
Andreia Falqueto: conjugando o verbo da memória 

Texto para a exposição Tempo Verbal, na EmParede Galeria de Arte, Vitória, 2014 

Mais do que uma exposição, Tempo Verbal é uma colaboração entre a artista Andreia Falqueto e a Emparede Galeria de 
Arte. A expressão gramatical escolhida como título sintetiza a simbiose entre o trabalho da artista e o ethos dessa 
galeria/cineclube/projeto/família. De ambas as partes afluem narrativas e o resultado desse encontro é uma evocação 
de memórias e a criação de novas para serem lembradas. 

A obra pictórica de Andreia é um filme em fragmentos, um portmanteau construído com telas que registram o olhar 
extremamente perceptivo da artista e um estilo representativo que a caracteriza como uma figurativista com grande 
domínio de técnica e uma imaginação irreverente, docemente irônica e poética. 

Para Tempo Verbal, Andreia criou um conjunto especialmente para o local expositivo, que com esse primeiro contato 
com o público vai crescer e ganhar novas camadas simbólicas para continuar sua jornada como um texto aberto, um 
filme em construção não-linear. 

Nessa especificidade temos uma surpresa inusitada, um plot twist nessa narrativa. A idealizadora do espaço expositivo 
de arte, Yvana Belchior, tornou-se, junto com sua família e outros elementos de seu espaço afetivo e criativo, o material 
temático da artista. Faz parte do método de Andreia produzir fotografias antes de transformá-las com suas pinceladas 
ricas em psicologia, seu desenho preciso e sua coragem de desafiar noções de belo e legítimo segundo o léxico da 
convenção. 

Sua marca registrada de retratista é arrancar de seus modelos muito mais do que sua imagem e semelhança. Ele traz à 
tona sua vida anterior, e introduz um espaço de tensão no universo representado que é onde reside o magnetismo e o 
pathos de suas telas. Inquietas e loquazes, elas transcendem o mero virtuosismo mimético. 

Nesse conjunto, Andreia recria o universo desse pequeno clã, fundindo passado com presente e assim criando um 
colapso temporal. Nesse sentido, o tempo verbal de Andréia é um perpétuo presente que permite que o espectador se 
reconheça em memórias alheias e enuncie suas próprias. É o verbo se reproduzindo e produzindo, ad-infinitum. É a arte 
como forma de verbalizar ocorridos e parir novos. 
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