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draw vs. DEVOLUTION

No trabalho de Tomaz Hipólito o processo draw tem sido uma constante, repartindo-se e 
cruzando-se numa diversidade de projectos artísticos, organizados por séries, mesmo sob 
outras designações como map, persona, rebuilt, paper ou merge (segundo o artista, estas 
palavras em língua inglesa não são sujeitas a aspas ou itálicos, sendo assim provavelmente 
designações visuais ou signos), as quais estabelecem um correlato de acções e de gestos que 
cruzam a relação do corpo com diversos espaços e contextos. 

Esta ideia de espacialidade está próxima de uma outra ideia presente na obra do artista, 
uma possibilidade que vai sendo experienciada em cada momento do seu trabalho: a ideia 
de Intervalo, temporal e espacial. Tomaz Hipólito desenvolve um mapeamento da memória a 
partir de um arquivo constituído pelas suas obras, e pelo registo destas, que incorporam essa 
ideia material de Intervalo, de distância entre uma marcação e outra, desenhada, espacial, um 
objecto e/ou o seu corpo. 

E aqui regressamos ao termo draw, como significação do desenho enquanto ideia de um 
gesto, independentemente desse desenho conhecer uma realidade concreta, mas também da 
sua dispersão pelos espaços catalogados e inventariados, desenvolvendo um itinerário que 
se expande entre a paisagem urbana e a arquitectura, a qual pode ser enquadrada enquanto 
projecto, modelo, ou maqueta, e sobre a construção, lato sensu, na qual desenvolveu muitas das 
suas acções efémeras. 

Este processo e procedimento designado por draw confronta-nos com o paradoxo de ser 
contínuo e ininterrupto ao mesmo tempo que incorpora uma sucessão de Intervalos no interior 
desse contínuo, mas sem ser sujeito a cortes ou a ficar refém de tendências ou reminiscências 
de outras vozes. De certa forma é como um plano-sequência: quando observado na trajectória 
do seu trabalho, talvez possamos aqui resgatar uma referência cinematográfica enquanto plano 
de pensamento dialéctico, e assim especulativo.

É sobre este grande plano sequencial que a exposição DEVOLUTION nos propõe diversos 
desafios. Estes desdobram-se entre a arquitectura e o legado patrimonial das Carpintarias, que 
é reabilitado ao reclamar a memória do trabalho que ali teve lugar, do trabalho com matérias-
primas provenientes de um habitat natural tão próximo dos troncos e ramos de árvores 
que Tomaz Hipólito recolheu no decorrer das suas pesquisas, mas também sujeitou a uma 
transformação, tal como no trabalho industrializado das Carpintarias. 

Contudo, essa acção transformadora do artista não se concretizou em objectos funcionalizados, 
destinados a servir um programa doméstico, um sistema de trabalho organizado, ou um 
propósito lúdico ou, ainda, decorativo. Hipólito desenvolveu um sistema quase rizomático, em 
que o observador prende a sua atenção na memória do arquétipo natural que se desdobra num 
desenho artificial sem perder, por um lado, a sua plasticidade no sentido estético, e por outro, 
uma reflexão política, mas melancólica, sobre o paradoxo da evolução vs. o contexto natural. 
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Neste momento do seu trabalho regressamos às suas primeiras experiências na série draw, 
a partir de 2010, com o desenho enquanto gesto e agente performativo sobre a arquitectura 
construída, o corpo e a sua interacção na paisagem, seja esta urbana ou campestre, natural, 
tanto quanto a natureza ainda persiste no nosso modus vivendi e deste modo no nosso imaginário 
individual e incontrolavelmente colectivo. Mas também de um modo recorrente à repetição e 
transformação da palavra, de draw para DEVOLUTION, da ideia de desenho para a realidade da 
inversão do termo evolution, evolução numa tradução literal. 

Este processo, próximo de uma iteração, no sentido de uma sequência de operações em que um 
objecto é o resultado de um acto ou de uma operação anterior e, deste modo, uma replicação 
que lhe sucede mas que é apenas semelhante, uma memória em actualização e que por isso 
mesmo se reconfigura como um universo reconhecível no seu limite material e assim votado no 
tempo a uma certa complexidade pelas diferentes camadas de leitura, assim como a interligação 
entre as séries em constante evolução.

Para esta exposição, Tomaz Hipólito desenvolve um sistema contraditório de objectos 
escultóricos que nos sujeitam a uma visão introspectiva sobre a nossa relação com a natureza, 
a sua transformação e todo o campo de possibilidades que cada uma das esculturas evoca na 
sua construção, a qual integra o natural e o artificial, unificando essas entidades através da 
manualidade da pintura a negro e da adição de materiais industriais. 

Contudo, esse negro genérico apenas conhece o seu assentamento sobre os troncos e ramos de 
madeira que são a estrutura-base destas entidades biónicas, em termos metafóricos, híbridas, 
que transitam entre o vegetal, o animal e o artificial. 

É neste gesto contraditório que Tomaz Hipólito realiza uma acção sobre uma projecção vídeo, 
executando um movimento regular, repetitivo na manualidade da pintura, que irá transformar 
esse registo videográfico, sem o alterar nas condições geradas pelo meio digital, mas ao qual 
não poderemos resistir enquanto corpos no espaço dessa pintura que se faz desenho e se refaz 
como escultura no espaço da exposição, do qual apenas resta uma memória efémera da matéria 
e do gesto. 

DEVOLUTION é desta forma uma sucessão de gestos que materializa uma atitude reflexiva 
sobre o resgate de uma ideia de natureza como memória transformada por acções, imagens e 
reconfigurações que na aparência imediata do olhar parecem ser apenas um corpo, mas que na 
prática artística do autor se revelam como outras entidades, de nomeação ainda imprevisível e 
irreversivelmente transmutadas.

João Silvério
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draw vs. DEVOLUTION

In Tomaz Hipólito’s work, the draw process has been a constant, being divided into and crossing 
itself with a diversity of artistic projects, organized by series, even under other designations like 
map, persona, rebuilt, paper or merge (according to the artist, these English words shouldn’t 
have quotation marks or italics, therefore more probably being visual designations or signs), 
which establish a correlate of actions and gestures that combine the relation of the body with 
several spaces and contexts. 

This idea of expansion in space relates to another idea present in the artist’s work, a possibility 
that is experienced in each moment of his work: the idea of Interval, of time and space. Tomaz 
Hipólito develops a mapping process of memory through an archive consisting of his works, and 
with their record, the idea of Interval gets materialized, considering the distance between one 
mark and another, drawn, in space, an object and/or its body. 

And now we return to the terminology of draw, here drawing being the idea of a gesture, 
independently of this drawing being connected to a concrete reality, as well as in its dispersion 
through catalogued and listed spaces, developing an itinerary that expands itself between the 
urban landscape and architecture, with the possibility of being considered a project, a model, or 
a maquette, as well as within the construction, lato sensu, in which the artist developed many of 
his ephemeral actions. 

This process and procedure called draw confronts us with the paradox of being continuous 
and uninterrupted at the same time that it incorporates a succession of Intervals within that 
continuum, without being subjected to cuts, tendencies or memories of other voices. In a way it 
is like a plan of sequences: when we observe the trajectory of his work, we may find a cinematic 
reference functioning as a dialectical, and thus speculative, train of thought.

It is on this greater plan of sequences that the exhibition DEVOLUTION proposes several challenges 
to us. These unfold between the architecture and the patrimonial legacy of Carpintarias that 
is restored by claiming the memory of the work taking place there, labour with raw materials 
coming from a natural habitat so close to the tree trunks and branches that Tomaz Hipólito 
collected in the course of his research, but that were also subjected to a transformation, as in 
the industrialized aesthetics of Carpintarias. 

However, this transforming action of the artist did not materialize in objects that are useful or 
have a domestic purpose, an organized working system, not even a playful or even decorative 
purpose.  Hipólito has developed an almost rhizomatic system, in which the observer’s attention 
is caught by the memory of the natural archetype that unfolds itself in an artificial drawing 
without losing, on one hand, its aesthetical plasticity, and on the other, a political reflection, but 
a quite melancholic one because of the paradox of evolution vs. natural environment. 
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In this moment of his work, we return to his first experiences in the draw series, since 2010, 
drawing being a gesture and performing agent on built architecture, the body and its interaction 
in landscape, be it urban or rural, natural, as much as nature still persists in our modus vivendi and 
thus in our individual and uncontrollably collective imaginary. But we also come back repeatedly 
to the repetition and transformation of the word, from draw to DEVOLUTION, from the idea of 
drawing to the reality of the inversion of the term evolution, evolution in a literal sense. 

This process, close to an iteration, in the sense of a sequence of operations in which an object 
is the result of a previous act or operation and, therefore a replication that succeeds it but is 
only similar, a memory being updated and for that, one that reconfigures itself as a recognizable 
universe within its material limit and thus destined in time to a certain complexity by its different 
interpretation layers, as well as the interconnection between the series in constant evolution.

For this exhibition, Tomaz Hipólito develops a contradictory system of sculptural objects that 
subject us to an introspective view of our relationship with nature, its transformation and the 
whole field of possibilities that each of the sculptures evokes in its construction, which is part 
natural and artificial, unifying these entities through the stroke of black painting and the addition 
of industrial materials. 

However, this generic black only knows its settlement on the wooden trunks and branches that 
are the basic structure of these bionic entities, in metaphorical terms, hybrids that move between 
the vegetable, the animal, and the artificial. It is within this contradictory gesture that Tomaz 
Hipólito performs an action over a video projection, executed with regular movement, repetitive 
in what concerns the manual aspect of painting, transforming this video record without altering 
the conditions generated by the digital medium itself, but to which we will not be able to resist 
as bodies in this space of painting that becomes drawing and reinvents itself as sculpture in the 
exhibition space, as ephemeral remains of matter and gesture. 

DEVOLUTION is thus a succession of gestures that materializes a reflexive attitude by rescuing 
an idea of nature as a memory transformed by actions, images and reconfigurations that in the 
immediate appearance of the viewer make up one body; however in the author’s artistic practice 
they reveal themselves as other entities, of a still unpredictable and irreversibly transmuted 
nomination.

João Silvério
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1 - 2021 draw_21 #01

Spray acrílico e tinta plástica sobre papel, dois elementos

100 x 70 cm (cada)

2 - 2021 draw_21 #02

Spray acrílico e tinta plástica sobre papel, dois elementos

100 x 70 cm (cada)

3 - 2021 draw_21 #03

Spray acrílico e tinta plástica sobre papel, dois elementos

100 x 70 cm (cada)

4 - 2021 draw_21 #04

Tinta plástica sobre madeira e tubo de plástico

Dimensões variáveis

5 - 2021 draw_21 #05

Tinta plástica sobre madeira e tubos de plástico

Dimensões variáveis

6 - 2021 draw_21 #06

Tinta plástica sobre madeira e tubos de plástico

Dimensões variáveis

7 - 2021 draw_21 #07

Tinta plástica sobre madeira e tubo de plástico

Dimensões variáveis

8 - 2021 draw_21 #08

Tinta plástica sobre madeira e tubos de plástico

Dimensões variáveis

9 - 2021 draw_21 #09

Tinta plástica sobre madeira e tubos de plástico

Dimensões variáveis

10 - 2021 draw_21 #11

Tinta plástica sobre madeira e tubos de plástico

Dimensões variáveis

11 - 2021 draw_21 #10

Vídeo, cor, 25’39” - loop; Performance (acção única) 15’

12 - 2021 draw_21 #12

Tinta plástica sobre madeira e tubo de plástico

Dimensões variáveis

13 - 2021 draw_21 #13

Tinta plástica sobre madeira e tubo de plástico

Dimensões variáveis

14 - Registo da performance

Vídeo, cor, c. 20’ - loop

14

1
2
3

11

9

10

4

5 6 7

8
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1 - 2021 draw_21 #01

Acrylic spray and plastic paint on paper, two pieces

100 x 70 cm (each)

2 - 2021 draw_21 #02

Acrylic spray and plastic paint on paper, two pieces

100 x 70 cm (each)

3 - 2021 draw_21 #03

Acrylic spray and plastic paint on paper, two pieces

100 x 70 cm (each)

4 - 2021 draw_21 #04

Plastic paint on wood and plastic tube

Variable dimensions

5 - 2021 draw_21 #05

Plastic paint on wood and plastic tube

Variable dimensions

6 - 2021 draw_21 #06

Plastic paint on wood and plastic tubes

Variable dimensions

7 - 2021 draw_21 #07

Plastic paint on wood and plastic tube

Variable dimensions

8 - 2021 draw_21 #08

Plastic paint on wood and plastic tubes

Variable dimensions

9 - 2021 draw_21 #09

Plastic paint on wood and plastic tubes

Variable dimensions

10 - 2021 draw_21 #11

Plastic paint on wood and plastic tubes

Variable dimensions

11 - 2021 draw_21 #10

Video, colour, 25’39” - loop; Performance (single action) 15’

12 - 2021 draw_21 #12

Plastic paint on wood and plastic tube

Variable dimensions

13 - 2021 draw_21 #13

Plastic paint on wood and plastic tube

Variable dimensions

14 - Performance recording

Video, colour, c. 20’ - loop
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