Zambeze Almeida:
A Mamãe falou, vai ser no dia 28.
Carlos Henrich:
Oh, fantástico! Eu estou agradecendo tanto à Dona Maria Amélia
e a você...
Zambeze Almeida:
Nós agradecemos a você também!
Rajele Jain:
Carlos, você já...
Carlos Henrich:
...sim, óptimo. Obrigada.
Zambeze Almeida:
Isto é maravilhoso!

Ao nosso pai.

Com esta exposição, a gAD galeria Antiks Design dá continuidade às suas
actividades de curadoria e representação de artistas contemporâneos
portugueses e internacionais, que celebra como uma continuação digna
de seus mais de 15 anos de trabalho para a arte moderna em Portugal.

CARLOS HENRICH

NOOSFERA
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Pierre Teilhard de Chardin (paleontólogo):
Não haja dúvida que, para um geólogo imaginário que um dia venha de um futuro
distante inspeccionar o nosso globo fossilizado, a mais espantosa das revelações
do que se terá passado na terra seja a que ocorreu no início do que tem sido tão
justamente chamado de era psicozóica. Mesmo hoje, para um Marciano capaz de
analisar as radiações siderais psiquicamente tanto quanto fisicamente, as primeiras
características do nosso planeta seriam, não o azul dos mares ou o verde das
florestas, mas a fosforescência do pensamento.
A maior revelação à ciência hoje é perceber que tudo o que o fragmento cósmico
originalmente tem de precioso, activo e progressivo a partir do qual o nosso mundo
emergiu, está agora concentrado numa “coroada” noosfera.
Carlos Henrich:
Este conceito de Noosfera é para mim muito interessante. Todos os meus trabalhos
referem de algum modo a esses concentrados pontos de conhecimento que deram
um importante passo na evolução do pensamento humano.
No entanto, do meu ponto de vista, tenho de alargar a outros seres vivos, como
os animais. Se considerarmos os animais criando a sua noosfera, também a nossa
consciência como seres humanos irá aumentar consideravelmente.

NOOSFERA
2010
Óleo s/papel, fibra de vidro, resina de
poliéster, acrilico e alumínio
300 x 200 x 9 cm
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Fernando Pessoa (poeta):
Mas se Deus é as árvores e as flores
E os montes e o luar e o sol,
Para que lhe chamo eu Deus?
Chamo-lhe flores e árvores e montes,
Se ele me aparece como sendo ávores e montes
E luar e sol e flores,
É que ele quer que eu o conheça
Como ávores e montes e flores e luar e sol.
(Alberto Caeiro)
Carlos Henrich:
“As raízes da lótus estão na lama, o caule cresce através da água, a flor
intensamente perfumada fica acima da água, aquecendo-se à luz do sol. Este padrão
de crescimento significa o progresso da alma da lama primeva do materialismo,
através das águas de experiência e para o sol brilhante da iluminação. Embora
existam outras plantas aquáticas que florescem sobre a água, só a lótus, que
tendo a força do seu caule, normalmente se ergue 20 a 30 centímetros acima
da superfície.” Isto é também esta ideia inversa; talvez o conjunto de todo o
conhecimento possa um dia criar um Deus; isso seria um verdadeiro salto na
Evolução!

LOTUS E UTPALA
2006
Acrílico, cera e folha de ouro s/tela
116 x 89 cm
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Apocalipse 5:9 na Bíblia Sagrada:
E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de
desatar os seus selos?
E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem
olhar para ele.
E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o
ler, nem de olhar para ele.
E disse-me um dos anciãos: Não chores; eis aqui o Leão da tribo de Judá, a raiz de
Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus sete selos.
E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes e entre
os anciãos um Cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete
olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra.
E veio, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono.
E, havendo tomado o livro, os quatro animais e os vinte e quatro anciãos
prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias
de incenso, que são as orações dos santos.
E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, e de abrir os seus
selos; porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de
toda a tribo, e língua, e povo, e nação.
Carlos Henrich:
“... porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens...”
O quadro do cordeiro surgiu através de pancadas. Com varas de cana em flor, bati
a tinta durante vários dias sobre a tela e as sementes se misturaram com ela.

AGNUS
2011
óleo e acrílico pintado a flor de caniço e
sementes de cana s/tela
200 x 160 cm
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Chico (hortelão):
As ameixoeiras em frente ao atelier estão florindo!
Vincent van Gogh (pintor)
Transformação é necessária, como a renovação das folhas na primavera.
Carlos Henrich:
Sim, a primavera faz com que os homens reflictam sobre o princípio da renovação,
e ali onde voam as andorinhas, ou seja, em todo o lado do planeta, há um ciclo,
há uma espiral, ou talvez mais ainda comparável ao efeito do voo caótico das
andorinhas?

PRIMAVERA COM BORDALO
2011
Andorinhas de Bordalo Pinheiro – Ed. Ermida,
flor de ameixoeira, berlindes, resina de poliéster,
mármore, vidro e madeira s/mdf
59,5 x 55 cm
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K. Eric Drexler (nanotecnólogo):
Estas nano-máquinas de segunda geração - construídas com mais do que só
proteínas - farão tudo o que essas proteínas podem fazer e mais. Particularmente,
algumas servirão como mecanismos aperfeiçoados para unir estruturas
moleculares. Capazes de suportar ácido ou vácuo, congelamento ou cozimento,
dependendo do seu design, as máquinas de segunda geração semelhantes a
enzimas, poderão usar como “ferramentas” quase todas as moléculas reactivas
usadas pelos químicos, mas eles as manejarão com a precisão de máquinas
programadas. Elas terão a capacidade de unir átomos uns aos outros em
virtualmente qualquer padrão estável, juntando-os pouco a pouco à superfície
da peça trabalhada até uma complexa estrutura estar completa. Pense em nanomáquinas como montadoras.
Carlos Henrich:
Estas coisas, que não conseguimos ver, sentir, ou cheirar, que estão fora das
nossas capacidades sensoriais e, mesmo assim, de alguma maneira realizamos a sua
presença, imperceptívelmente elas penetram em nós.

NANOBOT TRUPPEN
2009
Resina de poliéster c/brinquedos de plástico
26 x 72 x 12 cm
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Carlos Henrich:
Coyote... sempre a inventar truques novos. É creativo, mas geralmente o tiro lhe
sai pela culatra, atingindo-o. Coyote – um dos seus arquétipos, não é?
Carl Jung (psicanalista):
O melhor exemplo destas “macaquices”, como o ditado popular apropriadamente
e verdadeiramente resume este tipo de acontecimentos no qual tudo corre mal
e nada de inteligente acontece excepto por engano e no último momento, são
naturalmente encontráveis em política.
O dito homem civilizado esqueceu-se do “malandro”. Ele só se lembra dele
figurativamente e metaforicamente, quando, irritado pela sua própria inaptidão, fala
dos truques do destino nele, ou, de coisas sendo enfeitiçadas. Ele nunca suspeita
que a sua própria sombra escondida e aparentemente inofensiva tem qualidades
cujo seu perigo excede os seus sonhos mais selvagens. Assim que pessoas se
juntam em massa e submergem o indivíduo, a sombra é mobilizada, e, como mostra
a história, pode até ser personalizada e incarnada.

GEORGE DUCK AND BIN COYOTE
2008
objectos s/ resina de poliéster
31,5 x 20 cm
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Mikhail Timofeyevich Kalashnikov (designer industrial):
Isto não é uma ...
Carlos Henrich:
...sim, exactamente, uma AK47.

JÁ TE DISSE …É GRANDE DEMAIS PARA
APANHAR RATOS
2011 Paris 59
óleo s/ tela
diâmetro 60 cm
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Carlos Henrich:
O trauma de guerra é reversível???
Allan Kardec (espiritualista):
Será que o espírito daqueles que lutaram uns contra os outros enquanto vivos,
ainda se reconhecem como inimigos após a morte; e eles ainda continuarão
enfurecidos uns contra os outros?
“Um espírito sob essas circunstâncias, nunca está calmo. No primeiro momento,
ele ainda pode estar motivado contra o inimigo, e até persegue-o; mas, quando ele
recupera o seu auto controle, ele vê que a sua animosidade já não tem razão. Mas
ele pode, contudo, reter alguns traços disso por um período mais ou menos longo,
de acordo com o seu carácter.”
- Será que ele ainda percebe o som estridente do campo de batalha?
“Sim; perfeitamente”.

”O trauma de guerra é reversível???”
2008
Óleo, acrílico e esmalte s/aglomerado de
madeira
366 x 205 cm
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John Campbell (antropólogo):
Na vida religiosa da maioria “braçal” demasiado ocupada e simplesmente sem
talento, destaca-se um factor histórico. A dimensão total do seu conhecimento
move-se no espaço público de sua cultura e permite ser historicamente
examinada. Nas crises existenciais e realizações das pessoas de sensibilidade,
pessoas com características místicas, onde no entanto, é o factor não histórico o
que ressalta, para elas o mundo das imagens é o seu legado - independentemente
de quão desenvolvidas sejam estas experiências - este é simplesmente um meio
mais ou menos viável para transmitir as suas experiências, no qual ele é de uma
violência certeira para além do horizonte das imagens mundanas. Porque as
experiências religiosas são psíquicas e, no sentido mais profundo, espontâneas, elas
se desenrolam no intimo e são impulsionadas ou travadas por factores históricos,
mas é na mesma medida constante, de Hudson-Bay à Austrália, da Terra do Fogo ao
Lago Baikal.
Carlos Henrich:
O xamã como intermediário de uma consciência directa de acção/reacção. Eu ouvi
dizer que nos primeiros cinco anos de vida, para “compreender o mundo”, uma
criança desenvolve uma actividade mental que é maior do que o que ela irá utilizar
no total do resto da sua vida de aprendizagem na escola, universidade ou escola
profissionalizante juntos.

Índio XÁMAN
2003
Acrílico, grafite e pastel de cera s/tela
116 x 89 cm
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Michael Glasmeier (cientista das artes):
Evidencia-se aqui, quase como num livro escolar, que desde os anos 60 não se
pode levar a arte a uma certa restringência. A pergunta sobre os materiais, que
nos interessa nesta questão, comprova-o: Os artistas trabalham o material, com
conhecimento sobre ele, querem se abstrair do material ou acham uma pergunta
sobre o material, de qualquer maneira, supérflua. Se desta afirmação, consigo
cristalizar sequer alguma coisa provável, então será a seriedade com que aqui são
colocados os pensamentos.
Carlos Henrich:
Já na minha exposição anterior utilizei explicitamente sementes como material e
também como tema. Sementes como base da alimentação, agricultura, solo fértil
para ideias.
Da mesma forma, a resina que utilizo tem este aspecto de transparência, de olhar
através, penetrar, não ficar-se pela superfície e, portanto, o reconhecimento que
tanto me fascina.

SEM TÍTULO
2009
Milho do Seu Chico, resina de poliéster
e facas várias
33x72x12 cm
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Prof. Dr. Hartmut Riechsalz (químico e activista ecológico):
Não deveriam também os artistas se portar de uma forma mais consciente e
ambientalista, e finalmente abdicar destas tintas e materiais tóxicos?
Carlos Henrich:
Eu utilizo para o meu trabalho qualquer material que esteja à minha disposição, se
houver uma integração com a obra. Por vezes tenho muitos materiais à disposição,
e eu me disponho com prazer aos diferentes desafios da manufaturação. É certo
que é importante ter-se atenção à parte do ambiente, de qualquer forma, estas
novas tintas não tóxicas, altamente industrializadas... desde sempre os artistas
manipularam materiais perigosos, geralmente de origens naturais...Talvez a arte não
esteja pensada para ser suportada pela natureza, quero o dizer metaforicamente.

SEM TÍTULO
2009
Feijão do Seu Chico, resina de poliéster e
pauzinhos de madeira
28 x 21 x 28 cm
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Al Gore (politico e activista ambiental):
É um desafio à nossa imaginação moral entender que nós poderíamos realmente
estar afectando o planeta inteiro. O planeta sobreviverá, certamente, mas a sua
habitabilidade para nós é o que nos questionamos agora, e uma vez que é a
geração actual a entregar as consequências sofridas pelas gerações vindouras, isso
cria um profundo desafio moral: temos o direito? E, claro, não temos.
Carlos Henrich:
Esta é uma pergunta que me faz pensar muitas vezes; terá o ser humano realmente
alguma importância ou não? A natureza se sobrepõe a tudo, e em último caso,
ela reconquista o seu terreno, poderíamos chamar de reciclagem natural. Parece
arrogante pensar que o homem deveria salvar a natureza, ele quando muito
poderá preservar a humanidade.

UNWIDERSTEHLICHE UMWERTUNG
(Irresistível Renovação)
2001
Madeira
196 x 26 x 12 cm
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Wikipedia:
“Damnatio memoriae” é a frase em latim que quer dizer “danação da memória”,
no sentido de remover da lembrança. Era uma forma de desonra que podia ser
passada pelo Senado Romano a traidores ou outros que trouxessem vergonha ao
Estado Romano.
Os Antigos Egípcios davam extrema importância à preservação do nome de uma
pessoa. Aquele que destruísse o nome de uma pessoa era visto como tendo
destruído essa pessoa e isto era válido no mundo dos mortos.
As cartelas do Faraó herético Akhenaton da 18ª dinastia foram mutiladas pelos
seus predecessores. Mais cedo nessa dinastia, Tutmés III ordenou um ataque
parecido contra a sua madrasta Hatchepsut mais tarde no seu reinado sozinho.
Contudo, apenas as gravuras e estátuas dela como um rei coroado do Egipto
foram atacadas. Tudo o que a representava como uma rainha foi deixado intacto (a
campanha acabou depois do seu filho ter sido coroado co-regente), por isso isto
não foi completamente damnatio memoriae
Carlos Henrich:
Que passo - este radical pôr em causa e transformar - do que pareciam desde
sempre valores e práticas válidas. O Faraó com a sua consorte contra todo o
grupo de sacerdotes, com certeza uma das primeiras revoluções.

NEFRETITE
2011
Resina de poiéster
41 x 19 x 13 cm
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Capítulo 18 de Mateus:
NAQUELA mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o
maior no reino dos céus?
E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles,
E disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes
como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus.
Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no
reino dos céus.
Carlos Henrich:
O que é que nós podemos saber? Nós escondemos como que por baixo de véus
as capacidades das crianças e o conhecimento dos índios. Talvez seja isto, trabalhar
em conjunto num desenho de reconstrução e novamente redescobrir.

COSMIC CYCLUS
2011
Acrílico s/ tela e pastel de óleo s/ resina de
poliéster e fibra de vidro
160 x 200 x 10 cm
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John Allan (filósofo):
Mas há um significado especial à palavra, nos trabalhos dos alunos Budistas
Medievais, quando aplicado ao sorriso do próprio Buddha. Eles definem-no como
“o terno sorriso que vem com o reconhecimento de certos paradoxos curiosos”.
Quais paradoxos não estão definidos, que uma pequena reflexão sobre os altos
e baixos das nossas próprias vidas, e como as coisas nos saem diferentes do que
pensámos, lhe dará abundante alimento para o pensamento, sem se aprofundar em
ensinamentos budistas sobre impermanencia, ilusão, etc.
Carlos Henrich:
Existe um sorriso que sempre transparecerá; assim como me foi impossível de o
cobrir, pintando por cima, é impossível de ser ignorado pelo homem.

TIPITAKA
2011
Acrílico s/ tela, resina de poliéster e fibra de
vidro
200 x 160 x 10 cm
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Carlos Henrich:
Prezado Platão, diga nos por favor, alguma coisa já mudou na situação da caverna?

pág. 42/43

ALGUNS DOS REPRESENTANTES DA NOOSFERA ESTÃO AQUI PUBLICADOS:

Allan Kardec, The Spirits’ Book, ed.: FEDERAÇÃO ESPÍRITA BRASILEIRA,
6ª edição, pág. 249
Joseph Campbell, Die Mythologie der Urvölker (“A Mitologia dos Povos
Primitivos”), 1, 1959, pág. 296
K. Eric Drexler, Engines of Creation 2.0: The Coming Era of
Nanotechnology - Updated and Expanded, WOWIO Books 2007
Carl Gustav Jung, The Archetypes and The Collective Unconscious,
Volume 9, Bollingen Series, Princeton, 2nd edition 1968,
(copyright 1959 by Bollingen Foundation New York), pág. 267
Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomen Of Man, Harperperennial,
pág. 183
Michael Glasmeier, Material, Salon Verlag, Köln 2002
John Allan, The Smile of the Buddha, www.optimismproject.com
Al Gore in an interview with Isabel Hilton, “A challenge to our moral
imagination”, October 12, 2007, www.chinadialogue.net
Nitin Kumar, The Eight Auspicious Symbols of Buddhism - A Study
in Spiritual Evolution, October 2003, www.exoticindia.com
Vincent van Gogh, Briefe (“Cartas”)

CARLOS HENRICH
(www.carloshenrich.com)
Com dupla nacionalidade, brasileira e alemã, Carlos Henrich nasce em 1965 em Baden, Suiça. Com um ano
de idade muda-se para São Paulo. Em 1982 frequenta o curso de Ferramentaria Mecânica com especialização em moldes de injeção plástica em Karlsruhe, Alemanha. Entre 1985 e 1990 faz o curso de Pintura e
Escultura com o Professor Rainer Küchenmeister na Academia de Belas Artes de Karlsruhe. Paralelamente,
desenvolve trabalho em Vila Viçosa e Évora, Portugal.
Em 1988 recebe o grau de “Aluno Mestre” em pintura pela Art Academy of Karlsruhe.
Desde 1990 vive e trabalha em Lisboa. É representado pela gAD-galeria Antiks Design, em Lisboa, Portugal
desde 1993.
Em 1999 funda com Zambeze Almeida a casa/atelier “Fundação Moranguinho” em Lisboa.
Participações e Projectos
1986
“Projecto de Arte Global “, Seminário do Mosteiro de Maulbronn, Alemanha
1991
“IV Bienal de Escultura e Desenho das Caldas da Rainha”, Caldas da Rainha, Portugal
1993
“Projecto de Arte Global” com o Kunstraum IWKA, Karlsruhe, Alemanha
Apresentação do “Projecto de Arte Global 99.9999999999999% de Espaço Vazio”,
Kunstverein, Karlsruhe, Alemanha
1994
“1º Simpósio de Escultura de Pêro Pinheiro”, Pêro Pinheiro, Portugal
2000
“Encontros de Escultura”, Livraria-Galeria Verney, Oeiras, Portugal
2003
“2ª Bienal da Pedra”, Simpósio Internacional de Escultura, Alpalhão, Nisa, Portugal
2009
“INFILTRASOM”, Projecto de João Ricardo de Barros Oliveira, Navio Gil Eannes,Viana do
Castelo, Portugal
2010
“ARTE OCUPA LISBOA, PARIS …E TAMBÉM HAMBURGO”, projecto de Carlos Henrich com
co-curadoria Rajele Jain, e locais Suisse Marocain e Gora Jain, no Pavilhão 28, CHPL - Júlio de
Matos, Lisboa, “59 Rivoli”, Paris, “Gängeviertel”, Hamburgo. Projecto apoiado pela DGArtes,
Vipulamati, Ermida de Belém, IFP-Institut Franco-Portugais, Marie de Paris.
Exposições Individuais
1988
“Carlos Heinrich: Escultura, Uwe Fischer: Pintura”, Willem Asperger Gallery, Knittlingen,
Alemanha
Galerie Trost, Lippstadt, Alemanha
1989
Goethe Institut, Lisboa, Portugal
1990
“Carlos Henrich: Escultura, Nuno Santiago: Pintura”, Galeria do Casino Estoril, Portugal
1994
“Pintura, Café Brasil”, Karlsruhe, Alemanha
1995
“Guardiões do Sol”, Berro d’Água, Carcavelos, Portugal
2003
Pintura, Galeria Porca Preta, Monchique, Portugal
2008
”Semente |Seed”, gAD-galeria Antiks Design, Lisboa, Portugal
2009
“Ressonância 7.84”, participação especial KAZIKE, Ermida de Belém, Lisboa
Exposições Colectivas
1988
“12º Kunstausstellung und Auktion Stadthalle Maulbronn”, Alemanha
1989 “2ª Mostra de Escultura de Ar Livre”, Amadora
1990 Galeria Vértice, Cascais
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1996
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1995-2002
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2004-2006
1998-2006
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2007
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Penta Hotel, Lisboa
Jardim da Correnteza, Sintra
“25 de Abril”, Jardim C. M. de Grândola
“II Mostra de Esculturas em Pedra”, Jardim Costa Pinto, Cascais
Hotel Quinta do Lago, Algarve
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“IV e V Exposição Internacional de Artes Plásticas”,Vendas Novas
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Porto, Museu da Cidade, Coimbra 2005 e na galeria em Lisboa
“Inertes com vida”, Fábrica Secil, 80 anos Maceira-Liz, Leiria
“3º Prémio de Escultura City Desk”, Fundação D. Luís I, Cascais
“1º, 2º e 3º Exposição Internacional de Artes Plásticas”, Sesimbra
Bienal de Antiguidades, FIL, Galeria Antiks Design, Lisboa
Fábrica Secil, Maceira-Liz, Leiria
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“Musée Igor Balut”, Ferenbalm-Gurbrü Station, Art Cologne, Alemanha
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