
No dia 24 de Maio, pelas 18h00, o Kubikulo (Rua da Restauração nº10, Porto) inaugura 

a exposição Rio Léthê #6 de Artur Lescher.  

Todo o trabalho que desenvolvo começa a partir de um conjunto de relações gramatic-
ais, ou seja, a escolha dos materiais, as formas que se relacionam entre si e os 
mecanismos que interagem com eles. A engenharia do trabalho é muito importante. 
Tudo isto serve um propósito que se tornará mais claro durante o processo de 
construção. A consciência que essas relações evocam, além das relações formais, é 
algo a que presto muita atenção, ao fazer o trabalho, procuro deixar o discurso claro.

Artur Lesher

Artur Lescher (1964, São Paulo, Brasil)
Há mais de trinta anos, Lescher apresenta um trabalho sólido como escultor, que 
resulta da pesquisa em torno da articulação de materiais, pensamentos e formas. 
Nesse sentido, o artista tem no diálogo particular, ininterrupto e preciso, com o espaço 
e o projeto arquitetónicos, e a escolha de materiais (que podem ser metal, pedra, 
madeira, feltro, sais, latão e cobre), elementos fundamentais para destacar o poder 
desse discurso.
Mesmo que o trabalho de Lescher esteja fortemente ligado aos processos industriais, 
apresentando extremo requinte e rigor, a sua produção não tem a forma como único 
propósito, na verdade, vai além. Essa contradição abre caminho para o mito e a 
imaginação, elementos essenciais para a construção da sua Paisagem Minimal [Galeria 
Nara Roesler, 2006].
Participou nas 19ª e 25ª edições da Bienal Internacional de Arte de São Paulo, São 
Paulo / SP, Brasil (1987 e 2002), e na 5ª Bienal do Mercosul, Porto Alegre / RS, Brasil 
(2005). Participou em várias exposições coletivas na América Latina, Europa e Estados 
Unidos, bem como em duas exposições individuais: Instituto Tomie Ohtake (ITO), em 
São Paulo / SP, Brasil (2006) e no Palais d'Iéna, Paris, França (2017).
Em 2019, expôs (“Suspensão”) na Pinacoteca do Estado de São Paulo.
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Outras exposições e feiras de arte:

16 Março - 18 Maio 2019
Standstill, Alexandre Canonico & Paul Barlow
KUBIKGALLERY
Smog, Tiago Mestre
KUBIKULO

3 Abril - 25 Maio 2019
Entre a Forma e o Conceito,
Exposição Colectiva
ANEXO DA GALERIA LUISA STRINA

16 - 19 Maio 2019
ARCO Lisboa, Lisboa, Portugal

24 Maio - 13 Julho 2019
 >e(c(o< , Pedro Tudela
KUBIKGALLERY
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