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Odila Mestriner 
Um dos pontos interessem-, a uma emoção, um aconteci-

tes da arte de todos os tempos mento, um jato Qualquer, ou 
é representado pelo estímulo mais simplesmente a uma 
às utopias. Existem potencial- idéia filosófica, religiosa, má-
mente no homem, e desde sem- gica ou cabalística. 
pre, "estados mentais" que po- Os trabalhos de Odila Mes-
ãem ser imunes às condições triner são "impressões da 
estritamente racionais e que mente" e parecem transportar 
não são explicáveis de um pon • o signo de um tempo que é 
to de vista esplicitamente do concomitante com o espaço, 
conhecimento. A bem dizer, o "espaço" de 

A linguagem da arte é um suas pinturas não deriva dos 
sistema de probabilidades on- artifícios do "trompe l'oeil", 
de a improbabilidade é intro- como geralmente usam os pin-
duzida com igual importância, tores de "metier", mas sobre 
como contribuição à história a superfície bidimensional do 
das idéias. suporte, a artista consegue, a 

O homem é um conhecimen• seu modo, representar a idéia 
to suspenso num universo des- áo cosmos habitado pelo pla-
conhecido. Do ponto de vista, neta homem, 
estritamente semântico, a É desta maneira que suas 
obra de arte é portadora de imagens aparecem a nossos 
uma mensagem "ambígua", olhos com contornos, precisos 
em virtude da probabilidade e significados ambíguos, como 
de significados que lhe são co•• se tratasse de imagens da me-
nexos e que vivem numa só viária fechadas na mente que 
significação. tendem revelar a história do 

Na obra de Odila Mestriner seu espírito. Eis, possivelmen-
encontramos a lucidez e o te a chave do mistério de Mes-
cuidado de seu desenho visio- triner: uma busca do "hoje" 
nário, a misteriosa organiza- com a maneira de pensar de 
ção iconográfica de seus sim- um tempo esquecido, ou mis-
bolos, a meticulosa capacidade teriosamente aflorado, 
ae preservar com paciência no Mais que a exploração sis-
"mundo" secreto das lucubra- temática do seu inconsciente, 
ções que a levaram a amadu- Odila Mestriner adentra no 
recer. domínio encantado da própria 

No seu curioso "simbolismo" fantasia, estimula todas as 
se misturam enfaticamente possibilidades e descobre as fe-
algumas famílias de sinais, de lizes intuições através dos pos-
seres, desenhos de objetos, tulados utopistas. 
que convivem livremente e EMANUEL VON 
emblematicamente com situa- LAUENSTEIN 
ções que podem ser coligadas MASSARANI 


