
A mostra de AngellaSchilling no SESC Centro, abre em Porto
Velho, o ciclo das exposições do SESC AMAZÔNIA DAS
ARTES 2012.

Através desta,Angella comemora 40 anos de artes plásticas.
Apresenta gravuras originais, registrando a natureza com lente
de aumento, preservada em formas e cores, resultado de uma
pesquisa muito pessoal, como artista plástica.

Seu foco são frutos, sementes, flores, paisagens, insetos...
Algumas obras já foram mostradas no Brasil, outras em Bienais
Internacionais.

Há, entre elas, gravuras premiadas e ainda outras inéditas.
Angella retrata o tema com uma visão contemporânea e sua
intenção é expressar seu amor pela natureza.

A vida em ácido e metal

Nesses tempos de alertas que evidenciam o esforço do
artista de gravar seu grito pelo que o aflige, Angella traz
consigo o ciclo vital: terra que brota de metal corroído por
ácidos, gerando caules que transportam seivas, folhas que
respiram livres, flores que encantam os olhos através de
formas e cores, o tato (do áspero ao macio), o olfato em
aromas que traçam invisíveis caminhos, o paladar nessa
estranha alquimia ora tempero, ora licores afrodisíacos,
geleias, sabores como sussurros que as almas derramam
em nós, nos conscientizando da urgência de preservar a vida.
Logo, seus frutos, não estéreis, pois trazem sementes que
renovam e perpetuam com a força criativa dos deuses, dos
artistas, dos poetas que se arriscam nesse voo mais além.

Essa é a essência da arte.

E Angella é o suor do homem, do bicho do arado, o lado mais
humano do misterioso processo da transcendência.

Ronaldo Nascimento

Crítico de música, poeta e artista plástico.
Rosario – Argentina / 2011

Angella Schilling , gaúcha, de Novo Hamburgo, do Sul do Brasil,
radicada no Rio de Janeiro durante 34 anos; há três anos em
Porto Velho.

Foi influenciada desde a infância pelo ambiente musical e
artístico da colonização européia.

Atraída pela possibilidade dos múltiplos começou pela
Xilogravura, ainda na Faculdade de Belas Artes, no Rio Grande
do Sul. No Rio de Janeiro, passou para a gravura em metal.

Frequentou diversos cursos de Pintura ; Desenho e gravura em
metal, entre PortoAlegre e Rio de Janeiro.

Tem uno seu currículo : 20 Exposições Individuais; 80
Exposições Coletivas; 30 Salões de Arte (destacando -se com
vários prêmios de 1° Lugar, medalhas de ouro, bronze, prata,
Menções Especias, Prêmios deAquisição...) no Brasil e Bienais
nos Estados Unidos (LosAngeles, Maryland, New Jersey e New
York), Chile, Japão, Coréia, China, Espanha, Itália, México,
Venezuela, Uruguai, Romênia, Cuba, Alemanha, Irlanda do
Norte.

Fez capa de livro, de jornais, logomarcas, ilustração para o
jornal Pasquim, Outdoors entre outros.

Professora de Educação Artística; de xilogravura (em diversas
oficinas de Porto Velho – RO e no Projeto Arco-Íris – Funarte
em Manaus) e gravura em metal ( na Oficina Modelo do Sesc
da Tijuca do Rio de Janeiro).

Possui gravuras em Museus e Pinacotecas em vários países do
mundo e do Brasil. Seu nome e currículo constam de diversos
D ic ionár ios de Ar te e Catá logos , nac iona is e
internacionais;além de possuir várias publicações de suas
obras.

www.wix.com/angellaschilling/arte angellaschilling@gmail.com


