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A pintura nunca retratou o real. Mas, por meio de suas ficções, procura se aproximar dele. Courbet se dizia realista por evitar o artificialismo 
das convenções acadêmicas e por se ater aos traços visíveis e aos aspectos sociais dos assuntos que elegia para pintar. Com isso, propunha 
uma representação fidedigna do mundo e nisso consistia o seu voto de realismo. Décadas depois, muitos abstracionistas também se 
consideravam realistas a seu modo: recusavam a própria ideia de representação para propor uma arte que se apresentava, ela mesma, como 
uma realidade a parte. 

Estava claro para Courbet que o acesso ao real dependia de um esforço interpretativo e que este, por sua vez, dependia de suas escolhas 
políticas. A realidade, por tanto, não era um fenômeno retiniano. Os abstracionistas, além disso, levaram em conta, também, a intervenção da 
própria condição física e material da pintura como recurso de interpretação. Por essas e outras, a realidade alcançada pela pintura sempre 
estará comprometida de um modo ou de outro. 

O trabalho de Andreia Falqueto lida com essas questões. Há nele um respeito aos modelos, ainda que não haja nos modelos um padrão de 
objetividade a priori por respeitar. Ciente deste problema, ela tem, de saída, o cuidado de não cair, inadvertidamente, nas armadilhas das 
convenções. Daí em diante, busca se ater a traços visíveis, mas sem permitir que o trabalho se esgote num espetáculo de aparências. Busca 
também se ater a aspectos sociais, mas sem reduzir os retratados a estereótipos. A artista está ciente também da materialidade do meio 
pictórico. Assim como em Lamsfuß e Lucien Freud, há uma grande atenção aos traços dos modelos, ao mesmo tempo em que o pictórico se 
faz presente no acúmulo espesso de gesto e de cor. Sem pender para uma subjetividade expressionista, ou acreditar demasiado numa 
objetividade “realista”, Andreia traz conjuntamente em seu trabalho a dimensão figurativa e a dimensão plástica, deixando aos nossos olhos 
aquilo que talvez seja uma das poucas realidades da pintura figurativa: a enigmática transição entre matéria e imagem. Andreia se aproximou 
de indivíduos que trabalham na rua a noite: vendedores, mendicantes, prostitutos, andarilhos e grafiteiros. Conversou com eles e soube um 
pouco de suas vidas. Obteve permissão para fotografá-los e retrata-los na pintura. O trabalho de observação no labor da pintura foi modificado, 
antes de seu começo, por esses encontros e interações. Talvez por isso, o que se vê em Mão única não são espectros da noite, mas identidades 
humanas, cuja luz se faz filtrar no atrito, sempre aflitivo, entre materia e imagem e na relação, nunca resolvida, entre a materialidade do 
mundo e a percepção do artista. 

O título da exposição parece fazer alusão às poucas alternativas sociais de muitos dos retratados. Mas também a um desejo intransigente, por 
parte do artista, de se aproximar do real, a despeito do fato de que este sempre irá escapar. Gosto de pensar no paradoxo de uma via de mão 
única que vai até um balão de retorno: ou se aceita um signo de impossibilidade ou se persevera na mesma via, fazendo reaparecer a sua 
potência. Aqui parece residir a porção de realidade comprometida no trabalho de Andreia. 

  

(english version)  From the one-way to the roundabout 

Painting has never portrayed the real. But through its fictions, it seeks to approach reality. Courbet was said to be a realistic painting to avoid 
the artificiality of academic conventions and to stick to the visible traces and the social aspects of the issues that he chose to paint. Thus, he 
proposed a reliable representation of the world and it was his “vow of realism”. Decades later, many abstractionists also considered realistic 
painting in its own way: they refused the very idea of representation to propose an art that is presented herself as a reality apart. It was clear 
to Courbet that the access to the “reality” depended on an interpretative effort and that this, in turn, depended on one’s po litical choices. The 
reality, therefore, was not a retinal phenomenon. The abstractionist also took into account also the intervention by the physical condition and 
painting material and interpretation features. For these and others, the reality achieved by painting is always a compromise,  in one way or 
another. Andreia Falqueto’s work addresses these concerns. There is in it a respect for people portrayed, although there are no standard for 
respecting people in advance. Aware of this problem, she is careful not to fall inadvertently into the traps of such conventions. Thereafter, she 
seeks to stick to obvious traces, but without allowing the work to run out in a “keep up appearances show”: She seeks to stick to social aspects 
without reducing the portrayed ones into any stereotypes. The artist is also aware of the materiality of the pictorial medium. As in Lamsfuss 
and Lucien Freud, there is a great attention to the models features, while the pictorial is present in a thick accumulation of gesture and color. 
Without falling for an expressionist subjectivity, or to what could be a “realistic” objectivity belief, Andréia brings together in her work the 
figurative and the plastic dimension, leaving to our eyes what is perhaps one of the few realities of figurative painting: the enigmatic transition 
between matter and image. Andreia has approached individuals who work on the street by night: vendors, beggars, prostitutes, vagrants and 
graffiti artists. She talked with them and knew a little of their lives. She has gotten permission to photograph and portray them in painting. The 
observation work in painting was modified before its very beginning by these meetings and interactions. Maybe so, what you see in Mão única 
is not the night spectra, but human identities, whose light is filtered in friction, always distressing, between matter and image and relationship, 
never resolved, between the materiality of the world and the perception of the artist. 

The exhibition’s title seems to allude to the few social alternatives of many of those who were portrayed. But it also has to  do with an 
uncompromising desire on the behalf of the artist to approach the real, despite the fact that reality will always escape of our hands. I like to 
think on the paradox of a one-way street that goes to a roundabout: one can accept the “sign” of impossibility or instead one may go on in the 
same direction until its power reappears. This seems to be here the reality portion in the Andreia’s work. 


