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neste exato INSTANTE
Os físicos já afirmaram que o início de tudo – o tal do Big Bang – surge de uma falha no continuum espaço-tempo, que é
a teoria da união do espaço com o tempo através da velocidade da luz... Muito se fala e se pensa no continuum, na
teoria da caixa-preta, relatividade ou no paradoxo do gato de Schrödinger ao observar a obra de Ivan Henriques. Essas
teorias são restritas ao universo da física quântica e da matemática, e quando analisadas cientificamente nos
comprovam ações até então inimagináveis para nós, leigos em conceitos tão herméticos, que estão além de nossa
percepção do real. Como as teorias mencionadas, o trabalho de Ivan demonstra ser possível – mesmo que por
moléculas ou edições de imagens – estarmos em dois lugares ao mesmo tempo, prolongar o presente ou viajar no
tempo. Passado ou futuro.
Dissolver nossa lógica cartesiana de um entendimento cronológico limitado de passado, presente e futuro se torna a
poética de nosso artista. Esse novo olhar para a matéria do tempo é o que Ivan propõe, através da manipulação de
imagens. Colagens de instantes e um banquete de agoras simultâneos, possibilitando um exercício de visualizar a
memória e movimentá-la com a realidade.
Em seu trabalho 3', exposto em 2006 no Centro Cultural São Paulo e aqui apresentado pelo texto de Cauê Alves, Ivan
inicia sua investigação sobre tempo e imagem a partir da singela duração da memória de um peixe de aquário. Nesta
exposição no Espaço FURNAS Cultural, a atenção se volta para a percepção e memória do indivíduo. O visitante
depara com o seu passado imediato ao mesmo tempo em que seu presente se torna uma ação realizada, capturada e
transformada em uma segunda imagem. Ou seja, articulando todos os tempos e fazendo uso de câmeras de vigilância
e dispositivos de atrasos de imagens, o artista consegue um prolongamento do presente e seu tempo se estende como
um espectro contínuo.
A pesquisa de Ivan Henriques converge para essa percepção da realidade em camadas, como distintos estados de
consciência. Em seus vídeos, a repetição incansável de imagens superpostas funciona como um mantra visual que
inebria o espectador e instiga a curiosidade pelo processo de execução da obra. Apesar de optar pelo silêncio quando
deseja questionar a reprodução de imagens, é através do som em suas muitas composições sonoras experimentais –
que o artista investiga a transcendência da mente por meio de batidas digitais em loop, suscitando momentos de transe
e incentivando o deslocamento imaginável do corpo.
Nesse percurso, o artista busca capturar a poesia efêmera do agora como em um jogo aflito pelo urgente antes que este
alcance seu destino. Exatamente neste instante.
BEATRIZ LEMOS | PESQUISADORA E CURADORA INDEPENDENTE

in this exact INSTANT
Physicists have already confirmed the beginning of everything – one such Big Bang – that appeared from a flaw in the
space-time continuum, which is the theory where space and time are fused through the speed of light… Continuum is
mentioned and thought about a lot when observing Ivan Henriques' work, the black-box and relativity theories or
Schrödinger's cat paradox. These theories are restricted to the universe of quantum physics and mathematics, and
when analysed scientifically, prove to be actions unimaginable to us, unqualified in such hermetic concepts, beyond
our perception of reality. Like the theories mentioned, Ivan's work demonstrates the possibility – by molecules or image
editing – of being in two places at the same time, to prolong the present or to travel in space, past or future.
Our artist's poetic dissolves our Cartesian logic of a limited chronological understanding of the past, present and future.
This innovative way of seeing the matter of time is what Ivan Henriques proposes through the manipulation of images.
Collages of instances and a feast of simultaneous 'nows’ that enable the exercise of visualizing memory and to move it
within reality.
In his work 3', exhibited at the Centro Cultural São Paulo in 2006 and here presented again by Cauê Alves' text, Ivan
begins his investigation of time and image from the plain duration of a Goldfish's memory, in an aquarium. In this
exhibition at FURNAS' cultural centre, the attention is turned to the perception and memory of the individual. Visitors
find themselves with their immediate past at the same time, as their present becomes a completed action, captured and
transformed into a second image. That is, by making use of the time available, the security cameras and image-delay
devices, the artist achieves a lengthening of the present, its duration extended like a continuous specter.
Ivan Henriques' investigation converges towards this perception of reality in layers, as separate states of
consciousness. In his videos, the tireless repetition of juxtaposed images, works much like a visual mantra, intoxicating
the viewer and enticing curiosity about the work's execution process. Although opting for silence when questioning the
reproduction of images, it is through sound – as in many of his experimental sound compositions – that the artist
investigates the transcendent in the mind. Through digital beats in loop, to create moments of trance that, stimulate the
imaginable displacement of the body.
In this journey, the artist searches to capture the ephemeral poetic of the now, as a game burdened by the urgency of
the present before it reaches its destination. Exactly in this instant.
BEATRIZ LEMOS | RESEARCHER AND INDEPENDENT CURATOR
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sobre a duração do TEMPO
A noção de tempo como algo mecânico, objetivo e mensurável por uma máquina, concebido como uma variável
matemática parece comandar cada vez mais nossas vidas. Assim como na ciência moderna, o tempo que nos rege é
compreendido quantitativamente, como se fosse uma extensão descontínua, uma linha reta que pode ser dividida
infinitamente em instantes que não precisam estar necessariamente relacionados. Tudo se passa como se não
houvesse sucessão ou acúmulo do passado no presente. Nos dias de hoje, além da falta de memória crônica, parece
que estamos perdendo também a noção de tempo como duração, como tempo vivido e indissociável do movimento de
engendramento contínuo de momentos.
O trabalho de Ivan Henriques aqui apresentado nos permite refletir sobre questões relativas ao tempo e a memória. Ele
consiste em um circuito fechado em que uma filmadora capta imagens de um aquário redondo a sua frente, com um
peixe dourado vivo, e transmite a imagem para uma televisão, com as mesmas proporções do aquário, também a sua
frente. Entre a câmera e a televisão há um aparelho que retarda em três segundos o tempo real da imagem. Assim o
peixe, que como se sabe possui uma memória de apenas três segundos, poderá rever esse passado recentíssimo e
que já não estaria mais ao seu alcance.
Já o público, poderá assistir simultaneamente o presente e o passado, o peixe e suas ações de segundos atrás. Além
de fazer conviver simbolicamente esses tempos que estariam dissociados pela falta de memória, o circuito elaborado
pelo artista tenta reconectar o passado ao presente como se fosse possível, duplicando as imagens, prolongá-las. O
projeto do artista parece retomar a noção de tempo como algo infinito. Ao direcionar a câmera para o aquário
transparente, parte da própria imagem gerada por ela, e transmitida para a televisão, será novamente captada e se
duplicará infinitamente. E esses três segundos serão multiplicados do mesmo modo.
Talvez a partir desse tempo mecânico e mensurável da tecnologia, que tende a tudo objetivar, podemos rearticular
instantes idênticos e descontínuos em um fluxo constante. Afinal, um momento, na medida em que passa, contém em
si não apenas parte do momento que o precedeu, mas também parte do momento que o sucede. Isso nos afasta da
compreensão do tempo como se ele pudesse ser dividido em intervalos exatamente iguais e permite que ele seja
concebido como passagem contínua e imensurável, enfim, como pura duração.
CAUÊ ALVES | PROFESSOR DO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA ESCOLA DA CIDADE, DA FACULDADE DE
COMUNICAÇÃO DA FAAP E CURADOR DO CLUBE DE GRAVURA DO MAM-SP

on the duration of TIME
The notion of time as something mechanical, objective and measurable by a machine, conceived as a mathematical
variable that seems to increasingly control our lives. As with modern science, the time that rules us is understood
quantitatively, as a discontinuous extension, a straight line that can be infinitely divided into instants that aren't
necessarily related. Everything passes as if there is no sequence, nor accumulation of the past in the present.
Nowadays, as well as lack of memory, it seems we are also loosing the notion of the duration of time, as time lived,
disassociated to the movement of continually planned moments.
Ivan's work presented, permits us to reflect on questions related to time and memory. It is composed of a closed circuit
where a video camera, which faces and captures images from a rectangular aquarium containing a live Goldfish, the
image is transmitted to a monitor, which has the same proportions of the aquarium and also faces it. Between the
camera and the monitor there is an apparatus, which gives a three second delay to the live image. In this way the fish,
which as we know has a three second memory-span, can see it's recent past, which would otherwise not be able to
reach.
Here the public can witness both the present and the past simultaneously, the fish and its actions of a few seconds
before. Further to allowing these times to symbolically co-exist, otherwise dissociated by the lack of memory, the circuit
elaborated by the artist aims to reconnect the past to the present as if it is were possible, duplicating the images,
prolonging them. The artist's project appears to recover the notion of time as something infinite. By pointing the video
camera to the transparent aquarium, part of the image created by it, and transmitted to the monitor, is once again
captured, infinitely duplicating itself. The three-second delays are also multiplied in the same way.
Perhaps from this time, of mechanical and measurable technology, which tends to objectify everything, we are able to
recreate identical and disconnected instants, within a constant flux. After all, as a moment a passes by, it contains not
only part of what precedes it but also a part of what succeeds it. This distances us from the thought of time as something
that can be divided into equally divided intervals and permits it to be conceived as an immeasurable continuous
passage, hence, as pure duration.
CAUÊ ALVES | PROFESSOR OF ARCHITECTURE AND URBANISM OF THE ESCOLA DA CIDADE, UNIVERSITY
OF COMMUNICATION OF FAAP AND CURATOR OF THE CLUBE DE GRAVURA, MAM-SP
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entre o tempo e os TEMPOS
Na galeria apenas projeções de imagens capturadas por câmeras estão à mostra. Ao contrário do teor eminentemente
espacial de pinturas, esculturas ou desenhos, esses trabalhos de Ivan Henriques investigam os limites da experiência sensorial e intelectual do espaço a partir da alteração ou do aprofundamento do tempo das imagens. Somente câmeras e vídeos
podem registrá-las e exibi-las simultaneamente. Sem qualquer corporeidade ou espessura essas imagens podem coexistir
num mesmo espaço, ainda que pertençam a tempos diferentes, qual fantasmas de luz eletronicamente desencarnados.
Ainda assim, entre os dois trabalhos mostrados, Câmera de monitoramento e Octagron, existem diferenças que vão desde
a investigação de pequenos desvios do tempo real até sua representação, cristalizada numa obra acabada.
O primeiro deles nasce da interferência poética do artista no fluxo do tempo real no próprio espaço expositivo. É, portanto,
uma intervenção in situ, cujo sentido não pode ser dissociado da natureza física ou institucional do espaço no qual se
inscreve.
Uma câmara próxima as escadas de acesso ao espaço expositivo registra a imagem da chegada à galeria de cada
visitante. Estas imagens são deliberadamente projetadas na parede à direita da entrada, com um pequeno atraso,
suficiente para que o visitante se veja ainda subindo embora já tenha chegado lá em cima. Essa primeira projeção (vídeodelay) é capturada pela câmera de monitoramento da própria galeria que, por sua vez, a projeta em tempo real na parede
esquerda da sala.
O visitante é convidado a ver sua própria experiência sensorial (já que se vê vendo) e torna-se assim tema e conteúdo
daquilo que em princípio não lhe seria revelado pelo monitoramento do espaço.
Octagron opera numa outra lógica. Trata-se de um trabalho acabado que segundo o artista é composto por “imagens
previamente gravadas por 8 câmeras ao redor de meu corpo que serão transmitidas em loop por 8 monitores dispostos em
uma circunferência com 2 metros de diâmetro. As 8 telas dos monitores permanecem viradas para fora”.
Aqui o protagonista é Ivan. Se o público só pode se ver numa oscilação mínima do tempo real, o corpo atual do artista, ao
contrário, está gravado em vídeo para sempre.
Sua identidade desdobra-se em 8 pontos de vista, exibidos nos limites externos do círculo, e sua apreensão só é possível
por meio do percurso dos espectadores ao redor do trabalho. Há portanto, aqui, uma temporalidade de outra natureza, mas
que pende também do tempo da movimentação do visitante em torno dessa vídeo-instalação.
Tempo-espaço, artista/público tornam-se nestes trabalhos imagens de imagens. Eles parecem evocar a espessura do
tempo magistralmente sintetizada por Michel Foucault ao formular a relação entre conhecimento e realidade: “toda
interpretação é a interpretação de uma interpretação...”.
FERNANDO COCCHIARALE | CURADOR

between time and TEMPORALITY
In the gallery there are simply projections of images captured by cameras on display. Contrary to the prominent spacial tenor
of paintings, sculptures or drawings, these works by Ivan Henriques investigate the limits of our sensorial and intelectual
experience of the space by altering or deepening the temporality of the images.
Only the cameras and videos are able to both register and display the images simultaneously. Without corporeity nor density, these
images co-exist in the same space eventhough they belong to different times, such ghosts of light electronically leave the body.
Even so, the two works presented, Câmera de monitoramento e Octagron' present differences between them which begin at
the investigation of small deflections of real-time, up to their representation, cristallized as a finished work.
The first of these is born out of the artist's poetic interference with the real-time flux in the exhibition space. Hence, an in situ
intervention, where meaning cannot be disassociated from the physical or institutional nature of the space in which it inscribes itself.
One camera close to the exhibition space entrance staircase, registers the arrival of each visitor into the gallery. These images
are deliberately projected to the right of the entrance, with a delay sufficient to enable the visitors to see themselves going up
the stairs eventhough they will already have reached the top. This first projection (video-delay) is captured by the gallery's own
monitoring camera, which in turn, projects in real-time, onto the left wall of the room.
The visitors are invited to view their own sensory experience (since we see by seeing) and therefore become both theme and
content from that which would otherwise not be revealed by the space's own monitoring camera.
Octagron operates by another logic. It is concerned with a finished work which according to the artist is composed of “images
previously recorded by 8 cameras around my body which will be transmitted in loop by 8 monitors within a determined
circumferance with 2 metres in diameter. The 8 monitors will be facing outwards.”
Here Ivan is the protagonist. Since the public can only see themselves within a minimal oscilation of real-time, in contrast, the
artist's actual body is recorded on video for ever.
His identity unfolds in 8 points of view, exhibited at the external limits of a circle, its comprehension is only possible by the
spectator's trajectory around the work. Therefore, there is here another kind of temporality, and one which depends on the
time it takes the visitors to move round this video-istallation.
Time-space, artist/ public become in these works images of images. They appear to evoke the density of time perfectly
sinthesized by Michel Faucault's thought on the relationship between knowledge and reality: 'every interpretation is an
interpretation of an interpretation…”.
FERNANDO COCCHIARALE | CURATOR
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Superposição | Vídeo projeção: 1,80m x 1m | 6 Desenhos de 29 x 42 cm | Dimensões variáveis | Atelier Subterrânea,
Porto Alegre - RS, Brasil
Komme til Syne | Audio instalação | Dimensões variáveis | Lydgalleriet, Bergen, Noruega
2006

3' | Vídeo instalação | 2 x 1 x 1m | Programa de Exposições de 2006, Centro Cultural São Paulo - SP, Brasil
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2003
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