
Secundino Hernández
Untitled

Pintura Líquida

De uma certa forma, pintar é sempre assumir um risco. “Desenhado à faca este traço pode ser mortal”, inscrevia 
Gaetan num pequeno desenho de 1979. Pintar, mais ainda que desenhar, é estar sempre no fio do arame, numa 
luta interior, consigo próprio, e também com as condições exteriores, com o próprio corpo da pintura. “Stroke after 
stroke means decision after decision, and you can’t be afraid of what is going to happen next”. O risco de tomar 
decisões de que Secundino Hernández fala numa conversa com Martin Coomer (1) inscreve, metonimicamente, 
o acto de pintar, o exercício artístico, no campo da vida. É uma prática vital. Não há separação entre as horas 
de trabalho passadas no atelier e a vida vivida fora desse espaço de experimentação, quer dizer, o espaço 
do atelier não enuncia um limite, uma linha que separa o que seria um espaço ficcional e o território do real. A 
substancial diferença é que o atelier funciona como uma câmara de intensificação. Cada gesto, cada inflexão, 
cada tomada de decisão — física, intuitiva, instintiva, meditada, refletida —, e cada pausa, são exponenciadas 
vertiginosamente. O atelier é um espaço-acelerador de partículas, onde forças se conjugam e circulam, onde se 
gera energia e onde acontecem coisas, por vezes inesperadas, que fogem ao controlo do artista. 

Secundino não se cansa de afirmar a importância do processo no seu trabalho, assim como o papel do acaso 
nesse processo. Há nele uma evidente dimensão performativa, um ritual diário que funciona como uma estranha 
e, ainda assim familiar, circularidade: fazer — desfazer — voltar a fazer [criar sempre no limiar de destruir]. 
Nesse sentido, é devedor da tradição pictórica do Extremo-Oriente: a preparação é um lento processo de 
esvaziamento interior que se aprende fazendo. A parte árdua do trabalho é a preparação, colocar-se, estar em 
condição; só depois, subitamente, pela ação, pelo gesto, chega a inspiração. É um permanente exercício de 
humildade, em que se aprende a esvaziar o ego. Fazer pintura é uma incorporação do mundo, frequentemente 
sem distância ou recuo, mais do que um exercício formal ou estético. 

Quando, no período de montagem desta exposição, vi as pinturas a serem colocadas no espaço da Galeria 
Nuno Centeno, fui tele-transportado para o espaço da Orangerie, em Paris, onde está instalada uma das obras 
mais emocionantes da história da pintura, o panorama de Claude Monet, Nymphéas (Ninfeias), uma pintura-
ambiente à escala da arquitetura que submerge o observador e o convoca para uma relação que vai além do 
regime da visibilidade ou da visualidade, uma relação física, propriamente corporal. 

A esta aproximação não será estranha uma certa qualidade líquida da pintura, ainda que só perceptível enquanto 
memória ou vestígio. As chamadas “washed paintings” constituem uma das mais importantes séries de pinturas 
de Secundino Hernández. Nelas, o processo (a aplicação de água pressurizada sobre a tela pintada em várias 
camadas e posteriormente raspada) é também uma semântica (a pintura aquém ou além da imagem), e ainda 
mais uma temporalitas — configura, talvez, um visão do mundo enquanto contingência e fragilidade. 
De fragilidade parecem também falar-nos os desenhos a pastel sobre papel costurado — amplas e delicadas 
superfícies recompostas ou reconstruídas sobre as quais se declinam e combinam gestos informais em subtis 
combinações cromáticas. Dizer não implica usar muitas palavras, desenhar é também um acto de reparação. 

Nuno Faria

(1) Secundino Hernández —Paso, Victoria Miro, Londres, 2017
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1-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel em papel costurado
114 x 206 cm

2-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel em papel costurado
114 x 206 cm

3-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrílico em linho
159 x 134 cm

4- SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel em papel costurado
114 x 179,5

5-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel em papel costurado
106 x 163,5 cm

6-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrílico e pigmento sobre linho
159 x 135 cm

7-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrílico em linho
159 x 136 cm

8-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrílico e pigmento sobre linho
159 x 134 cm

9- SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrílico e pigmento sobre linho
159 x 134 cm

10-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrílico e pigmento sobre linho
159 x 134 cm

11-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrílico e pigmento sobre linho
159 x 134 cm

12-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrílico e pigmento sobre linho
161 x 136 cm
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Secundino Hernández
Untitled

Liquid Painting

In a way, painting hinges on a stroke of luck. In a small drawing from 1979, the artist Gaëtan wrote “Drawn with 
a knife, this can be a mortal stroke.” Even more than drawing, to paint is to always be on the wire, locked in an 
inner struggle, but also tussling with external circumstances, and with painting itself. “Stroke after stroke means 
decision after decision, and you can’t be afraid of what is going to happen next”. This gamble of choices evoked 
by Secundino Hernández in a conversation with Martin Coomer (1) metonymically inscribes the act of painting 
— the artistic exercise — in the field of life. It’s a vital practice. There is no separation between the working hours 
spent in the studio and what’s lived outside that space of experimentation. The studio space does not imply a 
limit, a line separating fiction from reality. The substantial difference is that the studio works as a chamber that 
intensifies the experience of life. Every gesture, every inflection, every choice — physical, intuitive, instinctive, 
meditated, reflective — and every pause, expand exponentially. The studio space is a particle accelerator: forces 
combine and circulate, energy is created and, sometimes, unexpected things happen — things that are beyond 
the control of the artist.

Secundino never tires of asserting the importance of the process in his work, and of the role of chance in that 
process. There is an evident performative dimension to it, a daily ritual that functions as a strange and yet familiar 
circularity: making — unmaking — making again [to create always on the threshold of destruction]. In this sense, 
he owes to the pictorial tradition of the Far East: preparation is a slow process of clearing the self, a process that 
is best learned by doing. The hard part of the work is preparing, getting in, getting in shape; only then, suddenly, 
through action, through gesture, does inspiration arrive. It is a permanent exercise in humility, in which one learns 
to empty one’s ego. Painting is an embodiment of the world, often without distance or retreat, rather than a formal 
or aesthetic exercise.

When, I saw the paintings being hanged on the gallery walls at Nuno Centeno’s, I was teleported to the Orangerie 
in Paris, and in my mind I was facing one of the most moving works in the history of Painting: Claude Monet’s 
Nymphéas [Water Lilies], an ambient-painting on an architectural scale, a work that submerges the viewer and 
summons them into a relationship that goes beyond the modes of visibility or visuality, a physical relationship, 
properly corporeal.

A certain liquid quality of Painting is not strange to this approximation, even if only perceptible as a memory 
or trace. The so-called “washed paintings” are one of the most important series of paintings by Secundino 
Hernández. In them, the process (the application of pressurized water on the canvas painted in several layers 
and later scraped off) is also a semantic (painting afore or past the image), and, even more, a temporalitas — it 
configures, perhaps, a vision of the world as contingency and fragility.

The pastel drawings on sewn paper also seem to speak of fragility — wide and delicate recomposed or 
reconstructed surfaces on which informal gestures are combined in subtle chromatic combinations. Saying no 
implies using many words, drawing is also an act of reparation.

Nuno Faria

(1) Secundino Hernández —Paso, Victoria Miro, London, 2017
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1-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel on stiched paper
114 x 206 cm

2-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel on stiched paper
114 x 206 cm

3-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrylic on linen
159 x 134 cm

4- SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel on stiched paper
114 x 179,5

5-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Pastel on stiched paper
106 x 163,5 cm

6-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrylic and dye on linen
159 x 135 cm

7-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrylic on linen
165 x 136 cm

8-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrylic and dye on linen
159 x 134 cm

9- SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrylic and dye on linen
159 x 134 cm

10-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrylic and dye on linen
159 x 134 cm

11-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2017
Acrylic and dye on linen
159 x 134 cm

12-SECUNDINO HERNÁNDEZ
Untitled, 2021
Acrylic and dye on linen
161 x 136 cm


