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SOBRE A ARTISTA
Leila Kelly é Artista Visual, Professora e Produtora Cultural. Mestre
em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, Leila possui
graduações em Artes Plásticas (UFES) e em Comunicação Social
com ênfase em Publicidade e Propaganda (FAESA – ES). 
 
Como artista visual, Leila se considera múltipla. Sua produção
caminha por diversas áreas como gravura, pintura, ilustração,
criação de objetos, instalação, entre outros. Atualmente, sua
pesquisa poética se dá na busca da expansão da cor e do traço,
investigando formas de apresentar blocos de cor em contraste
com linhas negras. Leila, participou de exposições coletivas e uma
individual. 
Complementarmente, lecionou cursos particulares na área de artes
facilitando matérias como aquarela, desenho e História da Arte.
Além disso, facilitou oficinas de aquarela sobre madeira nos SESCS
Avenida Paulista e Itaquera. 
 
Em sua pesquisa acadêmica, Leila investiga os cartazes de
serigrafia cubanos produzidos para a divulgação do cinema
estrangeiro no país no período pós-Revolução (1960-1969),
traçando um paralelo entre os pôsteres originais e os produzidos
em Cuba. Como Produtora Cultural atua em galerias de arte, onde
participa da pré à pós-produção de exposições e feiras, assumindo
diversas frentes, como curadoria, montagem, relação com artistas,
expografia e atendimento.



SÉRIE MEMÓRIA, 2020
Aqual ine sobre papel ,  21 x 15 cm



Aqual ine sobre papel ,  21 x 15 cm

SÉRIE MEMÓRIA, 2020



ARDER, 2019
fe l tro e estrutura de ferro,  15 x 9 x 9 cm



3 SEGUNDOS ANTES DE VOCÊ PARTIR, 2019
f ibra s intét ica e estrutura de ferro,  15 x 9 x 9 cm (cada)



EXPANDIR, 2019
f ibra s intét ica e estrutura de ferro,  15 x 9 x 9 cm (cada)



ILUSÃO, 2019
f ibra s intét ica e estrutura de ferro,  15 x 9 x 9 cm (cada)



TRANSBORDO, 2019
f ios de algodão,  fe l tragem, estrutura de v idro,  71 x 6,5   x  7 cm



SÉRIE ENCANTO, 2019
aquarela e nanquim sobre madeira,  8 cm diâmetro



SÉRIE ENCANTO, 2019
aquarela e nanquim sobre madeira,  12 e 8 cm diâmetro



QUASE NÃO HÁ, DA SÉRIE TUDO QUE EU QUERIA DIZER, 2019
aquarela e nanquim sobre papel ,  21 x 15 cm



EU FUI, DA SÉRIE TUDO QUE EU
QUERIA DIZER, 2019
aquarela e nanquim sobre papel ,  21 x 15 cm

ANESTESIAR, DA SÉRIE TUDO QUE
EU QUERIA DIZER, 2019
aquarela e nanquim sobre papel ,  21 x 15 cm



SÉRIE ME VEJO, 2016
Ani l ina e nanquim sobre papel ,  15 x 21 cm



SÉRIE ME VEJO, 2016
Ani l ina e nanquim sobre papel ,  21 x 15 cm

SÉRIE ME VEJO, 2016
Ani l ina e nanquim sobre papel ,  21 x 15 cm



Aquarela sobre papel ,  15 x 21 cm

SEM TITULO, 2016



Nanquim e graf i te sobre papel ,  32 x 24 cm

SEM TÍTULO, 2015



LADY WITH AN
EARRING I, 2015

LADY WITH AN EARRING
II, 2015

LADY WITH AN EARRING
III, 2015

Nanquim e graf i te sobre papel ,
42 x 29 cm

Nanquim e aquarela sobre papel ,
42 x 29 cm

Nanquim e aquarela sobre papel ,
42 x 29 cm



Mult imeios -  caixa com 30 fotograf ias e texto -    21 x 30 cm
 
Obra exposta na Galer ia de Arte e Pesquisa -  UFES

SUSPENSÃO, 2015



Linoelogravura,  18 × 23 cm -  Edição de 3
10 l inoleogravuras,  intercaladas com textos ret irados do l ivro Casa das Estrelas de Javier Naranjo.  
 
Obra exposta na I I  Mostra Internacional  de Gravura.  Casa Porto,  Vitór ia/ES

QUIMERA (LIVRO DE ARTISTA), 2014



Ponta seca em pol iet i leno,  29 x 42 cm

ESPELHO, 2014



serigraf ia ,  42 x 29 cm

DAMAS, 2014



serigraf ia ,  42 x 29 cm

LEVE, 2014



Litogravura,  42 x 29 cm

A RECUSA, 2015



•  Fev/2016.   Âmago – Caiana.  Vitór ia/ES.

 

 

•  Ago/2015.  Ocupa 2015 – Galer ia de Arte e Pesquisa,  UFES.        

V i tór ia/ES.  

•  Andy Warhol  – Stone Pub.  Vitór ia/ES.  

•  I I  Mostra Internacional  de Gravura.  Casa Porto.  Vitór ia/ES.

 

 

 

•  2019.  Mestrado em Comunicação e Semiót ica.  Ponti f íc ia

Universidade Catól ica de São Paulo (PUC-SP) .  São Paulo/SP.

•  2017 – 2019.  Produtora cultural  na galer ia Arte Hal l .  São

Paulo/SP.

•  2014 – 2015.  Auxi l iar  de curadoria e montagem na

Exposição “Espír i to 80” .  GAEU – UFES.  Vitór ia/ES.

•  2012 – 2015.  Graduação em Arte Plást icas.  Universidade

Federal  do Espír i to Santo (UFES) .  V i tór ia/ES.

•  2004 – 2008.  Graduação em Comunicação Social  com

ênfase em Publ ic idade e Propaganda.  Faculdade Integradas

São Pedro (FAESA) .  V i tór ia/ES.
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EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS

EXPOSIÇÕES COLETIVAS
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