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1.
MAL SECRETO,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
160 x 130 cm

2.
DIAS BÁRBAROS,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
160 x 130 cm

3.
PESSOAL INTRANSFERÍVEL, 
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
160 x 130 cm

4.
DAD SMOKING CIGARETTES IN THE GARDEN, 
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
160 x 130 cm

5.
SEM TÍTULO,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr 
[Oil on Arches oil paper 300gr]
76 x 56 cm

6.
SEM TÍTULO,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr 
[Oil on Arches oil paper 300gr]
76 x 56 cm

7.
SEM TÍTULO,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr 
[Oil on Arches oil paper 300gr]
76 x 56 cm

8.
SEM TÍTULO,
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr 
[Oil on Arches oil paper 300gr]
76 x 56 cm

9.
O PAI ESTÁ CANSADO, 
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
150 x 130 cm

10.
BÁLSAMO, 
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
150 x 130 cm

11.
ROMÃ, 
2022
Óleo sobre papel Arches oil paper 
300gr
[Oil on Arches oil paper 300gr]
150 x 130 cm

1 3 . 1 1 . 2 0 2 1  -  0 8 . 0 1 . 2 0 2 2

A R T U R  L E S C H E R  -  E S C U LT U R A S
A R T U R  L E S C H E R

Para mais informações por favor contactar  [For further information please contact]

info@kubikgallery.com

www.kubikgallery.com

19 nov 2022 / 14 jan 2023

D i a s  B á r b a r o s
Sérgio Fernandes

K U B I K G A L L E R Y
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Escute, meu chapa: um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar 
sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo e estar sempre 
recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem e 
explodir com ela. Nada nos bolsos e nas mãos. Sabendo: perigoso, 
divino, maravilhoso.
Poetar é simples, como dois e dois são quatro sei que a vida vale a 
pena etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é 
não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, pra quem não é poeta, 
é não trair a sua poesia, que, pensando bem, não é nada, se você está 
sempre pronto a temer tudo; menos o ridículo de declamar versinhos 
sorridentes. E sair por aí, ainda por cima sorridente mestre de 
cerimônias, “herdeiro” da poesia dos que levaram a coisa até o fim e 
continuam levando, graças a Deus.
E fique sabendo: quem não se arrisca não pode berrar. Citação: leve um 
homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é 
o homem, nem que seja o boi. Adeusão (14/09/1971 – 3a feira).
 
Pessoal intransferível, Torquato Neto
 
O texto de Torquato Neto, citado uma vez mais por Sérgio 
Fernandes através das suas pinturas, poderá traduzir o que são 
estes “Dias Bárbaros”. Um berro, já que quem não se arrisca não 
pode berrar. Uma exposição de Sérgio Fernandes que reúne 
somente pinturas a óleo sobre papel? Inédita.
 
A perfeição habitual dá lugar às imperfeições bem visíveis 
nestes trabalhos. Intencionais, obviamente. Pinceladas, manchas 
de cor contrastantes, fundos que avançam e recuam. 
Irreverência? Talvez. Invenção do perigo, certamente. Como 
Torquato Neto se refere à poesia, Sérgio Fernandes pinta. 
Arrisca, coloca-se em perigo em nome de algo divino, 
maravilhoso.

Confidencia que “Dias Bárbaros” é uma reflexão sobre o tempo, 
sobre o depois da morte e o antes da vida, condições vividas ou 
por viver das quais não existe memória. “Dias Bárbaros” é 
necessariamente o agora. Talvez seja por isso que as suas 
pinturas sugerem algo que está para além de, algo que não é 
visível, são uma qualquer passagem.
 
“Pessoal Intransferível”, “Dad smoking cigarettes in the garden” e 
“Dias Bárbaros” são pinturas cuja força e impacto não dão lugar à 
indiferença. Progressivamente esse sentimento vai sendo 
apaziguado até ao alcance do consolo ou de um sentimento de 
alívio traduzido por “Romã”, “O pai está cansado” e “Bálsamo” na 
última sala. Provocação é a inevitabilidade do reencontro com as 
primeiras pinturas ao sair da exposição.
 
Em “Dias Bárbaros” Sérgio Fernandes destrói a pintura e explode 
com ela. Coloca-se em perigo, recria dificuldades. Questiona-se 
e supera-se. Berra. Todos os dias são dias bárbaros. Perigoso, 
divino, maravilhoso. 

Porto, Novembro 2022
 

[PT]
D i a s  B á r b a r o s

Sérgio Fernandes 
Sérgio Fernandes (1985) é licenciado em 
Artes Visuais pela Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa (2008) e 
pós-graduado em Artes Visuais/Poéticas 
Visuais pela Escola de Comunicação e 
Artes e da Universidade de São Paulo 
(2012). Em 2021/22 esteve em residência 
artística no Centro de Arte Oliva e em 
2016 no espaço PIVÔ Arte e Pesquisa, em 
S. Paulo.  A sua pesquisa artística 
baseia-se na relação direta entre luz e cor 
e de como essa relação é transposta para 
a pintura. Trabalha principalmente em 
pinturas a óleo de grandes dimensões. Os 
trabalhos sobre papel apresentam um 
lado mais íntimo da pesquisa pictórica. 
Exposições individuais (seleção):  "Fundo 
sem Fundo", Centro de Arte Oliva, São 
João da Madeira (2022),  “Inside Here 
there are no stars”, Kubikgallery, Porto 
(2019); “Um Blue”, Centro de Arte de 
Ponte de Sôr (2018),  “Solitude”, Kubikgal-
lery, Porto (2016); “Things Behind Some-
where”, Espaço Cultural Mercês, Lisboa 
(2014);  “O Homem Impulsivo”, Orfeu 
Bookshop, Bruxelas (2009).

Texto:
Joana Duarte 

Sérgio Fernandes 
Sérgio Fernandes (1985) has a degree in 
Visual Arts at the Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa (2008) 
and attended the Post graduate degree 
on Visual Arts/Visual Poetics at the Escola 
de Comunicação e Artes e da Universi-
dade de São Paulo (2012). In 2021/22 
Sérgio was in an Artistic Residence at 
Centro de Arte Oliva and in 2016 at 
espaço PIVÔ Arte e Pesquisa, in São 
Paulo. His artistic research is based on his 
direct relationship between light and 
colour and how this relationship is trans-
posed to painting. Works mainly in large 
oil paintings. His works on paper present a 
more intimate side of pictorial research.
Individual Exhibitions (selection): "Fundo 
sem Fundo", Centro de Arte Oliva, São 
João da Madeira (2022), “Inside Here 
there are no stars”, Kubikgallery, Porto 
(2019); “Um Blue”, Centro de Arte de 
Ponte de Sôr (2018), “Solitude”, Kubikgal-
lery, Porto (2016); “Things Behind Some-
where”, Espaço Cultural Mercês, Lisboa 
(2014); “O Homem Impulsivo”, Orfeu 
Bookshop, Bruxelas (2009).

[EN]
D i a s  B á r b a r o s

Text:
Joana Duarte 

[Listen, my friend: a poet is not made with verses. It’s the risk, it’s being 
always in danger without fear, it’s inventing danger and recreating at 
least bigger difficulties, its destroying language and exploding with it. 
Nothing in the pockets and hands. Knowing: dangerous, divine, 
wonderful. 
Poetize is simple, like two and two are four I know that life is worth it 
etc. Difficult is not running with the verses under the arm. Difficult is 
not cutting the hair when the bar weights. Difficult, for who is not a 
poet, is not betraying his poetry, that, when you think about it, it’s 
nothing, if you are always ready to fear everything; except the ridicule 
of reciting little smiley verses. And going out and about, on top of 
everything, a smiley master of ceremonies, a poetry “heir” that took it 
until the end and are still taking it, thank God. 
And bear in mind: the person that doesn’t risk cannot scream. 
Quotation: take a man and an ox to the slaughterhouse. The one that 
screams closer to the time of danger is the man, even if it’s the ox. 
Goodbye] (14/09/1971 – Tuesday).

Untransferable Personal, Torquato Neto

The text by Torquato Neto, quoted once again by Sérgio 
Fernandes through his paintings, might translate what these 
“Barbaric Days” are. A scream, considering that the person that 
does not risk it cannot scream. An exhibition by Sérgio 
Fernandes that gathers only oil on paper paintings? 
Unprecedented. 

The usual perfection gives way to the well visible imperfections 
on these works. Obviously intentional. Brushes, contrasting 
smudges of colour, backgrounds that go forward and backwards. 
Irreverence? Maybe. Invention of danger, certainly. Just like 
Torquato Neto refers to poetry, Sérgio Fernandes paints. He risks 
it, puts himself in danger in name of something divine, wonderful. 

He confides that “Barbaric Days” is a reflection about time, about 
the after death and before life, conditions lived or not lived yet of 
which there is no memory. “Barbaric Days” is necessarily the 
now. Maybe that’s is why his paintings suggest something that is 
beyond of, something that is not visible, they are any kind of 
passage. 
“Untransferable Personal”, “Dad smoking cigarettes in the 
garden” and “Barbaric Days” are paintings which strength and 
impact give way to indifference. Progressively that feeling gets 
appeased until reaching a consolation or a feeling of relief 
translated by “Pomegranate”, “Dad is tired” and “Balm” at the last 
room. Provocation is the inevitability of the reencountering with 
the first paintings when leaving the exhibition. 

In “Barbaric Days” Sérgio Fernandes destroys the painting and 
explodes with it. He puts himself in danger, recreates difficulties. 
He questions and overcomes himself. Screams. All days are 
barbaric days. Dangerous, divine, wonderful. 

Porto, November, 2022

 


