


artistas

Beatriz Figueira 

Gabriel Pitan Garcia 

Lala Becker 

Rafaela Foz

de 29 de setembro  a 8 de dezembro 
2018



ENTRETEMPOS  
E TEMPOS
Os quatro artistas que participam com seus trabalhos dessa edição do Programa 
de exposição dos formados em Artes Visuais encontraram, em meio a conversas e 
reflexões, uma palavra – entretempos – que pudesse indicar a situação em que se viam 
nesse momento de vida e de definições de caminhos profissionais a seguir. A opção, 
claro, não foi fácil, nem simples, já que a dificuldade em unificar-se em torno de um 
único conceito ou ideia apresentou-se como habitualmente acontece, como uma tarefa 
quase insuperável.

Assim, uma vez mais, esse é o ponto de partida para apresentar a exposição desses 
novos artistas recém-formados que, com sua produção, dão continuidade, pelo décimo 
terceiro ano, ao Programa de exposição.

A manutenção do Programa ao longo desse período afirma a compreensão e a crença na 
necessidade de uma política mais ampla de apoio e incentivo, desenvolvida ao longo dos 
últimos anos de forma sistemática para a difusão das diversas maneiras de manifestações 
artísticas oriundas das atividades acadêmicas desenvolvidas pelo corpo discente do 
curso de Artes Visuais. Ele também pode ser visto ou compreendido como uma atividade 
político-pedagógica singular por seu sentido de compromisso de continuidade com as 
atividades didáticas.

Merece destaque, ainda, uma preocupação com ações institucionais que possam 
promover, além de buscar dar visibilidade a essa produção, propondo-se a encontrar 
formas para inserir essa atividade como uma ação relevante para o calendário  
artístico-cultural da cidade. Dessa forma, então, oferece condições para a possível 
percepção externa desta produção, “desprotegida” da moldura institucional da 
Faculdade.

O que temos, a partir dessa tomada de posição, é um desejo de potencializar a 
valorização dos alunos e de sua produção, ao dar-lhes condições para apresentar 
o adensamento daquelas investigações, originalmente trabalhadas ao longo de sua 
permanência no ambiente acadêmico e lançando-se em uma dimensão de maior 
enfrentamento e mais pública, compartilhando suas inquietações.
Em cada uma das propostas apresentadas pelos artistas, é possível identificar interesses 
e elaborações que visam dar prosseguimento às pesquisas que individualmente eles 
exploraram em processos de formação. Para além de algo que poderia ser identificado 
como comum a todos, referindo-me à noção de tempo, em cada um deles é possível 
identificar uma proposta de ocupar um espaço na sala de exposições, que lhes permita 
manter a distância e a individualidade, mas que também aponte para uma ocupação 
conjunta e que, ao relacionar-se a partir dos quatro cantos da sala, possibilite entrever 
ou perceber essa relação entre espaços e tempos distintos.

“Entretempos” alude, diretamente, à condição do espaço temporal que se instaura entre 
diferentes tempos e instala uma condição para além do tempo bergsoniano, do presente, 
um tempo entre o passado e o futuro não definido e quase que como em suspensão se 
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apresenta. De certa forma, ao definirem um título para sua mostra coletiva, eles nos 
indicam essa condição de se verem na dimensão do deslocamento temporal que aqui 
propõem marcar por sua demarcação do espaço que ocupam. Algumas das propostas 
trazem como marcas em si mesmas essa condição de registrar o tempo,  
sua duração e sua passagem, mas que na sala de exposições se materializam para 
afirmar a possibilidade dos caminhos sem os definir ou sustentar como única saída 
possível.

Outros elementos e dados podem, também, ser apreendidos a partir dos trabalhos 
apresentados e, dentre eles, algumas indagações e mesmo investigações acerca da 
ideia e do conceito de espaço, lugar, deslocamento e ação ficam evidentes ao se 
materializarem na produção desenvolvida especialmente para a mostra, mas ainda 
decorrências de deambulações, do deslocar-se pela cidade e para outros territórios 
além dela.

Correndo o risco de me repetir, como já dito em ocasiões anteriores, devemos, ainda, 
pensar nas individualidades que se unem para, dentro dos seus limites, concentrarem 
forças necessárias para ativar o espaço da sala de exposição do MAB Centro, 
propondo experiências sensíveis, de natureza artística, que levem outros indivíduos 
a se deslocarem e a descobrirem, ou mesmo a se encontrarem com este lugar. Os 
desdobramentos e aprofundamentos nas investigações que os motivaram até aqui 
significam a possibilidade de construção de um lugar que não é, necessariamente, o do 
limite, mas o da possibilidade.

Aspiração, vontade, querer, expectativa, desejo são palavras que de imediato nos vêm  
à mente ao pensarmos no horizonte de um jovem artista que se vê prestes a enfrentar 
a vida profissional e a se lançar ao mundo em uma inevitável aventura a que a vida o 
levará e que o aguarda, e ele, assim como seus companheiros de viagem, o deseja.

O Programa de exposição dos bacharelados em Artes Visuais da FAAP prossegue, 
assim, apresentando com “Entretempos” um possível momento de passagem, 
simbolicamente uma entrada na vida profissional que, como de hábito nessas 
circunstâncias, é marcada muito mais por dúvidas, questionamentos e inquietações,  
mas fundamentalmente por desejos.

Marcos Moraes 

Coordenador 
Cursos de Artes Visuais – Bacharelado e Licenciatura  
Faculdade Armando Alvares Penteado

Deriva seca, 2018
Tinta e grafite sobre papel 

210 x 75 x 15cm 

(detalhe)

Beatriz Figueira
Maria Beatriz Torres Figueira da Silva

(São Paulo, SP- 26/10/1991)  
www.beatrizfigueira.com 

(detalhe)
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Antígona, 2018
Lata, tinta (e detritos em decomposição), impressão digital  

sobre papel, acrílica e verniz
35 x 23 x 23 cm

Gabriel Pitan Garcia
Gabriel Pitanga Garcia 
(São Paulo, SP- 13/07/1994) 
www.gabrielpitangarcia.com 

Haikai para Khronos, 2018 
Ampliação fotográfica sobre papel (mate)

27 x 48 cm (x11)
27 x 588 cm (total)

Lala Becker
Ana Laura Becker Ayrosa Monteiro de Andrade  

(São Paulo, SP- 21/04/1984) 
@lala.becker_art

(detalhe)
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Varal 1, da série Varais, 2018
Ampliação fotográfica sobre papel (mate) 

75 x 100 x 5 cm (x4)

Rafaela Foz
Rafaela Minhós Foz 
(São Paulo -  14/01/1994)

www.rafaelafoz.com
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Programa de exposição dos bacharelados em Artes Visuais FAAP (:2018: São Paulo, 
SP) ‘Entretempos’. – São Paulo: Fundação Armando Alvares Penteado, 2018.

16 p.: principalmente fotografias: 14x21 cm 

Semestral.

Catálogo da mostra dos bacharelados em Artes Visuais da Fundação Armando 
Alvares Penteado, realizada de 29 de setembro a 8 de dezembro de 2018, que 
reuniu trabalhos em pintura, fotografia e outras manifestações artísticas. 

1. Artes plásticas – Exposições 2. Arte moderna, Séc. XXI – Exposições I. Fundação 
Armando Alvares Penteado (São Paulo, SP) II. Título.

FIChA CATALOGRáFICA
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