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apresentação:

*

Eu não posso apresentar Suely 
Anna Kelling a vocês, nem lhes falar 
de sua trajetória, talvez nem lhes fa
lar dela.

sua tortura interior, e por sua côr, ex- 
trapictórica, sem concessões a estudos 
tonais e harmoniais tradicionais. Pro
curar a côr bonita não é seu problema 
por isso sua côr é visceral, não inte
lectual, porque é a côr de ressonâncias 
interiores, referidas a todo seu ser.

Ãs vezes suas obras sugerem mon
tões de despojos humanos; se advinha 
uma intenção social, 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 is
so, uns olhos embrutecidos, assombra
dos, dentaduras deformadas, pés e mãos

que não conseguiram seu desenvolvimen
to total. Pés e mãos que não servem. 
Homens a meio caminho ... Oxalá que 
não seja rumo à deformação total!

Por êste seu forte conteúdo social 
que surge da relação, figura, côr, gra- 
fismo e pela supra-realidade que suas 
soluções insólitas imprimem em sua obra 
— supra-realidade — também na côr — 
c que a incluo na nova figuração.

validade e ser nova, não permite inde
cisos nem temerosos.

Sua obra, sôbre que me atrevo a 
escrever, interessou-me realmente, por
que ela interessa nesta etapa de expe
riências em que a jovem pintura por- 
to-alegrense está empenhada.

Com êste afã classificador que en
tendo e justifico, pois é a única manei
ra de ordenar êste cáos — benvindo — 
de buscas, é que situo a Suely Anna 
na nova figuração expressionista.

Expressionista pela anotação ime
diata de suas sensações em grafismos 
que não narram, mas que expressam 
dramas interiores, pelo menos, algo da

Suely Anna é conhecida desde sem
pre.

Apareceu no meio artístico, cheia 
de possibilidades, porque naturalmente 
teve uma intuição e uma sensibilidade. 
Intuição que a comprometeu a organi
zar suas buscas e uma sensibilidade 
para que tudo que fizesse estivesse sem
pre no plano de uma autêntica criação.

Ocupou rapidamente um lugar en
tre os da nova geração, que para ter

Ela estava fazendo falta à jovem 
pintura porto-alegrense e aí está ocu
pando seu lugar, com alta qualidade téc
nica, vôo de imaginação e profundidade 
de pensamento.

Luis A. Solari



pintura
técnica: vinil sôbre tela
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1 — O fim dos passos 90 X 65

2 — Aos deuses da liberdade 90 X 65

3 — Êsmo 100 X 80

4 — Sinais Humanos 85 X 60
CM 5 — Passantes da terra........ .. . . 100 X 80cu

6 — Caminho dos astros........ . . . 100 X 803

.5>
7 — Silêncio na medida 85 X 60
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9 — O meu tempo 85 X 60
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desenho
técnica: vinil, nanquim e papel japonês
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1 — Aquém do crepúsculo . .
2 — Implexo ..........................
3 — Hora fragmentada ........
4 — Fragmento de vida ....
5 — Oferenda à noite ............
6 — Exilio ................................
7 — A procura ........................
8 — Retorno ............................
9 — Amanhã ............................

10 — Espaço Noturno ..............
11 — Solidão em verde ............
12 — Depois de tudo ................
13 — Proximidade ....................
14 — Por causa da terra ........
15 — Peregrinos do nada ........
16 — Náufragos ........................
17 — Náufragos do céu ..........
18 — Depêcho ............................
19 — Madrugada do sonho . . .
20 — Olhar e silêncio ..............
21 — Silêncio..............................
22 — Encontro ..........................

. . . . 39 X 36

. . . . 44 X 26

. .. . 41 X 26
... 43 X 27
... 43 X 27
... 42 X 30
... 42 X 25
... 42 X 29
... 43 X 28
... 44 X 30
... 40 X 28
... 42 X 28
... 43 X 28
... 42 X 26
... 42 X 27
... 42 X 27
. . . 42 X 27
. . . 42 X 27
.. . 42 X 28
.. . 43 X 28
. . . 44 X 30
.. . 40 X 27

«Froximidade» — 43 x 28 cm — (D 13)



dados biográficos

*
Suely Anna Kelling nasceu em São Pedro do 

Sul.RGS, em 1939.
Fez estudos de Artes Plásticas na Escola de 

Artes da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul, onde diplomou-se em 1962.

Na mesma escola, seguiu até 64, um curso 
de aperfeiçoamento com o professor Ado Malagoli.

Em 1965, trabalhou no curso livre de Pintura, 
Museu de Arte do RGS, sob a orientação de 

Iberê Camargo.
Sua primeira mostra individual realizou-se em 

novembro de 1964, na Associação Cultural Franco 
Brasileira, PA. No ano seguinte, expõe na Galeria 
Espaço (PA) também individualmente. Para julho 
do ano corrente, está prevista uma exposição sua 
no Uruguai, a convite de Henrique Gomes.

São os seguintes, os Salões em que recebeu 
prêmios: Salão dos Ex-alunos da Escola de Arte. 
em 1964, em que obteve o Prêmio do Banco da Pro
víncia do Rio Grande do Sul; Salão da Associação 
de Artes Plásticas Francisco Lisboa, no mesmo ano, 
tendo lhe sido dado o Prêmio do Banco Nacional 
do Comércio; II Salão Cidade de Pôrto Alegre, em 
1965, em que recebeu Menção Honrosa em pintura.

Participou ainda de inúmeras exposições co
letivas, entre as quais destacam-se: «18 artistas 
gaúchos» (galeria Espaço, 1964), Exposição Coletiva 
Ambiente I, Faculdade de Arquitetura, Desenhos de 
Artistas Gaúchos (na Ass. Francisco Lisboa, 1965). 
Esposição dos Alunos de Iberê Camargo (MARGS,
1965) , Desenho e Pintura (Fac. de Arquitetura,
1966) e na Coletiva de Maio (Galeria Espaço, 1965).
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