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“ O enigma metafísico da nossa vida constitui o aspecto mais profundo da obra artística “ 
(Herman Nohl)

A história de arte procura essencialmente explicar o que o 
artista pretende exprimir com a sua obra. Partindo de uma 
análise formal descritiva, procura facilitar o acesso do es-
pectador à obra. Mas esta constutui apenas uma forma de 
aproximação da arte que permite penetrar na sua força ima-
gética e compreender o artista que, servindo-se de aspectos 
formais da sua obra, confere o seu cunho pessoal, transmit-
indo a sua própria natureza e visão do mundo. 
Para se elucidar a obra de Carlos Henrich ao expectador, é 
necessário fazer uma interpretação do seu pensamento, a 
qual realça o seu posicionamento face à pluridimensionali-
dade de representações da realidade e a sua exigência de 
uma realização adequadamente estética. 

A filosofia confere especial relevo ao aspecto da expressão 
artística, uma vez que procura penetrar na profundeza 
do ser e filtrar a especificidade e particulariedade do “eu”, 
emergindo simultaneamente uma segunda realidade 
(paralela ao quotidiano) do consciente. A experimentação 
desta outra realidade de carácter evocativo e esclarecedor, 
na medida em que induz o artista e, em última instância, 
também o espectador à interiorização e reflexão dos con-
teúdos e só depois desvenda o verdadeiro sentido da arte. 
Para se atingir uma experiência desta natureza, depreende-
se contudo uma postura aberta, diferente dos comporta-
mentos habituais quotidianos. Carlos Henrich considera o 
sistema abrangente entre “acção” e “reacção”, bem como 
as exigências estéticas de transparência resultantes de um 
sistema primeiramente oculto em toda a sua acepções, os 
termos chave do seu pensamento e da sua intenção artísti-
ca. A visualização destes fenómenos exerce inúmeras novas 
experiências que evocam o espectador, transmitindo uma 
nova visão sobre a materialidade do mundo. 

Neste contexto, a filosofia fala de thaumazein (Platão) [no 
verbo thaumazein encontra-se a raiz thea que significa ver, 
olhar], o arrebatamento como base de conhecimento e de 
experimentação profunda, na medida em que não só con-
duz ao processo de conhecimento, como também constitui 
a sua finalidade. O espanto na arte também constitui um 

momento decisivo no qual nos distanciamos das coisas 
mundanas e debruçamos a nossa atenção sobre o especial, 
até mesmo estranho. 
Vários artistas (especialmente da Pop Art) divergem contudo 
o olhar desta dimensão da arte através de uma exacerbada 
fixação afirmativa que repousa sobre a superficilidade da 
realidade, ao passo que outros apreendem a vida na sua 
pluridimensionalidade e complexidade, articulando-a, con-
centrando-se, assim, na espiritualidade, intemporalidade e 
imortalidade da existência humana. 
Uma obra deste cariz estabelece sempre, forçosamente, 
uma relação com o mundo circundante, cuja experimenta-
ção consciente se solidifica no artista, constituindo, deste 
modo, sempre parte da condição espiritual do artista, ex-
plicitando a sua visão do mundo e do humano, isto é, dito 
de uma forma breve, evoca a sua orientação no mundo. 
Nietzsche diria que a arte constitui um “órgão da vida” e 
seu maior “estímulo”, ela exprime “ser-parte–integrante–do-
mundo” (Heidegger) e simultaneamente materialização de 
uma esfera espiritual. 
Herman Nohl também confere à arte “um significado es-
piritual, metafísico mesmo” (Vom Sinn der Kunst, Göttingen 
1961, pág. 5), uma vez que “o enigma metafísico da nossa 
vida constitui o aspecto mais profundo da obra artística ... 
Esta unidade metafísica constitui, de facto, igualmente o 
órgão da arte.” (ibidem, pág. 14). 
Esta consciencialização específica da realidade, da qual 
também falam os referidos filósofos, confere à arte, antes 
de mais, o seu efeito repercussivo, uma vez que revela a uni-
cidade do ser e seu denominador comum humano, o finito 
e o eterno na sua dimensão espiritual. Um artista cuja obra 
tematiza o efeméro e o eterno, o ser e a génese, procurará 
sempre tornar transparente a essência do oculto, bem como 
o que se esconde detrás do aparentemente visível. 
Pela alteração do material irá querer transmitir o permanen-
te e exprimir o seu sentido e, com base na sua própria ex-
periência individual corporal e espiritual, comunicar através 
da sua obra. Isto requer bem mais do que perfeição arte-
sanal ou adaptação ao espírito da época (Zeitgeist), requer 
sensibilidade de percepção e abertura de espírito. 
Como referido até agora, cada obra dá a conhecer uma visão 
muito particular e específica do mundo como resultado do 
exercício de experimentação individual com a realidade. 
A emergente tensão da obra artística, que determina a 
dinâmica estética na sua totalidade, repousa sobretudo no 
facto de uma variedade de perspectivas de construção de-
terminarem a posição do artista. 

As obras de Carlos Henrich baseiam-se, perceptiva e es-
teticamente, numa visão muito própria e crítico-distante. 
O artista procura mostrar novas perspectivas da realidade, 
articulando mutabilidade e permanência como momentos 
elementares da experiência e, sobretudo, espreitar detrás do 
aparentemente evidente. 
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aproximação da arte que permite penetrar na sua força ima-
gética e compreender o artista que, servindo-se de aspectos 
formais da sua obra, confere o seu cunho pessoal, transmit-
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Prof. Dr. phil. Elenor Jain
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Quais são os princípios elementares por descobrir que 
subjazem à cosmovisão da obra de Carlos Henrique e a que 
statement artístico pertencem? 
Se observarmos primeiro os objectos apresentados na ex-
posição actual, deparamo-nos de imediato com os essenci-
ais temas integrantes do seu pensamento: 
Pegadas de crianças representam o princípio do cresci-
mento e da evolução da vida inteligente, um potencial cu-
jas possibilidades de moldagem são inúmeras e à partida 
indefiníveis, um processo que um adulto que observe aten-
tamente e não o suprima poderá conduzir a juízos válidos 
sobre a essência da formação, criação e a tomada de decisão 
de criaturas pensantes. 
A “Dança do Quasare“ exprime o princípio da mobilidade 
como fundamento da vida, da génese do Novo, do Desen-
volvimento ou Mutação. A beleza e a harmonia desta dança 
reinvidica simultaneamente a necessidade de concordância, 
ressonância, igualdade e correspondência dos materiais pri-
mordias (dançantes) para o sentido e significado do criado 
e desdobrado (no sentido filosófico nietzschiano de “maior 
crescente” (“Höhersteigende”). 
“Esfera“ aborda o princípio da ressonância a qual determina 
o tamanho da estabilidade e significado de uma matéria, 
bem como de uma acção. Os efeitos são descritos e avali-
ados com base no seu posicionamento no sistema total, e 
conceitos tais como “sentido”, “destruição”, “conservação”, 
“beleza”, portanto valores e categorizações éticas adquirem 
a sua dimensão espititual neste campo de ideias. 
O painel “pegadas e sementes” designa o princípio do início, 
a semente como possibilidade semeada, que desabrocha em 
condições especiais, a pegada que representa uma direcção, 
que outro talvez irá seguir, acumuladores de informação, 
passíveis de serem recolhidos e combinados, potenciais 
transmitidos que carecem do momento ideal e respectiva 
atenção para se realizarem. Por último, a instalação vídeo 
poderia ocorrer ao espectador aberto quase como a repre-
sentação do seu próprio estado; o espectador é testemunha 
do transitório, da limpeza e do recomeço de uma consciên-
cia, a qual é acedida pela contemplação; o conhecimento 
estimula-se a si próprio no seu inevitável círculo de criação, 
reconhecimento do adquirido, preservação através da trans-
missão do saber e superação através da criação de espaço 
mais além. Se a arte exprime sempre um modo e atitude de 
vida, então Carlos Henrich remete-nos com a sua obra para 
um sentido em certa medida celulósico de observação e de 
construção pessoal. Este repousa sobre sementes encon-
tradas de outras fontes, na qual temos uma certa liberdade 
e independência na sua formação e desenvolvimento, e a 
bondade da nossa influência é medida segundo estes cri-
térios, em que medida a nossa acção está em ressonância 
com o resto, isto é, em que medida é que é justificável con-
siderando as energias que nos rodeiam e existem. 

           

Um observador ressonante sairá possivelmente desta ex-
posição com um sentimento algo incerto e indiscritível, re-
sultante do confronto com os primórdios do ser humano, 
inexperientes, dançantes e ainda por definir, cuja riqueza 
de possibilidades combinatórias lhe indica a sua própria 
responsabilidade em cada agir, mas também a alegria ou 
potencial que lhes estão associados. 
Pode sentir-se tonto após a retirada do adquirido território 
irreflectido ou desatento, o qual parecia percorrer na vida. 
Contudo, considerando a súmula de aspectos com que nos 
deparamos, o visitante irá aproximar-se vivamente do con-
ceito (e do título) na exposição, e recuperar a sua paz e força 
interior, partindo do princípio que as suas decisões e acções 
se tornam visíveis com base nas reacções, na ressonância 
que emanam e a verdade que desvendam. O espectador 
apenas tem de estar receptivo a esta vivência. 
A percepção da vida como possibilidade construtiva para 
o Homem, as suas condições como estruturas moldáveis e 
mutáveis e a consequente insersão da inteligência humana 
como fundamento de um comportamento intencional e 
fundado, servem tanto à sobrevivência elementar como à 
respectiva intensidade intelectual do ser humano. 
Por regra, estas percepções intensas sucedem-se na arte 
em tom de brinadeira, de forma diversificada e mais cria-
tiva do que no plano de uma imagem do mundo funcio-
nal, mecânica e determinada. Esta abertura e divergência 
entre pensar e agir, na criação artística sublinham também 
várias posições filosóficas relativamente ao significado, no-
meadamente a relação de sujeito/mundo, acção/reacção, 
história/hipótese, condicionante, axioma, meio/finalidade, 
indivíduo/sociedade, descrevendo assim o espectro alarga-
do do espaço constitutivo do Homem.  As obras de Carlos 
Heinrich não alegam nenhum destes modelos explicativos, 
mas conduzem-nos antes à origem do seu trabalho, a qual 
é comparável ao ponto de partida da actividade foilosófica: 
arrebatamento e observação, da qual resultam teorias e jus-
tificação para a acção. As obras apresentadas neste catálogo, 
que brincam com o conceito de semente, baseiam-se em 
antigas figuras mitológicas, revelam “connected isolations” 
ou identificação com o efeito das palavras. Todas as obras 
transmitem um humor vertiginoso transversal, o que liga 
o sujeito à origem, ao momento da decisão, bem como o 
sentimento de bem-estar caloroso natural quando um indi-
víduo consegue estar em concordância com o mundo, por 
se aproximar dos seus fundamentos. 
Desta forma, o artista também é escultor ao incluir o obser-
vador na sua obra como parte integrante do movimento, 
das formas, do equilíbrio e da ressonância factual. Deixa as-
sim livre-abertura para outros sentimentos e pensamentos, 
não limitando o sentido através de explicações rígidas e pré-
definidas, mas convida a uma viagem mental aos primórdios 
do seu trabalho artístico, do seu mundo imagético e ideário, 
que talvez encontrem apoio ou talvez mesmo provoquem 
ressonância junto do mesmo. 

Rajel Jain
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Contemplação

2007, Ecrã de LCD, vídeo, resina de poliéster e ouro
Colecção Travessa da Ermida
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Contemplation

2007, LCD Monitor, vídeo, poliéster resin and gold
Travessa da Ermida collection
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Florescência

2000, Acrílico, granito cinza e ferro, 123 x 44 x 18 cm,
Colecção “Fundação Moranguinho”

Florescense

2007, Acrilic, grey granite and iron, 123 x 44 x 18 cm
“Strawberry Fundation” collection 
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Panspermia

2003/07, Acrílico, resina de poliéster e sementes s/tela
116 x 89 cm

Panspermia

2003/07, Acrlic, poliester resin and seeds on canvas,
116 vx 89 cm
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Maternidade da Semente

2007, Globo do mundo, látex, resina de poliéster
e sementes, 61 x 64 x 53 cm, Colecção Amilcar Pereira

Seed Maternity

2007, Wolrd Globe, látex, poliéster resin and seeds, 
61 x 64 x 53 cm, Amilcar Pererira collection
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Boca letrada...Coração florido

2006, Resina de poliéster e flores de plástico,
45 x 69 x 18 cm, Colecção Universidade Lusófona de Angola

???Literate  Mouth... Flowerded Heart???

2006, Poliester resin and plastic flowers, 
45 x 69 x 18 cm, Lusófona University of Angola collection
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O Engenho

2008, Resina de poliéster, madeira, sementes,
parafina e aço, 122 x 34 x 34 cm

The Engine

2008, Poliester resin, wood, seeds, 
paraffin and iron, 122 x 34 x 34 cm
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???O Engenho

2008, Resina de poliéster, madeira, sementes,
parafina e aço, 122 x 34 x 34 cm???

??The Engine

2008, Poliester resin, wood, seeds, 
paraffin and iron, 122 x 34 x 34 cm??
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One Way!

2008, Resina de poliéster, sementes, 
objectos e neon, 200 x 300 x 15 cm,

Colecção Casino Hotel de Tróia

One Way!

2008, Poliester resin, seeds, objects and neon, 
200 x 300 x 15 cm

Troia Design Hotel and Casino collection







Carlos Henrich e Kazike
“Ressonância 7,84”
Esfera em resina de poliéster - diâmetro 80cm
Auto falante
Sub Audio Oscillator (C946 Club Of The Knobs) por Kazike
Amplificador
Rede de nylon

Carlos Henrich and Kazike
“Ressonance 7,84”
Poliéster and resin sphere - diameter 80 cm
Loudspeaker
Sub Audio Oscillator (C946 Club Of The Knobs) by Kazike
Amplifyer
Nylon net

Telescópio



Prostração

2009, Resina de poliéster policromada, sementes, 
e alumínio, 250 x 60 x 6 cm 

Prostration

2009, Polychromated poliester resin , seeds 
and aluminium, 250 x 60 x 6 cm



Dança dos Quazares

2007, Resina de poliéster e ferro,
200 x 200 x 100 cm

Quazar Dance

2007, Poliester resin and iron, 
200 x 200 x 100 cm





What is the passage of time????

2009, Vídeo of 30 minutes 

O que é a passagem do tempo?

2009, vídeo de 30 minutos
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Ilusão do Desejo

2002, Óleo e colagem s/tela, 116 x 89 cm

Ilusion of Desire

2002, Oil and colage on canvas, 116 x 98 cm 

Dois Elementos

1988, Mármore branco de Estremoz, 
40 x 20 x 18 cm, Colecção Ratthaus Kunst Musuem Lippstadt, 

Alemanha

Two Elements

1988, Estremoz white marble, 
40 x 20 x 18 cm, Ratthaus Kunst Musuem Lippstadt collection, 

Germany
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Onda Fractal

1990, Mármore branco de Estremoz e ruivina,
Colecção “Fundação Moranguinho”, 128 x 81 x 21 cm

Fractal Wave

1990, Estremoz white marble and ruivina,
128 x 81 x 21 cm, “Strawberry Faundation” collection 

O Tetraedro

1996, Ferro, acrílico, iluminação de halógeno e granito,
220 x 130 x 130 cm, Colecção EDP

The Tethrahedrum?????

1996 , Iron, acrilic, halogene lightning and granite, 
220 x 130 x 130 cm, EDP collection
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Conected Isolation

2008, Fibra de vidro, resina de poliéster, aço galvanizado,
 compressor de ar e espuma, 400 x 120 x 120 cm

Conected Isolation

2008, Fibra de vidro,??? resina de poliéster, aço galvanizado,
 compressor de ar e espuma, 400 x 120 x 120 cm
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