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“O que uma pintura oferece ao olhar seria uma realidade 

da qual nenhum olho se farta.” 

  

Walter Benjamin in Sur Quelques Themes Baudelairiens 

  

  

Essas pinturas de Andreia Falqueto fazem parte de um projeto decorrente de um prêmio recebido da Secretaria Municipal de 
Cultura de Vitória/Espírito Santo que visava à ocupação de espaços culturais da capital capixaba. Localizado na Ilha das Caieiras, o 
Museu Manoel dos Passos Lyrio, conhecido como Museu no Pescador, recebe então as obras dessa jovem artista, pinturas de 
grande formato realizadas em óleo sobre tela e construídas a partir do contato e abordagem direta com habitantes do local, e de 
registros fotográficos, usados como referência visual e dados de memória. 

O uso da fotografia no processo é realizado “com um olhar próprio da pintura, buscando o melhor ângulo, uma relação de luz e 
sombra eficaz e rica em sensação de volume, um arranjo de composição e principalmente, de cores ligadas ao espaço e à luz do 
ambiente.” A artista comenta: Sempre busco captar ambiente, figuras e objetos que possuam mesclados em seu arranjo, grupos de 
cores e tons complementares e análogos. 

É uma vivência individual na fotografia e na pintura, atenta a uma realidade específica, que olha internamente para essas pessoas 
ao escolhê-las como modelos e as convoca como personagens dessa Ilha – a Ilha das Caieiras. 

Esse modo de se relacionar com os modelos, busca a espontaneidade do instante para depois desvendar na pintura, a essência do 
humano por baixo das camadas de tinta e, ao mesmo tempo, suas escolhas tem a ver com o caminhar no entorno, descobertas, e 
envolvimento com seu próprio olhar sobre as coisas e as pessoas do local. 

Nas pinturas a imagem não se esgota no que é visto, nosso olhar é jogado para dentro das pinceladas, das manchas construídas com 
pequenas ou grandes faturas, gestos que não se escondem, mas revelam a materialidade deste fazer. 

Uma das obras, intitulada “Deixa eu ver”, mostra um menino agachado no trapiche, mexendo em um balde com peixes, que a 
artista revela eram tainhas. As diferenças do tratamento pictórico na superfície da tela nos chamam a atenção: as representações 
do corpo, do trapiche, do balde e do mar, são construídas com diferentes gestos. O corpo do menino parece ter sido talhado 
delicadamente como por um pequeno formão, pinceladas pequenas, quase uma hachura que se ilumina na luz do sol; já no balde, 
chinelo e trapiche, há outra aparência visual, outra consistência, promovida novamente pela gestualidade, mas desta vez são gestos 
rápidos, esboçam mais a incidência da luz. Por sua vez o mar é um agrupamento de pinceladas horizontais, feitas de azuis, azul que 
se repete em pequenos toques no chinelo, balde, trapiche, corpo do menino e na sua roupa, constrói um ritmo cromático na 
pintura, e de cinzas azulados e brancos, reflexos do sol nos movimentos da água. É assim que Andréia particulariza o seu fazer. 

Há uma espécie de latência nas pinturas, uma respiração, que talvez venha da atmosfera do ambiente fotografado e pintado, da 
qualificação que a artista dá às imagens escolhidas e da relação das coisas e pessoas com esse tão seu lugar e que nos conta 
histórias das Caieiras. 
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