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APRESENTAÇÃO DA PINTORA 

SUELY ANNA KELLINC
Luis Solari

sua tortura interior, e por sua 
côr, extrapictórica, sem con
cessões a estudos e harmonias 
tradicionais. Procurar a côr é 
visceral, não intelectual, por
que é a côr de ressonâncias 
interiores, referidas a todo seu

As vêzes suas obras sugerem 
montões de despojos humanos; 
se adivinha uma intenção so
cial, como se dissesse que a 
humanidade é isso. montão de 
coisas amorfas. E para nos 
convencer dessa suspeita que 
se tem diante da sua obra, 
Suely Anna anota, entre tudo 
isso. uns olhos embrutecidos, 
assombrados, dentaduras de
formadas, pés e mãos que não 
conseguiram seu desenvolvi
mento total. Pés e mãos que 
não servem. Homens a meio 
caminho... Oxalá que não se
ja rumo à deformação total.

Por êste seu forte conteúdo 
social que surge da relação, 
figura, côr, grafismo e pela 
supra-realidade que suas solu
ções imprimem em sua obra- 
supra-realidade — também na 
côr — é que a incluo na nova 
figuração.

Ela estava fazendo falta à 
jovem pintura pôrto-alegrense 
e aí está ocupando seu lugar, 
com alta qualidade técnica, vôo 
de imaginação e profundidade 
de pensamento.

O Museu de Arte do Estado 
anuncia para quarta-feira pró
xima, como sequência à sua 
programação do ano em curso, 
uma mostra da pintora gaúcsa 
Suely Anna Kelling, sôbre a 
qual assim se expressa o pin
tor uruguaio Luís Solari, cuja 
exposição, no mesmo local — o 
Museu* de Arte — será encer
rada na próxima terça-feira.

Eu não posso apresentar 
Suely Anna Kelling a vocês, 
nem lhes falar de sua trajetó
ria, talvez nem lhes falar dela.

Suely Anna é conhecida des
de sempre.

Apareceu 
cheia de possibilidades, porque 
naturalmente teve uma intui
ção e uma sensibilidade. In
tuição que a comprometeu a 
organizar suas buscas e uma 
sensibilidade para que tudo que 
fizesse 
plano 
criação.

Ocupou rapidamente um lu
gar entre os da nova geração, 
que para ter validade e ser no
va, não permite indecisos nem 
temerosos.

Sua obra, sôbre que me a- 
trevo a escrever, interessou-me 
realmente, porque ela interessa 
nesta etapa de _ experiências 
em que a jovem pintora pôrto- 
alegrense está empenhada. Ex- 
puessionista pela anotação i- 
mediata de suas sensações em 
grafismos que não narram, 
mas que expressam dramas in
teriores, pelo menos, algo da

*

ser.

no meio artístico,

estivesse sempre no 
de uma autêntica

*

*
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SOLARI FALA EM SUELY QUE 

INAUGURA MOSTRA NO DIA 8
ção imediata de suas sen
sações em grafismos que 
não narram, mas que ex
pressam dramas interio
res. pelo menos, algo da sua 
tortura interior, e por sua 
côi extrapictóriea, sem 
concessões a estudos e 
harmonias tradicionais. 
Procurar a côr é visceral, 
não intelectual, porque é a 
côr de ressonâncias inte
riores. referidas a todo 
seu ser.

Para a semana que ho
je inicia está previsto a- 
uenas uma inauguração de 
mostra de pinturas: a de 
Sielly Anna Kelling, quar
ta-feira, às 18 30 horas, no 
Museu de Arte do Rio G. 
do Sul.

I/uis Solari, o pintor 
uruguaio que ainda está 
com sua mostra no M. A. 
li G. S. — mais vai reti
rá-la amanhã — conheceu 
Suelly, viu sua pintura, 
gostou e é quem faz a 
apresentação de nossa des
tacada e jovem artista.

Eis o que diz Solari:
“Eu não posso apresen

tar Suely Anna Kelling a 
vocês, nem lhes falar da 
sua trajetória, talvez nem 
lhes falar dela.

Suely Anna é conhecida 
desde sempre.

SÓ ELA

As vezes suas obras su
gerem montões de desoo- 
jos humanos; se adivinha 
uma intenção social, como 
se dissesse que a humani
dade é isso, montão de 
coisas amorfas. E para 
nos convencer dessa sus
peita que se tem diante da 
sua obra, Suelv Anna 
anota tudo isso, uns olhos 
embrutecidos, assombra
dos. dentaduras deforma
das. pés e mãos que não 
conseguiram seu desen
volvimento total. Pés « 

Intui- mãos que não servem. Ho
mens a meio caminho... 
Oxalá que não sei a rumo 

para h deformação total.

Apareceu no meio ar
tístico, cheia de possibili
dades, porque naturalmen
te teve uma intuição • 
uma sensibilidade, 
cão que a comprometeu a 
organizar suas buscas e 

sensibilidadeuma
que tudo que fizesse esti
vesse sempre no plano d® 
mna autêntica criação.

Por êste seu forte con
teúdo social que surge da 
relação, figura, côr, gra- 
fismo e pela supra-reali- 
dade que suas soluções 
imprimem em sua obra — 

tam-

Ocupôu rapidamente um 
lugar entre os da nova 
geração, que para ter va
lidade e ser nova, não per. 
mite indecisos nem teme
rosos-

Sua obra, sobre que me 
atrevo a escrever, interes
sou-me realmente, porque 
ela interessa nesta etapa 
de experiências em que a 
jovem pintura porto-ale- 
grense está empenhada. 
Expressicdista pela anota-

supra realidade 
bém na côr — é que a in. 
cluo na nova figuração.

Ela estava fazendo falta 
â jovem pintura porto- 
alegrense e aí está ocupan
do seu lugar, com alta 
dualidade técnica, vôo de 
imaginação e profundade
Jb nonsamonta

* Quarta-feira O Museu de Arte. va? inaugurar a mostra iudividual da 
pintura de Suely Kelling
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O Museu c!e Arte inaugura 

mostra da Suellya
Às 18,30 horas o Museu 

de Arte do Rio Grande do 
Sul estará, hoje, inaugu
rando mais uma exposição 
do seu programa pai'a 1966. 
Trata-se da mostra dos <ra 
balhos de Suely Anna KeJ- 
ling Suelv já participou de 
várias exposições coletivas 
como na “18 Artistas Gaú 
chos” (Galeria Espaço, 64). 
na “Ambiente I" (Faculda
de de Arquitetura), “Dese
nhos de Artistas Gaúchos" 
(Associação Francisco Us- 
boa-65). Exposição dos Alu
nos de

(MARGS, 65), Desenho e 
Pintura (Faculdade de Ar 
quitetura 66) e a recente 
"Coletiva de Maio” da Ga 
leria Espaço. Em uidiví 
duais estêve, em novembro 
de 64. na Associação Cultu 
ral Franro-Brasileira; nr- 
Galeria Espaço, em 65 e en 
julho, dêste ano, deverá le 
var sua pintura ao Uruguai 
a convite de Henrique Ga 
mes.

Em Salões, Suely estêve 
presente, em 64, no Salão 
('■'s Ex-Alunos da Escola d< 
Arte, quando obteve o Prê

üio do Banco da Província 
Jo RGS; Salão da Assoe 'a 
Ção de Aiies Plásticas 1'ian 
isco F.isboa, em 64 também 
luando recebeu o Prêmio 
Io Banco Nacional do Co 
nérrio e no 11 Salão Cida 
le de Porto Alesire, em 65, 
quando obteve Menção Hon
rosa para pintura.

Esta, em síntese, a recém 
niciada carreira de uma jo

vem nin4ora oue mm i<m 
'ugar de destaque entre os 
novos elementos de valor 
las nossas artes plásticas.

•-

Iberê Camargo
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SUELY KELUNG E SEU PLASTICISMO
Suely Kelling nos surgiu individualmente com a mostra de 

1964 e se reafirmou com a exposição de 65, além da contribuição 
nos movimentos coletivos.

Ei-la agora, após as galerias da Aliança í rancesa e Espaço- 
Galeria, com sua projeção no Museu de Arte do RGS.

Aos 27 anos, essa artista plástica apresenta-se em forma e 
eloquente em seu élan, guardando a linhagem inicial do que 
antes lhe apreciamos.

A mostra em foco está polarizada entre a pintura e o de
senho. E’ o plasticismo desobjetivante e desfigurativo com uma 
deformação fina, feminil e pessoal. Seus a óleos têm proporções e 
suas composições são caprichadas, da plasmagem, angulação e 
simultaneidade ao esboço e pelo cromatismo gostoso. Com a téc
nica do vinil sôbre tela é um ciclo de treze lavores, de temário 
humano como núcleo e motivações psicológicas que vão de “O 
Meu Tempc" aos "Passantes da Terra”, abstraindo e figurando 
de modo sintônico.

Na esfera do desenho, é a técnica do vinil, nanquim e papel 
japonês. Há unidade pessoal, além dos processos técnicos e da 
expressão estética, do nanquim às variações da côr, de cromatis
mo profuso, aberto e jovialmente irradiante, como é a persona
lidade da expositora.

Aqui encontramos nada menos de vinte e dois trabalhos, que 
vão do "Aquém do Crepúsculo” e "Oferenda à Noite” à “Solidão 
em Verde” até “Madrugada do Sonho".

Se a mostra anterior de Solari era tôda máscaras veementes 
e plasmagem viril, ibérica e pessoal, veemente e contundente "co
mo critica, aqui é tôda uma galeria feminil, pessoal de gôsto de
licado, harmonia de conjunto e amorosidade e encanto, apesar 
dos temas e do que mais o seja.

Essa artista, natural de São Pedro do Sul, formou-se em nos
sa Escola de Artes e se apurou com Malagoli e Iberê Camargo e 
vai seguindo sua trilha, de marcação pessoal.

'

r
A. O.
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SUELI ANA KELLING — INTEGRAÇÃO, ÓLEO, 1965 — O trabalho acima faz parte da mostra 
da artista rio-grandense, que está aberta ao público no Museu de Arte do Estado, no Teatro

São Pedro
K&yj
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suely e Em
ESTÃO Aí DIZENDO 

0 OUE PENSAM

r
I

Suely o que tu pretende expressarr — Certo. E tu
comga pintura^ ^ Q homem do meu tempo antes
de mais nada. A experiência que itenhoe <^eme é

cessidaded^comuniçaçao.i^ ^ ma,orla das pessoas 
de dgora?.^^ ^ n&0 yerem M.

vocês acham que, aqui, elas

— !ías»«£r:ir““ JiS#"||?SSLSá . i3=Sr„=.'s?« s“ Srr - —jr T
p6e S- ntip^péV dá a tua opinião, è bom a gente R - *J°p^tíPn^ vlaJar. Para Europa, o mars de-

' S - Bem naquele momento eu sentida aquil0 sint0 uma necessidade enorme a^s ^ uma mu- sistencia. . n,. ia é aceitarem. As pessoas que

rjHI5Seia'*“ 5 dant *S£Í£ ss^ jjp"SLaSSodí I
Í£1«5S5S^ ^S«aMf5SSlS
7o *SdN"aSaA"£ha 'SS. *- tudo é novo^horízontes^nesse SCê importante conhecer, de P™- pessoa^ ^ ^ 00ntinuar, pintandc

. como era antes. . , falar com outras pessoas... . fimo& a ver um sempre, evoluindo sempre...
„ T7,0 cores mais puras, mais amarelos... íctl E __ E depois em Porto Alegre, so ticamos a E - Se possível...

os b-ncos^eunaous^ante,^^ o | - Vais des?.isso. Tud0 dentr0 «as pc-nEJ
I _E depois de sair, vocês voltariam?
E — Voltar?...

Os dois são desta geraçao de pmtores nossos^rCeira
Ela: Suely Arma de Arte do

individual na quarta-feira ultima, no
Bi0E?e“díiod°LipSpmann, com mostra na Galeria Espaço,
aberta na quarta-feira. t l a expiosão de uma

Suely. a pintura vibrante; te^^0 busca da
liberdade de ».Ago^ ***££*?«& “S

• •rtxar^^svsssssí
para confirmar continua linear. As íor-
riormente. A expressão ^tricas Seus qua-
mas são tão claras quanto ante . g ira de existir.

-a conversa

Ínt°Sto urn opmoríalou de seus trabalhos e muitas
Pintura, nesta

**°«% acho que dei um ?ande passo a

porque a

sempre sofre uma re-

■rttmeu
í©

r — E o que vocês
aciui, atualmente?

s _ Acho que esta crescendo.

. eoutras
dades... Mi

da coletiva de São Paulo ps»)„ osRiinto. o Que pensam do6 o interêsse w-,q riiiy.Ar



ív-iuuci a tttmucm. nun raais a cor, mas tuao e 
meu como era antes.

— Uso cores mais puras, mais amarelos...
S — ... e os brancos que eu não usava antes.
R — E o que vocês dizem do movimento artístico 

aqui. atualmente?
S — Acho que está crescendo.
E — E o que ajuda, principalmente, é o interêsse 

das Galerias, em vender.
S — Basta dizer que artistas que antes tinham de

sistido agora estão voltando a pintar. Se tinham desis
tido é porque não têm grande necessidade de pintar. 
Agora, se voltam às telas é porque há um outro interés- 
se É como o Enio diz, uma solicitação maior dos artis
tas, pelas Galerias. E, isto começou há uns dois anos 
mais ou menos, isto é, um movei o mais intenso e con
tinuo.

Der. Agora a gente so tem para dar. Temos que jibru 
novos horizontes nesse sentido. É importante conhecer, 
falar com outras pessoas...

E — E depois em Pòrto Alegre, só ficamos a ver um 
o trabalho do outro...

S — E não se sai disso.
R — E depois de sair, vocês voltariam?
E — Voltar?...
R — E, para mudar de assunto, o que pensam do 

academismo?
E — Superado!
S — Completameme.
E — Para mim, não tem mais chance.
S — Morreu.
R — Morreu porque?
S — Porque a nossa época não condiz mais 

academismo.
E — Bem, antes se deve considerar o que é acadê

mico. Até um abstrato pode ser um acadêmico, basta 
cair na repartição Se vira escola que, em tôrno de uma 
determinada experiência se agrupem vários artistas dis
postos a se expressar da mesma maneira, vira acadêmico,

concreto e objetivo É gostar ou não gostar, o que varia 
de pessoa para pessoa.

R — Quer dizer que vocês vão continuar, pintando 
sempre, evoluindo sempre...

E — Se possível...
S — Vais desistir?
E — Não quis dizer isso. Tudo dentro das uossibili- 

dades.

R — E o que me dizer da coletiva de São Paulo para 
a qual vocês foram selecionadas para participar dela 
pelo Valter Zanini?

S — Uma grande oportunidade. Temos tão pouca 
chance de aparecer fora daqui...

E — Os gaúchos são os que menos aparecem fora

R*— Vocês tem mais alguma coisa a dizer nessa nos
sa conversa informal e sem muitas complicações?

E — queremos agradecer esta cobertura que vocês 
estão dando para nós.

S — Agora é mais fácil chegar a um jornal.
Os bons artistas, naturalmente. (VERA)

Cada um opinou, falou de seus trabalhos e muitas 
outras coisas. E, aqui está o resultado:

Repórter — Suely como vês a tua pintura, nesta 
exposição do MARGS?

Suely — Bem, eu acho que dei um grande passo a 
última mostra até essa de agora. Além de expôr dese
nhos a primeira vez que faço — a não ser em coletivas 
— no ano passado minha pintura era mais abstrata 
Era uma figuração mais escondida. Ali eu também in- 
tencionava a figura, pois totalmente abstrata eu nunca 
fui e nunca vou ser. Já no desenho não preocupo tanto 
com a cõr pelos próprios elementos com que trabalho 
e a técnica é diferente.

Enio — Eu também, no desenho u.víg pouca cõr, tons 
mais escuros. Mas eu desenho pouco e pinto muito mais
Prefiro pintar.

R — E no que diferem estes trabalhos dos anteriores?
E — O que difere, ê a composição, na forma e na 

cõr. Se eu tenho que dizer alguma coisa esta coisa é a 
mesma .. Até a técnica, o tratamento do quadro, é o

daqui.com o
E — Apareceu de repente a possibilidade do artista 

viver do trabalho dèle. As Galerias que proporcionaram
isto

R — Mas e o artista já pode, aqui, viver do trabalho
dêle?


