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Entrevista | João Silvério a Tomaz Hipólito
A entrevista que acompanha este livro resulta de um conjunto de conversas sobre o
trabalho de Tomaz Hipólito e é, do meu ponto de vista, uma possibilidade de ir ao encontro
de motivações e procedimentos que o artista tem vindo a desenvolver no seu trabalho.
A performance, na relação com os lugares e os diversos espaços que o artista tem utilizado,
é aparentemente a forma artística mais presente. Contudo, outros meios, como a
fotografia, o vídeo e o desenho, são ferramentas essenciais para desenvolver as suas obras,
tendo sempre em conta uma consciência da necessidade de experimentar continuamente.
É nesta sequência persistente que se dá o regresso e a revisitação de momentos anteriores
do seu trabalho que se presentificam em séries, as quais, embora remetam para uma
questão comum, se desdobram na experiência do Outro, que em diversas situações se
transforma num participante activo.
A exposição “2015 rebuild_02” é uma operação estética que nos confronta com a
intensidade que o artista procura na experiência da performance, e simultaneamente na
amplitude que o corpo da sua obra começa a revelar. Este livro, as imagens, a documentação,
a peça que resiste à efemeridade da performance e a memória dispersa que cada um de
nós guardará deste acontecimento são a matéria que o autor irá convocar noutras obras,
em que o seu imaginário prolífico provocará novos encontros.

João Silvério - A pergunta clássica: o que te interessa na produção artística? O que te motiva?
Tomaz Hipólito - O espaço como ponto de partida da existência e a experiência que revela
o espaço. Mapear o gesto de forma a criar um novo território, Intervalo, situado entre a
subjectividade e a experiência que daí decorre.
JS - Um dos teus projectos com uma ligação mais estreita à cidade de Nova Iorque passase numa casa particular. Queres falar desse projecto no âmbito da tua experiência de
residência artística na Residency Unlimited (RU) em Nova Iorque?
TH - O projecto realizado durante a residência era só por si bastante ambicioso, pois
envolvia actuar sobre cerca de trinta edifícios, entre os quais o Seagram, o Chrysler, o
Lever-House. Ainda surgiram projectos resultantes dos studio-visits promovidos pela RU
com diversos curadores/galeristas, assim como outros projectos que emergiram de uma
vivência prolongada em Nova Iorque.
O resultado do trabalho da residência, o projecto “2011 rebuild_00”, foi exibido na Emily
Harvey Foundation. Na RU foi apresentada a performance “2011 draw_02”. Na sequência
dos studio-visits, foram realizados os seguintes projectos: a performance “2011 layer_01”
no Lumen Festival, em Staten Island, e a exposição “2011 reflex_01”, no Abrons Art
Center. Em paralelo aos projectos relacionados com a residência, foi-me encomendada
pelo Hunter College a performance “2011 censura_01”, na Leubsdorf Gallery. Para o Arte
Institute realizei a performance “2011 layer_02”, seguida de debate/conversa no âmbito
da Summer Nights Series, no Union Square Park.
A residência, para além de todo o apoio fundamental na logística e produção, permitiu
estabelecer inúmeros contactos (curadores, galeristas, artistas), que posteriormente
originaram uma série de projectos com características muito diferentes. Desde então,
tenho trabalhado regularmente em Nova Iorque.
À medida que nos vamos relacionando de forma mais próxima com a cidade de Nova
Iorque e os seus habitantes, os projectos tornam-se também mais íntimos, virando a sua
atenção para diferenciados grupos de espectadores e/ou participantes. Os dois projectos
que se seguem relacionam-se porque partilham esta mesma característica.
O projecto “2012 nature_01” foi criado para a Elastic-City, que organiza passeios em
Nova Iorque concebidos e guiados por artistas (com a curadoria do seu fundador Todd
Shalom), os quais são procurados por pessoas, normalmente residentes de Nova Iorque
que procuram uma nova experiência no espaço que conhecem.
No caso do projecto “2013 draw_04”, este foi apresentado numa casa particular em
Brooklyn, disponibilizada pelo seu proprietário (antes de entrar em remodelação total)
para uma performance em que o desenho percorre todo o espaço de três andares. Para
este evento foram convidadas cerca de 40 pessoas.
As residências, especialmente as que têm maior duração, permitem uma ligação mais
profunda com um lugar. Como as viagens. Gosto de ser nómada e sedentário em simultâneo.

JS - No teu trabalho, o ponto de partida para um projecto num determinado espaço tem
como gerador as condições e as características do lugar onde esse espaço se inscreve. Qual
é o grau de importância, ou de interesse, que nesta ligação entre espaço e lugar te pode
levar a iniciar uma obra ?
TH - Todos os espaços podem ser experimentados, enquanto objecto de um projecto
artístico. Por vezes, considero que a minha experiência sobre aquele espaço não me
acrescenta nada. Alguns têm potencial, mas não sinto empatia. Em certos momentos
não me sinto “preparado” para actuar sobre aquele espaço, ou aquele espaço não está
“disponível” para me acolher. Actuar mais tarde também acontece. Não fazer nada pode
ser a melhor “acção” para aquele espaço específico.
A minha primeira escolha, para a minha experiência, será o espaço onde vou apresentar
o projecto. Se isso acontece, o espaço passa a integrar a obra, se não acontece o espaço
pode ser o ponto de partida para a obra.
Nos projectos “2011 reflex_01” (AAC - Abrons Arts Center, Nova Iorque) e “2011 draw_03”
(Appleton Square, Lisboa), é uma característica do lugar que se impõe e me “obriga” a
trabalhar sobre a mesma.
O edifício do AAC tem uma longa curvatura em vidro que, vista do exterior a uma certa hora
do dia, nos apresenta uma fusão entre o exterior e o interior no reflexo desse mesmo vidro.
As fotografias que tirei desse momento foram impressas em papel fotográfico. Parte desse
registo fotográfico foi montado numa vitrine pré-existente no espaço expositivo, de forma
a sofrer novamente o efeito do reflexo. Outra parte foi usada para a criação de um livro, que
foi colocado sobre uma mesa à disposição dos visitantes. Este acto estava a ser filmado por
uma câmara de vídeo-vigilância. As imagens captadas eram simultaneamente projectadas
na parede do espaço expositivo. As imagens originais voltaram a ser apresentadas, em
fotografia, com reflexo, num livro e em vídeo.
Na Appleton Square, o Quadrado marca e desenha o espaço da galeria em ambos os pisos.
A certeza de quem o desenhou foi a mesma que me obrigou a usar o Quadrado como
ponto de partida. Assim, e de forma instantânea, o Quadrado tornou-se o objecto de
experiência, através do desenho, do vídeo, da fotografia e da performance.
Em ambos os casos, foi transferido para aqueles lugares aquilo que já lhes pertencia e
aquilo que a experiência criou.
No projecto “2013 object_09”, na Galeria 102-100 em Castelo Branco, Portugal, o ponto
de partida é uma estrutura de um banco encontrado num anexo abandonado da galeria.
A galeria é revelada pelas fotografias do objecto, que percorre todo o espaço ao nível do
tecto e do chão. Na exposição, os dois grupos de imagens são apresentados em paredes
opostas, frente a frente, à mesma cota... ao nível do meu olhar.
No projecto REDE, criado para a conferência Urban Interventions, no âmbito da Trienal de
Arquitectura de Lisboa, entrevi num espaço público uma escada que liga dois pontos com
grande diferencial de cota. O gesto em “2013 draw_05” marca a experiência de podermos
percorrer a envolvente do desenho/traço (escultura paralelepipédica com dezassete

metros de comprimento) suspenso. Podemos observá-lo de cima para baixo e vice-versa.
Na exposição colectiva mOstra 2014, voltei a apresentar o projecto “2013 merge_06”
porque encontrei no espaço da exposição uma oportunidade de experimentar uma nova
ligação entre o interior e o exterior, fazendo a ligação do cabo (agora preso no chão de um
terceiro andar) que sai pela janela ao telhado do edifício da frente do outro lado da rua. O
edifício em questão é a sede da Ordem dos Arquitectos em Portugal.
Interessa-me a diversidade dos lugares sobre os quais se desenvolvem os meus projectos,
na mesma medida que aumentam a minha experiência sobre o espaço lato sensu.
JS - Quando falamos de espaço em sentido mais lato, a paisagem é um elemento que
exploras com uma componente auto-referencial. As imagens das obras “chroma”
e “persona” revelam um interesse pela serialidade, pela série enquanto instrumento de
investigação. Qual é a importância desse procedimento?
TH - Em “persona”, de uma forma genérica, a Realidade e a Experiência estão bastante
próximas. Em “chroma” (Desert Death Valley, Califórnia; Central Park, Nova Iorque; Abrons
Arts Center, Nova Iorque; ARCO, Madrid) é acrescentada à experiência uma proposta de
alteração da percepção da realidade. Aqui o fundo é a paisagem enquanto representação
do “real” e o “chroma” é uma experiência neutra que pode absorver outra qualquer. Em
ambos os casos, a serialidade como instrumento do meu trabalho está presente. É parte
integrante do meu processo de trabalho e do próprio trabalho em si, sob diversas formas.
Pode apresentar-se em primeiro lugar na revisitação dos projectos, que é algo que faço com
grande frequência e ao longo dos anos, como por exemplo os doze anos que separam os
projectos “2002 merge_01” e “2014 merge_07”. Revela-se também na pesquisa exaustiva
em cada série de múltiplas imagens no mesmo lugar variando, em muitos casos, apenas
nas diferentes nuances do gesto, o que obriga a uma investigação mais profunda em cada
projecto e em simultâneo potencia a diversidade.
A conexão de gestos e experiências similares entre séries distintas no espaço e no tempo
é promovida pela serialidade.
JS - O facto de te fazeres representar enquanto modelo tem o valor de um auto-retrato?
Podemos tomar como exemplo as paisagens onde não apareces como silhueta e as
imagens fotográficas do atelier de Steven Holl, em Nova Iorque.
TH - Não é auto-representação, não sou um modelo e não é um auto-retrato.
A minha presença está intimamente ligada ao acto de experimentar, de passar por
uma experiência única num determinado lugar em condições específicas. A presença
revela o espaço de formas muito distintas. A silhueta na paisagem (exterior) pode ser
comparada com a silhueta do projecto “2012 persona_11” (interior) realizado dentro
da Sonnabend Gallery, em Nova Iorque, embora, e em simultâneo, na sua escala e
intimidade possa estar mais próxima das imagens no atelier do arquitecto Steven Holl
(“2012 persona_12_17_18_19_20_21”). É esta ambivalência, elasticidade e liberdade

que as imagens têm de comunicar entre si, em diferentes níveis e entre diferentes séries,
que me interessa.
JS - Por exemplo, na série “2013 merge_06”, apresentada na Rooster Gallery em Nova
Iorque, sobrepões manchas geométricas a imagens impressas em papel. Essas figuras
geométricas opacas têm também uma relação com a arquitectura? Com uma outra
referência? Ou até com o desenho enquanto activador da memória?
TH - O projecto apresentado na Rooster Gallery tem como ponto de partida a descoberta
de fortes pontos de ligação entre o meu trabalho e o do grupo húngaro de performance
e teatro experimental Squat Theatre, que se fixou em Nova Iorque em 1977, tornandose um dos nomes míticos do underground nova-iorquino da época. A galeria, através do
galerista André Escarameia, apresentou-me a Klara Palotai, um membro desse grupo
que vive em Nova Iorque. Desta forma tive acesso a todo o arquivo, sobre o qual fiz uma
pesquisa intensa. O resultado foi uma exposição que incluía a utilização de imagens de
performances passadas simultaneamente no interior e no exterior.
Os trabalhos em questão são compostos por duas imagens e um desenho. Uma das
imagens é um frame de um filme/registo de uma performance dos Squat Theatre (interior)
e outra uma fotografia que tirei na rua da galeria no Lower East Side uns meses antes da
exposição (exterior). A transposição destes dois momentos espácio-temporais diferentes
para o papel pressuponha ter como elo de ligação interior-exterior um espaço, que podia ser
uma cidade, um quarteirão, um edifício ou uma sala. O denso e delicado desenho assumese como ligação e em simultâneo cria narrativa à medida que se movimenta ao longo
dos desenhos. O mesmo desenho é desmaterializado num cabo que, mesmo estando fixo
numa parede no interior da galeria, promove novos desenhos através das performances
realizadas na rua por três grupos de convidados: Artistas, Curadores e Arquitectos.
JS - Na performance “2013 reset_00”, realizada na Galeria Cristina Guerra, exploras
relações físicas e psicológicas entre os observadores em todo o processo de acesso à
galeria, na forma como os visitantes se acomodaram no espaço, e na expectativa perante
os acontecimentos revelados pela performance. Como ligas estes acontecimentos
performativos, por exemplo, com a performance realizada no Carpe Diem (“2014
level_02”), em que a tensão frente ao acontecimento tem um poder semelhante, embora
a obra seja outra?
TH - A performance interessa-me pela relação de intimidade e tensão que cria com o
espectador. Permite, por um lado, aproximar o espectador do lugar do artista, podendo
este contaminar a própria performance e, no limite, participar na mesma. Por outro
lado, permite também absorver uma outra experiência resultante do mesmo gesto, a
experiência do espectador.
A performance resulta do gesto do momento, como no teatro, do ponto de vista do
espectador. Tem um risco inerente e imprevisível muito alto.

E eu gosto do imponderável.
Fazer entrar mais de cento e vinte pessoas, não pela porta da Galeria Cristina Guerra,
mas por um longo percurso escuro, só foi possível com a ajuda de outras pessoas. Era
fundamental para nivelar o estado de espírito dos espectadores com a experiência da
performance. Por outro lado, a expectativa de cada um deles crescia. Dentro da galeria,
às escuras, e depois de um momento sem luz onde apenas a voz em sussurro e o tacto
permitiam percepcionar os outros, os gestos sobre os objectos, e o som provocado pelos
cortes das caixas revelaram desenhos de luz no tecto, expondo os espectadores a um
rito iniciático no espaço que muitos deles já conheciam, como um reconhecimento de si
mesmos no espaço que tinha perdido a textura, as coordenadas e a relação entre escala
e proporção.
Por exemplo, na performance realizada no Carpe Diem existe uma preparação a que o
espectador assiste. A tensão vai aumentando à medida que o espectador se apercebe do
risco que implica aquela preparação e ainda do risco adicional de não conseguir antever o
que vai acontecer a seguir.
Nos dois casos o nível de tensão vai aumentando. No primeiro caso o desfecho é gradual e
no outro é instantâneo. No essencial, as relações físicas e psicológicas são similares, mesmo
tendo em conta o diferente estado de consciência do que se está ou pode estar a passar.
JS - Centrando-nos ainda entre a performance e a arquitectura, realizaste na Sala do
Veado, também em 2014, uma performance (“2014 level_01”) que demonstrou uma
eficácia muito forte com uma economia de meios e de movimentos que me pareceu mais
depurada, até em comparação com a realizada na Appleton Square, semelhante mas com
a adição da tecnologia. Como articulas estes processos complementares na metodologia
do teu trabalho?
TH - A trilogia “2014 level_01_02_03”, na Sala do Veado, no Carpe Diem e na Appleton
Square respectivamente, representa uma outra perspectiva da importância da série no
meu trabalho. Desta vez em espaços diferentes, o gesto neste caso é refém do espaço, que
é também a sua condição. O espaço determina o gesto e em simultâneo o acontecimento
inscrito na experiência, que está previamente definido, mas não está fechado ao gesto e
à deslocação do corpo ao activar a linha de metro. No reboco da Sala do Veado a linha
de metro, de mestre pedreiro, era o próximo passo natural. Aprisionar o pátio do Palácio
Pombal (Carpe Diem) com a ligação do corpo principal do edifício a um dos seus pavilhões
existentes no exterior através de uma série de elásticos presos entre si, marcando a
frágil presença destes magníficos objectos arquitectónicos. Domina a expectativa de
que a qualquer momento essa relação se pode quebrar. Na Appleton Square, o espaço de
exposição é também revelado pelo gesto. Não a marcação física (como a linha de metro),
mas o desenho que percorre a tridimensionalidade do espaço da galeria. Esta linha não é
um cordel de sisal tingido, é luz. Não no branco, mas no negro. No final, o laser de nível
repousa a um metro de altura.

A sua distinta materialidade (desenho, matéria, luz) promove a diversidade da experiência,
que se resume a uma narrativa, neste caso em formato de trilogia.
JS - O projecto que apresentas na Travessa da Ermida reveste-se de uma complexidade
nova no teu trabalho. Contudo, o título remete para a serialidade, para a revisitação de
outros momentos que se relacionam com este. Esses projectos foram: “2011 rebuild_00”,
na Emily Harvey Foundation; “2013 rebuild_01”, na Galeria Baginski, e este, intitulado
“2015 rebuild_02”, agora na Travessa da Ermida. De que forma se relacionam?
TH - “2011 rebuild_00” tem como ponto de partida os edifícios (escritórios, habitação,
comércio) em Manhattan. Fiz repérage a cerca de quarenta edifícios e actuei sobre trinta,
como objectos dentro de um espaço (a cidade) e como espaço que contém diferentes usos
(o edifício). Interessava-me actuar sobre os momentos em que divergem e os momentos
que os unem. O mesmo acontece no caso da pesquisa sobre os vinte e quatro ateliers
de arquitectura, reunida em “2013 rebuild_01”, que procura voltar à origem... a fábrica,
ao local de concepção do edifício, o atelier. Agora na Travessa da Ermida, com “2015
rebuild_02”, é através de um objecto arquitectónico que se expande a pesquisa, com a
inclusão do “sagrado” e adicionando à minha experiência a de um animal.
Na realidade, todos estes projectos são etapas da mesma pesquisa, em escalas e usos distintos,
com processos semelhantes e acima de tudo com o mesmo nível de dissecação formal.
Assim temos a fotografia, o desenho, o vídeo e a performance a fragmentar e a reconstruir.
JS - Neste projecto, como referes, um dos elementos principais é um ser vivo, um cavalo.
O projecto tem um correlato com a história dos costumes, em que o cavalo e a hierarquia
social se interligam no espaço do sagrado. Queres falar um pouco sobre isto?
TH - Os espaços desenhados pelo homem regem-se por uma métrica de ocupação e uso. A
seguir ao homem, o cavalo foi um elemento fundamental na criação de uma nova métrica.
As ruas, os edifícios e as cidades incorporaram isso no seu desenho. É ainda bastante visível
o resultado disso, como em alguns casos se faz questão em preservar essa memória, e
em outros até preservar o seu uso. Por outro lado, é sempre com espanto que vemos um
cavalo numa urbe. Para além da questão da versatilidade do cavalo para poder perseguir
um “bandido” numa cidade, a sua imponência natural é de tal forma poderosa, que ainda
hoje é obrigatória a sua utilização pela polícia nas grandes cidades do mundo, como por
exemplo Nova Iorque.
Também sabemos que as igrejas, a partir de uma certa escala e importância, cumpriam
uma métrica que permitia a entrada de cavalos e carruagens. Claro que apenas algumas
pessoas teriam este acesso privilegiado, em particular os membros do Clero e da Nobreza,
detentores do poder à época.
O poder agora está na mão dos criadores. A minha experiência ao entrar a cavalo na ermida
é um desafio a todos aqueles que pensam o contrário. O poder pode ser simplesmente
reactivar um procedimento, um ritual, num contexto artístico sem perder de vista as

relações de poder que esta acção convoca e resgata à História. Mas é um poder assente no
acto criativo e na liberdade que o artista tem de apresentar a sua obra.
JS - Ainda sobre este projecto, revela-se com mais pormenor um interesse pela
documentação, mas também uma determinação mais firme em demonstrar uma
característica do teu trabalho que tem a ver com a singularidade do objecto artístico e
um afastamento em relação ao múltiplo, tão característico da democratização dos meios
e da difusão da imagem. Porquê esta decisão de trabalhar apenas e só com originais no
desenvolvimento da tua obra?
TH - Na verdade, muitos dos meus projectos estão bastante documentados. O que
acontece é que nem sempre o processo e respectiva documentação se tornam visíveis.
No caso das séries “rebuild_00_01” isso começa a ser uma realidade mais exposta. Neste
projecto é assumido todo o processo, não só em termos expositivos, com a apresentação
de desenhos e fotografias, mas também na edição de um livro. Esta edição reúne as partes
de todo o processo e torna-se ainda um objecto artístico único, porque cada um dos
exemplares tem uma intervenção original do autor. Outro exemplo é o do Carpe Diem, em
que é pedido aos artistas a cedência de um trabalho para ser reproduzido numa edição
de trinta e três obras. Neste caso, optei por seleccionar um conjunto de fotografias que
combinei de trinta e três formas diferentes. Para além disso, o elástico (o mesmo da
performance “2014 level_02”) que “segura” cada obra à parede pode ser montado com
diferentes comprimentos, o que reforça a singularidade de cada obra.
No segundo momento, após o dia de inauguração e já sem a presença do animal, o espaço
passa a ser ocupado pela “cabeçada” usada pelo cavalo durante a performance e por uma
longa “rédea”, ambas em couro e ferragens pretas (da cor do cavalo), redesenhadas e
adaptadas por mim e produzidas especificamente para o efeito.
O arreio, neste caso apenas a cabeçada e rédea, que no final ocupa o espaço, juntamente
com os desenhos e imagens do processo, revela-se como uma obra. Uma peça única.
Todo o gesto é único, logo toda a experiência é única. Por isso a obra também deve ser
única. Incluindo todas aquelas que podem ser reproduzidas, como a fotografia e o vídeo.
Gosto desta singularidade, que embora pareça frágil, é mais humana.
JS - Obrigado, Tomaz. Até breve.

Interview | João Silvério with Tomaz Hipólito
The interview along with this book is the result of a set of conversations about Tomaz
Hipólito’s work and is, from my point of view, a possibility to meet the motivations and
procedures that this artist has been developing in his work. The Performance, in its relation
with the places and various spaces used by the artist, is apparently the most present artistic
shape. Nevertheless, other means, as photography, video and drawing, are essential tools
to develop his artworks, always accounting the necessity of a continuously experimenting
conscience. It is in this persistent sequence in which the return and revisit of his work’s
past moments, presently appearing in series, the ones, although consigning to a common
question, unfolding themselves in the Other’s experience, becoming that Other, in various
situations, an active participator.
The exhibition “2015 rebuild_02” is an aesthetic operation confronting us with the intensity
searched by the artist in the performance’s experience, and simultaneously with the
amplitude his artwork’s body starts to reveal. This book, the images, the documentation,
the piece resisting to the performance’s ephemerality and the disperse memory each one
of us will keep form this event, are matter summoned by the artist in other works, in which
his prolific imaginary will provoke new encounters.

João Silvério - The classical question: what interests you in artistic production? What
motivates you?
Tomaz Hipólito - Space as starting point of existence and the experience revealed by it. To
map the gesture in order to create a new territory, break, placed in-between subjectivity
and the experience occurring from that.
JS - One of your projects with a strict connection to New York city happens in a private
home. Do you want to talk about it in the range of your artistic residence experience in
New York’s Residency Unlimited (RU)?
TH - The accomplished project during the residence was on its own ambitious as it involved
to act over thirty buildings, among them Seagram, Chrysler, Lever-House. Other projects
still appeared resulting of studio-visits promoted by RU with several curators/ gallery
owners, as well as ones emerged from a long living experience in New York.
The result of the residence work, project “2011 rebuild_00”, was exhibited at Emily Harvey
Foundation. The performance “2011 draw_02” was presented at RU. On studio-visits’
sequence, were made the following projects: the performance “2011 layer_01” at Lumen
Festival, in Staten Island, and the exhibition “2011 reflex_01”, at Abrons Art Centre. Parallel
to the projects related with the residence, the Hunter College ordered me the performance
“2011 censura_01”, at Leubsdorf Gallery. To the Art Institute I made the performance
“2011 layer_02”, followed by the debate/ conversation in the scope of Summer Nights
Series, at the Union Square Park.
The residence, besides all kind of fundamental support in production and logistics, allowed
the establishment of countless contacts (curators, gallery owners, artists) originating
later a series of projects with very different characteristics. Since then, I’ve been working
regularly in New York.
As we relate closer with the city of New York and its inhabitants, the projects become
also more intimate, turning its attention to the different groups of spectators and/or
participators. The two following projects are related due to sharing that same characteristic.
The “2012 nature_01” project was created to the Elastic-City, which organizes walks in
New York conceived and guided by tourists (curated by his founder Todd Shalom), the ones
being looked for by people, usually New York residents, searching a new experience in the
spaces already familiar to them.
On “2013 draw_04” project’s case, it was presented at a private house in Brooklyn, put
at disposal by the owner (before entering full restoration) to a performance in which the
whole three floor space is covered by drawing. To this event 40 people were invited.
The residences, specially the longer ones, allow a deeper connection with a place. As
travelling. I am very much fond of being simultaneously nomad and sedentary.
JS - In your work, the starting point on a specific space has as generator the conditions and
characteristics of the place where that same space is inscribed. What’s the importance, or

interest, degree in this connection between space and place that makes you want to start
a work?
TH - All spaces can be experimented, as object of an artistic project. Sometimes, I consider
my experience about that space not adding nothing to me. Some have potential, but I do
not feel empathy. At certain moments I do not feel “prepared” to act on that space, or that
space is not available to welcome me. It also happens to act later on. To do nothing can be
the best “action” to that specific space.
My first choice, to my experience, will be the space where I am going to present the project.
If that happens, the space becomes integrated in the work, if not it can be its starting
point.
On the “2011 reflex_01” (AAC - Abrons Arts Centre, New York) and “2011 draw_03”
(Appleton Square, Lisbon) projects, is a place’s characteristic dictating and “forcing” me
to work on it.
The AAC building has a long glass curve that, seen form the exterior at a certain hour
of the day, presents a fusion between exterior and interior on that same glass reflex.
The photos I took from that moment where printed on photographic paper. Part of that
photography registration was mounted in a pre-existing show window in the exhibition
space, so it could again suffer the reflex effect. The other part of it was used to the creation
of a book, put over a table at the visitors disposal. This act was being film by a surveillance
camera. The captured images were simultaneously projected on the wall of the exhibition
space. The original images were again presented, in photography, with reflex, in a book and
in video.
At Appleton Square, the Square spots and draws the gallery space in both floors. The
certainty of the drawer was the same that made me use the Square as starting point. That
way, and immediately, the Square became the experience object, through drawing, video,
photography and performance.
In both cases, it was transferred to those places what already belonged to them and what
experience have created.
On the “2013 object_09” project, at 102-100 Gallery in Castelo Branco, Portugal, the
starting point is a structure of a bench found in an abandoned outbuilding of the gallery.
The gallery is revealed by the object’s photographies covering the whole space at the floor
and ceiling’s level. In the exhibition, the two groups of images were presented on opposite
walls, front to front, at the same quota … at my eye’s level.
On the REDE project, created for the conference Urban Interventions, on the scope of
Lisbon Architecture Triennale, I’ve seen in a public space a stair connecting two points with
great quota differential. The gesture in “2013 draw_05” states the experience of being able
to cross over the involving of drawing/feature (parallelepiped sculpture with seventeen
meters length) suspended. We can observe it from above downwards and vice verse.
On the collective exhibition mOstra 2014, I’ve presented again the project “2013
merge_06” because in the exhibition space I’ve found an opportunity of experimenting a

new connection between interior and exterior, making the link to the cable (now stuck on
the ground of a third floor) coming out from the window to the front building’s roof on the
other side of the street. The building in question is the headquarters of the Architecture’s
Association in Portugal. The diversity of the places, about which my projects are developed
at the same measure that they increase my experience about space lato sensu, is of my
full interest.
JS - When we speak about space in a broader sense, landscape is an element explored by
you with an auto-referential component. The “chroma” and “persona” images reveal an
interest by serialization, series as investigation instrument. What’s the importance of that
procedure?
TH - In “persona”, generally speaking, Reality and Experience are very tight. In “chroma”
(Desert Death Valley, California; Central Park, New York; Abrons Arts Centre, New
York; ARCO, Madrid) is added to experience a reality perception modification. In here,
the background is the landscape as representation of “real” and “chroma” is a neutral
experience able to absorb any other. In both cases, the serialization, as instrument of my
work is present. Is an integrating part of my work process and the work itself, under
different shapes. It can be presented in the first place in the revisit of projects, which is
something I’ve often been doing throughout the years, as for instance the twelve years
separating the “2002 merge_01” and “2014 merge_07” projects. It is also revealed in the
exhausting research, in each series of multiple images in the same place, varying, in many
cases, only in the gesture’s different nuances, what forces a more profound investigation in
each project at the same time potentiating diversity. The similar experience and gesture’s
linkage between distinct series in space and time is promoted by serialization.
JS - The fact of making yourself represent as model has some self portrait value? Can we
take as example the landscapes where you don’t appear as silhouette and the photographic
images of Steven Holl’s atelier in New York?
TH - It’s not auto-representation, I am not a model and it is not a self portrait. My presence
is closely linked to the experimenting act, going through an unique experience in a
determined place in specific conditions. The presence reveals the space in very distinctive
ways. The silhouette on the landscape
(exterior) can be compared with the silhouette of the “2012 persona_11” project
(interior) inside Sonnabend Gallery, in New York, although, and simultaneously, in its scale
and intimacy can be closer of the images at the architect Steven Holl’s atelier (“2012
persona_12_17_18_19_20_21”). It is this ambivalence, elasticity and freedom in which
images have to communicate in-between themselves, in different levels and between
different series, that interests me.

JS - For example, in the “2013 merge_06” series, presented at Rooster Gallery in New York,
you overlay geometric stains on paper printed images. Those opaque geometric figures
also have a relation with architecture? With another reference? Or even with drawing
while memory activator?
TH - The project presented at Rooster Gallery has as starting point the discovery of strong
points of connection between my work and the Hungary group of performance and
experimental theatre, Squat Theatre, established in New York since 1977, becoming one
of the mythical names of New York’s underground at that time. The gallery, through the
gallery owner André Escarameia, introduced me to Klara Palotai, a member of that group
living in New York. This way I had access to the whole archive, about which I made an
intense research. The result was an exhibition that include the usage of past performance’s
images simultaneously in the interior and exterior.
These works are composed by two images and a drawing. One of the images is a frame of
film/register of a Squat Theatre performance (interior) and another a photography I took
at Lower East Side in the gallery’s street a few months before the exhibition (exterior).
The exchange of these two different space-time moments to the paper assumed having as
interior-exterior bonding link a space, being that a city, a quarter, a building or a room. The
thick and delicate drawing assumes itself as linkage and simultaneously creates narrative
as it moves throughout the drawings. The same drawing is dematerialized in a cable that,
even being stuck on a wall in the gallery’s interior, promotes new drawings through the
performances made in the street by three groups of guests: Artists, Curators and Architects.
JS - On “2013 reset_00” performance, at Cristina Guerra Gallery, physical and psychological
relations between the observers are explored in all access process to the gallery, in the way
visitors were accommodated in the space, and in the expectation before these happenings
revealed by the performance itself. How do you connect these performative events, for
example, with the Carpe Diem performance (“2014 level_02”), in which the tension before
the event has a similar power, although being another artwork?
TH - Performance interests me by the intimacy and tension relation that creates with
the spectator. It allows, on one side, to approach the spectator, from the artist’s place,
being able to contaminate the performance itself and, on the limit, participate in it. On the
other side, it also allows to absorb the other experience resulting of the same gesture, the
spectator’s experience.
Performance results of the moment’s gesture, as in theatre, of the spectator’s point of
view. It contains a very high inherent and unpredictable risk.
I like the imponderable.
To make one hundred and twenty people come in, not by Cristina Guerra Gallery’s door,
but by a long dark course, was only possible with other people’s help. It was fundamental
to level the spectators’ state of spirit with the performance’s experience. On the other
hand, the expectation of each one of them was increasing. Inside the gallery, in the dark,

and after a moment without light, where only the whispering voice and tact allowed to
perception the other, the gestures and objects, and the sound provoked by cuts of lights,
revealed light drawings on the ceiling, exposing the spectators to an initiating ceremonial
act in a space known by most of them, as a recognition of themselves in the space that had
lost texture, coordinates and the relation between scale and proportion.
For example, in Carpe Diem’s performance there was a preparation and the spectator could
see it. The tension increases as long as the spectator becomes aware of the risk implicated
in that same preparation and yet the additional risk of not being able to anticipate what’s
going to happen afterwards.
In both cases the tension level increases. On the first the closure is gradual and on the
second immediate. Essentially, physical and psychological relations are similar, even
accounting the different state of mind of what is or not happening.
JS - Still centring between performance and architecture, you’ve made in Sala do Veado,
also in 2014, a performance (“2014 level_01”) demonstrating a very strong efficiency with
a means and movements economy that seemed to me more filtered, even in comparison
with the one in Appleton Square, similar but adding technology. How do you articulate
these complementary processes in your work’s methodology?
TH - “2014 level_01_02_03” trilogy, in Sala do Veado, at Carpe Diem and at Appleton
Square respectively, represents another perspective of the importance of series at my work.
This time in different spaces, gesture in this case is the space’s hostage, which is also his
condition. Space determines gesture and simultaneously the event inscribed in experience,
previously defined, but not closed to gesture and dislocation of the body activating
the metro line. In Sala do Veado plaster, the metro line, of master mason, was the next
natural step. To imprison the patio of Pombal Palace (Carpe Diem) with the connection
of the building’s main body to one of its existing pavilions on the exterior through a
series of elastic bands tied in-between themselves, pointing out the fragile presence of
this magnificent architectural objects. It dominates the expectation of that relation being
able to be broken at any time. At Appleton Square, the exhibition space is also revealed
by gesture. Not physical marking (like the metro line), but the drawing going through the
three-dimensionality of the gallery’s space. This line is not a tainted sisal string, it’s light. Not
on white, but on black. In the end, the laser level rests at a meter’s height.
Its distinguished materiality (drawing, matter, light) promotes the diversity of experience,
resuming to a narrative, in this case in the shape of trilogy.
JS - The project to be presented at Travessa da Ermida speckles itself of new complexity
in your work. Nevertheless, the title dispatches to serialization, to the re-visit of other
moments related to this one. These projects were: “2011 rebuild_00”, at Emily Harvey
Foundation; “2013 rebuild_01”, at Galeria Baginski, and this, entitled “2015 rebuild_02”,
now at Travessa da Ermida. In what way do they relate with each other?

TH - “2011 rebuild_00” has as starting point the buildings (offices, homes, commerce) in
Manhattan. I’ve done repérage to about forty buildings and acted over ink, as objects
inside a space (the city) and as space containing different usages. I was interested in acting
over the moments differing and uniting themselves. The same happens in the research
case of twenty four architecture ateliers, reunited in O “2013 rebuild_01”, that now looks
to go back to its origin ... the factory, to the place of the building’s conception, the atelier.
Now at Travessa da Ermida, with “2015 rebuild_02”, is through one architectural object
that research is expanded, with the sacred inclusion and adding to my experience an
animal’s one.
In fact, all these projects are stages of the same research, in different scales and distinguished
usages, with similar processes and above all with the same level of formal analysis.
This way we have photography, drawing, video and the performance, at the same time,
fragmenting and rebuilding.
JS - In this project, as you refer, one of the main elements is a living being, a horse. The
project as a correspondent with the costumes story, in which the horse and social hierarchy
interrelate in the sacred place. Do you want to talk a little about this?
TH - The spaces drawn by man are ruled by a metric of occupation and usage. Following
the man, the horse was an essential element in the creation of a new metric. The streets,
the buildings and cities, incorporate, just that, in its drawing. It is still very visible the result
of that, as in some cases it was made sure to preserve that memory, and in others to
preserve its usage. On the other side, it is always with astonishment that we see a horse in
the city. Besides the horse’s adaptability matter to pursue a “bandit” in a town, its natural
imposingness is so powerful, that still today is mandatory its usage by police in the world’s
great cities, as for example in New York. We also know that churches, from a certain
scale and importance, have accomplished a metric allowing the entrance of horses and
carriages. Of course only a few ones would have privileged access, particularly the clergy
and nobility members, that time’s titleholders.
Nowadays power resides in the hands of creators. My experience, entering Ermida on a
horse, is a challenge to all of those thinking otherwise. Power can simply be the reactivation
of a procedure, a ritual, in an artistic context without losing sight of the power relations
that this same action convokes and rescues to History. But is a power laid on the creative
act and freedom that the artist has of presenting his artwork.
JS - Still about this project, an interest in documentation is revealed with more detail,
but also a stronger determination in showing a characteristic of your work having to be
with the artistic object’s singularity and a restraining to what concerns the multiple, so
common of democratization of image means and diffusion. Why this decision of working
only with originals in your work’s development.
TH - In fact, many of my projects are documented. What happens is that not always the

process and respective documentation becomes visible. On “rebuild_00_01” series’ case
that begins to be a more exposed reality. In this project the whole process is assumed,
not only in exhibiting terms, with the presentation of drawings and photographies, but
also in a books edition. This edition reunites the parts of the whole project and becomes
an unique artistic object, because each one of the exemplars have the author’s original
intervention. Another example is Carpe Diem, in which is asked to the artists the cessation
of a work to be reproduced in a thirty three works edition. In this case, I’ve chosen to select
a group of photographies that I combined in thirty three different ways. Besides that, the
elastic band (the same of performance “2014 level_02”) “holding” each artwork to the wall
can be mounted with different lengths, what reinforces each artwork singularity.
On the second moment, after the opening day and already without the animal’s presence,
the space is occupied by the “header” used by the horse during the performance and
a long “rein”, both in leather and black horseshoeing (the horse’s colour), redrawn and
adapted by me and produced specifically to the effect.
The saddler, in this case only the header and rein, occupying the space in the end, together
with the process drawings and images, is revealed as an artwork. An unique piece.
All gesture is unique, hence all experience as well. This way the artwork shall also be unique.
Including all of them able to be reproduced, as photography and video.
I like this singularity, which seeming fragile, is more human.
JS - Thank you, Tomaz. I’ll see you around.

post scriptum

A performance registada neste livro, bem como as imagens da exposição que se lhe seguiu,
fazem-me regressar às breves palavras que introduzem a entrevista em que refiro “o
regresso e a revisitação de momentos anteriores do seu trabalho que se presentificam em
séries, as quais, embora remetam para uma questão comum, se desdobram na experiência
do Outro, que em diversas situações se transforma num participante activo.” O corpo e
a relação com o espaço constituem essa questão comum no trabalho de Tomaz Hipólito,
que neste projecto assume uma dualidade entre homem e animal sob a curvatura do tecto
da Ermida.
A presença do equídeo é uma parte de um processo mais complexo que ultrapassa as acções
que o artista desenvolve na performance. E isso é visível na documentação apresentada
que testemunha a prática da lide como acto iniciático que serve a necessária interação
entre a égua e o homem que entram naquele lugar rememorando épocas em que essa
prática, impregnada de poder, coexistia com o lugar do sagrado e da transcendência.
Por outro lado, o artista não dispõe do animal como modelo, ou como meio, para realizar a sua
performance. A sua presença é deste modo ambígua, tão estranha como simultaneamente
bela. A imagem em que o cavalo aparece isolado é suficiente para lhe recortar a figura
emoldurada pelo arco, como se se tratasse de uma referência a um determinado género
da pintura que sacralizou a domesticidade destes animais, naturalmente dados à liberdade
mas que a necessidade aliada à destreza humana se fez representar em retratos estilísticos
de uma espécie que foi objecto e símbolo de evocações épicas e estéticas.
Tomaz Hipólito opta por fazer o caminho inverso agindo enquanto performer, (persona?)
ou simplesmente um corpo no espaço que se confronta a si mesmo na medida e na
proporção do corpo do outro, criatura viva que se move ainda que sob o controlo
automático da presença humana que reconhece.
A ambiguidade deste trabalho desenvolve-se ainda na instalação que, recupera o acto
performativo excedendo a norma e a função dos adereços transmutados em imagens,
num jogo com a construção do lugar em confronto com uma escultura (um arreio
transformado) que se projecta no interior da capela.
João Silvério

post scriptum

This performance, registered in the book, as well as the exhibition’s images that follow it,
makes me go back to the brief words introducing the interview in which is mentioned “the
return and revisit of his work’s previous moments happen, making themselves present in
series, the ones, although consigning to a common question, unfolding themselves in the
Other’s experience, becoming that Other, in various situations, an active participator”. The
body and the relation with space constitute a common question in Tomaz Hipólito’s work,
that in this specific project supposes a duality between man and animal under the bow of
Ermida’s ceiling.
The Equus presence is part of a most complex process surpassing the actions developed by
the artist in the performance. And, that becomes visible in the presented documentation,
which testifies a working practice as starting act, serving the necessary interaction
between mare and man, entering that spot and reminiscing times in which that practice,
full of power, coexisted with a sacred place and transcendence.
On the other hand, the artist does not place the animal as model, or mean, to put his
performance in practice. His presence is therefore ambiguous, as odd as simultaneously
beautiful. The image, in which the horse appears isolated, is sufficient to his figure, framed
by the arc, to be cut, as if it were a reference to a certain painting genre, which has sacred
this animals domesticity, naturally given to freedom but, necessity allied to human skill, has
made itself be represented in stylistic portraits of a species that in the past were object
and symbol of epic and aesthetic evocation.
Tomaz Hipólito chooses a reversed way acting as performer, (persona?) or simply a body in
a space confronting itself in the same measure and proportion of the other’s body, living
creature in movement even if under the automatic control of human presence it recognizes.
This work’s ambiguity develops itself still in the installation, retrieving the performative act
exceeding the changed accessories’ standard and function in images, in a game in which
the construction of space is in conflict with a sculpture (a transformed harness) projecting
itself in the little chapel’s interior.
João Silvério
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