos. Possui obras em recem transportar o síg-coleções particulares nos no de um tempo que é Estados Unidos, Alemã- Concomitante com o espia nha e Bélgica. ço. 
Figura em inúmeras en- A bem dizer, o *és-ciclopédias e dicionários, paço" de suas pinturas dentre os quais: Enciclo- não deriva dos artifícios pédia Larousse; Dicionár do "tronipe raeil* corno rio Das Artes Plásticas do geralmente usam os pin-Brasil, de Roberto Pon- tores de "metier", mas tual; Profile of Kfcw* sobre a superfície bidi-Brasilian Art, de P M. mensional do sunorte, a Bardi; Dicionário Brasi- artista consegue, a seiu leiro de Artistas Flásti- modo, representar a iaéia cos, de Carlos Cavalcan- do cosmos habitado pelo te; História Geral de planeta homem. É desta Arte no Brasil de Walter maneira que suas lmai-Zantni e outros. gens aparecem a nossos , olhos com contornos Dia 12 proximo esteira precisos e signitficados inaugurando exposição ambíguos, como se tratas-de novas obras, de duas gg (jg imagens de niemó- ( séries intituladas O Má- jia fechada na m^nte gico e Ser Espantaüho, no q U e tendem revelar a his-Espaço Cultural Chap tória do seu espirfito Bâs, Ghap, em São Paulo (Rua possivelmente a chave 13 de Maio, 1585 — Parai- d o mistério d<3 Mestriner: so). A exposição per- uma busca do "hoje" com manecerá aberta até 5 a maneira de pensar de de setembro. um tempo esquecido, ou misteriosamente» aflorada. Odila, deste vez. enve- M a i s ^ q u e a explora-reda pelo folclore e apro- ç ã 0 sistemática do seu veita o mês do folclore inconsciente, Odila Mes-para expor seus espan- .triner adentra no domí-talhos humanizados e Ĵ Q encantado da pró-seus mágicos a evocar o fantasia, estimula mundo encantado cir- todas as oossibilídades e cense. descobre âs felizes intui-ções através dos postu-A respeito desta mos- lados utopistas'. tra, assim se manifeste o c r í t i c o Emanuel Vcn Massarini foi preciso e Lauenstein Massariri: Na muito feliz na. enállse da obra de Odila Mestriner obra de Odila, Conhecer encontramos a lucidez e Odila é enaltece-la. Erial1-o cuidado de seu dese- teoe-la é projetar o ncme nho Visionário, a miste- artisfôco de Ribeirão ou, riosa organização ico- melhor, a projeção artís-nográfica de seus símbo- tica de Ribeirão é a di-los, a meticulosa capaci- vulgação da obra de Odi-dade de pcrserverar com la. 
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