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Até o próximo dia 5 
de setembro, o Espaço 
Cultural Chap Chap em S. 
Paulo está com a mostra 
de Odila Mestriner deno-
minada O Mágico Ser Es-
pantalho, com suas mais 
recentes obras. 
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não pode perder esta ex-
posição. O endereço da 
galeria é rua 13 de Maio, 
1585, Paraíso. -

Sobre a obra de Odila 
Mestriner é muito interes-
sante o texto de E&anuel 
Von Laúenstein Massarani: 

- u nomem é um co-
nhecimento suspenso num 
universo desconhecido. Do 
ponto de vista, estritamen-
te semântico, a obra de ar-
te é portadora de uma 
mensagem "ambígua", em 
virtude da probabilidade 
de significados que lhe são 
conexos e que vivem numa 
só significação. Na obra de 
Odila Mestriner encontra-
mos a lucidez e o cuidado 
de seu desenho visionário, 
a misteriosa organização i-
conográfica de seus símbo-
los, a meticulosa capacida-

de de perseverar com pa-
ciência no "mundo" se-
creto das lucubrações que 
a levaram a amadurecer." 

No seu curioso "sim-
bolismo" se misturam en-
faticamente algumas'famí-
lias de sinais, de seres, de-
senhos de objetos, que 
convivem livremente com 
situações que podem ser 
coligadas a uma emoção, 
um acontecimento, um fa-
to qualquer, ou mais sim-
plesmente a uma idéia filo-
sófica, religiosa, mágica 
ou cabalística. 

PRECISÃO E 
AMBIGÜIDADE 

Os trabalhos de Odila 
são "impressões da mente" 
e parecem transportar o 
signo de um tempo que é 

concomitante com o espa-
ço. A bem dizer, o "espa-
ço" de suas pinturas deriva 
sobre a superfície bidimen-
sional do suporte, a artista 
consegue, a seu modo, re-
pYesentar a idéia do cos-
mos habitado pelo planeta 
homem. É desta maneira, 
que suas imagens aparecem 
a nossos olhos com con-
tornos precisos e signfi-
cados ambígüos, como se 
tratasse de imagens da me-
mória fechadas na mente 
que tendem a revelar a his-
tória do seu espírito. Mais 
do que a exploração siste-
mática do seu inconsciente, 
Odila Mestrine adentra no 
domínio encantado da 
própria fantasia, estimula 
todas as possibilidades e 
descobre as felizes intui-
ções através dos postula-
dos utopistas". 


