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Kuarasy O Berab, performance, MAC Niterói, 2005
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Ivan Henriques

Com um projeto de instalação sonora, Ivan Martins Henriques

foi um dos dez artistas selecionados pela Bolsa Iberê Camargo

para receber destaque na Revista Digital. Carioca, de 28 anos,

Ivan cursou a Faculdade de Belas Artes da UFRJ, com ênfase

em escultura, além de ter participado de diversos cursos em

outras universidades e aulas com artistas e teóricos.

Em paralelo a sua formação, Ivan iniciou o projeto sonoro

Kuarasy O Berab, com dois amigos da faculdade de

arquitetura, Aline Couri e Rodrigo Amim. O nome do grupo

significa “O sol brilha”, em tupi-guarani e os sons são

inspirados em rituais tribais indígenas. Os artistas fazem

intervenções sonoras em ambientes diversos e trabalham em

cada apresentação em um novo som, além de muitas vezes

usarem projeções e objetos sonoros ou cinéticos.

Mas o som não está apenas presente no Kuarasy O Berab, ele

aparece também nos trabalhos individuais de Ivan. Em Três Tempos, realizado, em 2003, no Solar Grajean de Montigny

(PUC/Rio), por exemplo, o artista gravou por três horas os sons do ambiente de uma loja foto-copiadora e os reproduziu sem

edição na sala de exposições. “Tento criar com o som uma forma de dialogar espacialmente entre a paisagem, arquitetura e a

memória, nos tele-transportando para qualquer lugar mentalmente. Na sala de exposição, os sons capturados abstratos eram

construídos cerebralmente pelos visitantes” explica.

Ivan é um artista que trabalha em diversas mídias. Perguntado sobre a mediação tecnológica presente em seus projetos, Ivan

lembra de sua infância, em que ouvia vinil com os pais e projetava slides nas paredes, o que o deixava fascinado. “Hoje em

dia e cada vez mais, somos verdadeiros homens-máquina. Os conceitos que exploro nos meus trabalhos atualmente são

melhores apresentados em conjunto a essas mídias, onde suas formas se relacionam entre si, comigo e com o

espectador/participador, criando um sistema”, diz.

Nessa linha de trabalhos estão as vídeo-instalações Situação 01 e Todos os Habitantes da Terra. Situação 01 é um vídeo,

exposto em quatro monitores distintos, em que uma menina sai de um ponto, corre, abaixa, pega uma flor e cheira. Cada um

dos trechos do vídeo é alterado em sua velocidade e todos acabam tendo a mesma duração e são exibidos em looping.

“Nesse trabalho ocorre uma não-sincronia entre os movimentos da personagem e sua significação em nosso real. O ato de

colher e cheirar uma flor nunca teria uma dimensão neurótica tal qual apresentada no vídeo. O vídeo e o som potencializam

as relações espaço-tempo”, esclarece.

Todos os Habitantes da Terra, por sua vez, foi apresentada, em 2004, no Castelinho do Flamengo, e consistiu em uma

instalação, que ocupava duas salas em diferentes pisos. No andar de baixo, foram dispostos ovos de gesso quebrados, de

onde saía óleo de carro queimado, fazendo um espelho negro no chão. Na sala também foi instalada uma câmera de

segurança. No andar de cima, Ivan apresentou um vídeo de uma ação sua quebrando os ovos e outro com uma imagem em

tempo real da sala de baixo, onde estavam os ovos. “Uma analogia ao Mito da Caverna, de Platão, e a escultura Inceputul

Lumii, de Brancusi, onde a presença da luz é fundamental”, reforça.

A partir da aproximação de Ivan com estudos sobre fotografia, luz, matemática e música, ele desenvolveu a série

Fotogramas. Em Fotograma 02 03/06/2003 – 14h30, por exemplo, Ivan cobriu com lona preta uma área gramada em torno

do prédio de Letras da UFRJ, em que a sua sombra é projetada em um determinado horário – 14h30. A lona foi deixada

durante 10 dias, criando uma zona de grama clara, onde não passou a luz e a grama não fez fotossíntese. “Faço o mesmo

processo do fotograma, bloqueando a luz, mas nesse caso a superfície não é o papel fotográfico”, conta.

Atualmente, tem interessado a Ivan questões referentes ao tempo, espaço, representação e presença da memória. Já

apontando nesse sentido, em 2006, apresentou no Centro Cultural São Paulo o projeto 3’, que era uma instalação, em que

um aquário com um peixe dourado, carassinus arautus, ficava no centro da sala. De um lado, uma câmera gravava sua
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um aquário com um peixe dourado, carassinus arautus, ficava no centro da sala. De um lado, uma câmera gravava sua

imagem. De outro, havia um monitor, que exibia, com um delay de 3 segundos a imagem do peixe. “Assim, o peixe dourado,

que de acordo com alguns estudos científicos possui uma memória de três segundos, pôde rever o seu passado recente, o

qual já não estava mais ao seu alcance. Quem vê o trabalho percebe a simultaneidade do tempo passado com o tempo

presente, suas ações anteriores no monitor e o peixe. Esse trabalho representa simbolicamente a nossa falta de memória

recente e a perda do tempo como duração, pretendendo refletir questões como a do tempo e a da memória nos nossos dias”,

finaliza.
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