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Finalmente a tempestade de areia parecia estar ce-
dendo, rendendo-se a um crepúsculo dourado, nebulo-
so, que brilhava através da matriz metálica acima dela. 
Virou-se para olhar para Photeus. Então isto era o que 
restava, pensou; este fantasma desconjuntado do que 
outrora fora o grande unificador, tão venerado univer-
salmente. Ela lembrava-se bem desse tempo – melhor 
do que qualquer outra pessoa, afinal ela tinha estado ao 
seu lado quase sempre, ao longo de todo esse período 
que a princípio parecia tão imbuído de esperança; o início 
de um novo amanhecer. Mas as coisas foram piorando 
gradualmente desde que Seth e Marco tinham feito esse 
pacto nefasto, estabelecido contra eles.
Primeiramente Seth tinha habilidosamente jogado 
dos dois lados, conspirando tanto com Marco como 
com Photeus como mais lhe aprazia, manipulando-os 
como num jogo – um poker grosseiro onde Seth con-
vencia cada um deles fazendo-os considerarem-se o 
lado melhor, enquanto ele próprio, sub-repticiamente, 
crescia mais poderoso do que ambos. Um jogo de es-
quemas de competição, nunca par ou ímpar.
Então, como se poderia assim criar um grupo de três?   
Por fim tornou-se claro que Marco tinha “a mão”  e 
Seth, apercebendo-se disso quis tirar partido do vento 
favorável, unindo-se a Marco contra Photeus.
Muito má publicidade se seguiu; Photeus o traidor, o 
herético, ele jamais poderia ter prevalecido, e o preço 
da sua perda foi muito alto. Foi forçado a um exílio per-
manente e ela juntamente com ele. E assim terminou a 
história sendo a partir daí Marco e Seth os dois únicos 
que se mantiveram na corrida.
Tudo isso parecia agora muito distante. Observando 
agora os outros dois dificilmente se poderia acreditar, 
que Seth e Marco, os grandes inimigos, haviam tão es-
treitamente trabalhado juntos.  Não havia mais qual-
quer espécie de moralidade, esta tinha desaparecido 
no grande colapso que se seguiu ao exílio de Photeus 
e não era que qualquer um deles fosse absolutamente 
bom ou mau – aliás, o que significa isso hoje em dia?  
-  Eles estavam apenas agindo de acordo com um se-
cular interesse próprio, e cada um sabia que tinha che-
gado a um ponto em que não poderia sobreviver sem a 
exploração e, em última análise, a destruição do outro. 
Foi essa constatação que precipitou este actual estado 

de conflito permanente. 
Voltando ao final do breve domínio comum, quando ela 
e Photeus se viram confrontados com o seu exílio for-
çado, ela não teve vontade de ficar com ele. Seguiu o 
seu próprio caminho, desaparecendo para os confins. 
O que realmente pretendia fazer era afastar-se o mais 
possível desses narcisistas agressivos; deixá-los com 
a sua hegemonia, vazia e ignorante. Deixou mesmo de 
escrever os seus diários, não registando os aconteci-
mentos – bem, se eles não se importavam porque ha-
veria ela de se importar? E no final, ela poderia apostar 
que nenhum deles tinha aprendido a lição.
Apesar disso, uma certeza permaneceu, Photeus era o 
único que nunca feito qualquer tentativa de compreen-
dê-la e por fim, quando ouviu relatos das tensões en-
tre Marco e Seth evoluindo para um ódio total, já em 
aberto conflito, ela decidiu que era hora de localizá-lo 
novamente. Demorou muitos meses, talvez anos pois 
ela tinha parado de lhe seguir o rasto, mas por fim, 
perguntando aqui e ali e depois de seguir muitas tri-
lhas falsas e enganosas pistas, apanhou-o no resort 
Hidden Sands. Era um monumento despovoado de gló-
rias passadas e as repercussões de um conflito imor-
tal. Um memorial rachado e dessecado do antigo gla-
mour. Hidden Sands foi outrora o local do conluio que 
enriqueceu Marco, agora reduzido  a uma devastação 
medonha. Ninguém mais aqui veio e, portanto, era o 
refúgio perfeito. Ela estava disposta a despertá-lo da 
sua apatia derrotista. Juntos poderiam voltar a encon-
trar a força que uma vez tiveram, para obrigar aque-
le decrépito motor a voltar à vida estremecendo mais 
uma vez. Tudo o que tinha a fazer era convencê-lo.

Chris Hawtin, 2012
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At last the sandstorm appeared to be subsiding, 
capitulating to a gold-tinged, hazy twilight, which 
glistened across the metallic array above her. She 
turned to look at Photeus. So this, she thought, was 
what remained; this ramshackle ghost of what was 
once the great unifier, so universally venerated. She 
remembered those days well – better than anyone – 
after all, she had been at his side for the most part, 
throughout that whole period that had, at first, seemed 
so imbued with hope; the start of a new dawn. But 
things had gradually worsened as Seth and Marco had 
entered that nefarious pact and set out against them. 
At first Seth had skillfully played both sides, conspiring 
with both Photeus and Marco as it suited him, 
maneuvering them into a game of one-upmanship – a 
crude poker match where Seth convinced each they 
held the better hand, as he himself surreptitiously 
grew more powerful than both of them; a game of 
competing systems, never odd or even. How then is 
the trinity simple? It eventually became clear that 
Marco was holding the flush draw. Seth reading this, 
and hoisted on the prevailing wind, affiliated with 
Marco against Photeus. Plenty of bad press followed 
too; Photeus the traitor, the heretic, he could never 
have prevailed, and the price of his losing was high 
indeed. He was forced into permanent exile, and she 
along with him. This was the end of history, and Marco 
and Seth would, thereafter be the only horses running.
All that seemed so long ago. To look at those two now 
one could scarcely believe that Seth and Marco, the 
two great enemies in play, had once worked together 
so closely. There were no moral positions any more 
- they had disappeared in the great collapse that 
followed Photeus’ exile, and it wasn’t that either of 
them were categorically good or evil – what did those 
terms even mean nowadays? They were just acting out 
of age-old self interest, and each knew that they had 
reached a point where neither could survive without 
the exploitation, and ultimately the consumption, of 
the other. It was this realisation which had precipitated 
this current state of permanent conflict.
Back at the end of their brief reign, as she and Photeus 
confronted their enforced exile, she had no desire to 
stay with him. She went her own way, vanishing into the 
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Finalmente la tormenta de arena parecía estar cediendo, 
se entregando un crepúsculo dorado, brumoso, que 
brillaba a través de la matriz de metal encima de ella. 
Se volvió para mirar a Photeus. Así que esto era lo que 
quedaba, pensó; este fantasma desarticulado de lo que fue 
a la vez el gran unificador, tan venerado universalmente. 
Ella se recordaba bien de esto tiempo - mejor que nadie, 
después de todo ella había estado a su lado casi siempre, 
a lo largo de todo esto período que inicialmente parecía 
tan imbuido de esperanza; el comienzo de un nuevo 
amanecer. Pero las cosas fueron empeorando poco a 
poco desde que Seth y Marco habían hecho este pacto 
infame, establecido contra ellos.
En primer lugar Seth había jugado hábilmente en ambos 
lados, tanto de conspirar con Marco como con Photeus 
como más le deleitaba, manipulándolos como en un 
juego - un póker grueso donde Seth convencía cada uno 
de ellos haciéndolos se considerar el mejor lado, mientras 
que él mismo subrepticiamente, crecía más poderoso que 
ambos. Un juego de esquemas de competencia, nunca par 
o impar.
Entonces, como se podría así crear un grupo de tres? 
Finalmente quedó claro que Marco tenía “ la mano” y 
Seth, dándose cuenta de eso ha querido se aprovechar 
del viento favorable, uniéndose a Marco contra Photeus.
Muy mala publicidad sobrevino; Photeus el traidor, el 
herético, él nunca podría haber prevalecido, y el precio 
de su pérdida fue muy alto. Se vio obligado al exilio 
permanente y ella junto con él. Y así terminó la historia 
siendo desde allí Marco y Seth los dos únicos que se 
quedaron en la carrera.
Todo esto parecía ahora muy lejos. Observando 
ahora los otros dos difícilmente se podía creer, que 
Seth y Marco, los grandes enemigos, habían tan 
estrechamente trabajado juntos.  No había más 
cualquier tipo de moralidad, esto había desaparecido 
en el gran colapso que siguió al exilio de Photeus y no 
era que cualquiera de ellos fuera absolutamente bueno 
o malo - de hecho, ¿qué significa hoy en día eso? - Ellos 
estaban actuando de acuerdo con un secular interés 
propio, y cada uno sabía que había llegado a un punto 
en que no podía sobrevivir sin la exploración y, en última 
instancia, la destrucción del otro. Fue esta realización 
que precipitó el actual estado de conflicto permanente.

marches. All she really wanted to do was to get as far 
away from those aggressive narcissists as possible; 
leave them to their empty, benighted hegemony. 
She even gave up writing her diaries, leaving events 
unrecorded - well if they didn’t care why should she? 
And in the end she bet no one learned a lesson.
Despite this, one certainty remained. Photeus was 
the only one who had ever made any attempt to 
understand her, and, eventually, as she heard reports 
of the tensions between Marco and Seth evolving into 
outright hatred, then open conflict, she decided it was 
time to locate him again. It took her many months, 
perhaps years, she had stopped keeping track, but at 
length, having asked around, and followed many false 
trails and misleading clues, she collared him at the 
Hidden Sands resort. It was a desolate monument to 
past glories and the repercussions of amaranthine 
warfare; a cracked and desiccated memorial of 
former glamour. The Hidden Sands was the erstwhile 
playground of Marco’s wealthy cabal, now reduced 
to a deserted outpost in a howling dustbowl. Nobody 
came here any more, and it was therefore the perfect 
hideaway. She was determined to rouse him from this 
defeatist apathy. Together they could again find the 
strength they once had, to force that decrepit engine 
to shuddering life one more time. All she had to do 
was convince him. 

Chris Hawtin, 2012

Volviendo a la final del dominio común, cuando ella y 
Photeus se enfrentaron a su exilio forzado, ella no ha 
tenido voluntad de se quedar con él. Siguió su propio 
camino, desapareciendo en los extremos de la tierra. 
Lo que realmente quería hacer era alejarse lo mas 
posible de esos narcisistas agresivos, déjalos con 
su hegemonía, vacía e ignorante. Ha dejado incluso 
de escribir sus diarios, no registrando los eventos - 
bueno, si a ellos no le importaba por qué habría ella de 
importarle? Y al final, ella podría apostar que ninguno 
de ellos había aprendido su lección.
Sin embargo, una certeza quedó, Photeus era el único 
que nunca hizo cualquier intento de la comprender 
y finalmente, cuando escuchó los informes de las 
tensiones entre Marco y Seth evolucionando hacia un 
odio total, ahora en un conflicto abierto, decidió que era 
hora de lo localizar de nuevo. Tomó muchos meses, tal 
vez años porque ella había dejado de seguir su rastro, 
pero finalmente, preguntando aquí y allá, y después de 
seguir muchos caminos falsos y engañosas pistas, lo 
atrapó en el resort Hidden Sands. Era un monumento 
despoblado de glorias del pasado y las repercusiones 
conflicto inmortal. Un memorial agrietado y desecado 
del antiguo glamor. Hidden Sands ha sido a la vez  la 
ubicación de la colusión que ha enriquecido Marco, 
ahora reducido a una devastación terrible. Nadie más 
vino aquí y, por lo tanto, fue el refugio perfecto. Ella 
estaba dispuesta a despertarlo de su apatía derrotista. 
Juntos podrían volver a encontrar la fuerza que una vez 
tuvieran, para forzar esto motor decrépito a volver a la 
vida estremeciendo una vez mas. Todo lo que tenía que 
hacer era convencerlo.

Chris Hawtin, 2012
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OS FAMILIArES ALIENíGENAS DE CHrIS HAwTIN

Começar dizendo que a obra de Chris Hawtin é incon-
fundível com a de outros pode parecer algo simples e 
demasiado vulgar, característica de quando não se sabe 
por onde começar a falar sobre um artista. Mas eu não 
posso evitar um começo assim porque é uma das coisas 
que mais me chamou à atenção desde que vi uma série 
das suas pinturas pela primeira vez. Agora, conhecendo 
o artista como eu conheço (não pessoalmente, mas atra-
vés de inúmeros emails, nos quais podemos comunicar 
tão bem ou melhor do que pessoalmente, porque ambos 
compartilhamos a paixão pela expressão escrita), por “in-
confundível” não quero dizer apenas original e diferen-
te da maioria (que não têm necessariamente de ser um 
mérito em si), mas também que resuma honestidade do 
autor consigo próprio, com seus conceitos artísticos, as 
suas interrogações humanas, as suas experiências vitais, 
com o seu compromisso intelectual e com a sua sensi-
bilidade estética. E isso já é metermo-nos em farinha de 
outro saco, entrando noutro assunto. 
A narrativa pictórica de Hawtin fala a “gritos silenciosos’ 
(atenção, isso parece-me importante e vou voltar ao as-
sunto mais tarde) de universos fantasmagóricos, a meio 
caminho entre a ficção científica e o surrealismo. Ou me-
lhor ainda, passa por ambos simultaneamente. Também 
se denotam fontes procedentes de mundos tão diversos 
como a Escola Holandesa do seculo XVII e o Comic. E do 
simbolismo. E até do expressionismo e do fauvismo. Lo-
gicamente, o resultado de tudo isso é um explosivo coctail 
Molotov único e muito pessoal. Falando de aspetos menos 
formais, existe por sua vez mistério e obviedade. No meio 
da escuridão faz-se luz e no meio da luz sobrevive a obscu-
ridade. O resultado: claros-escuros formais e conceptuais 
que fazem voar a imaginação e a sensibilidade do espec-
tador. Mas há algo que afasta redondamente a sua obra 
de um imaginado parentesco com as gravuras tenebristas 
e catastróficas de Goya. (por exemplo): a cor. A vitalidade 
pessoal de Hawtin transparece na sua pintura através 
de um frequente colorismo (atenuado nas suas ultimas 
obras) que a minha particular imaginação quis associar 
com a indumentária própria dos índios dos Andes. 
E aqui queria chegar: as suas composições de imaginados 

monstros de outros mundos podem facilmente lembrar-
nos os misteriosos personagens estratosféricas que ima-
ginaram (ou “retrataram”? Os incas e astecas no Peru e no 
México, respectivamente. Tanto nas esculturas de pedra 
de ambas as culturas como nos códices astecas. Mas o 
artista os humaniza vestindo-os com cores alegres e oti-
mistas que vestiam e ainda vestem os índios dessas zonas. 
O resultado estritamente formal pode parecer-nos um 
Alien ameaçador, mas conceptualmente e em termos de 
perceção de nossa sensibilidade emocional estamos antes 
perante um boneco de peluche. Próprio de outro mundo, 
sim, mas  em qualquer caso não seria o predador mundo 
do monstro Alien, mas melhor o onírico universo de ET.
E voltando aos “gritos silenciosos” da sua narrativa, há 
algo difícil de explicar na obra de Hawtin que consiste 
numa expressividade forte, mesmo preocupante e avas-
saladora, que, no entanto, parece proceder de mundos 
tão distantes que os presumidos sons, silvos, rugidos, 
zumbido, estalos, cliques ou estrépitos desses objetos 
mecânicos (talvez cyborgs) não chegam até nós. Ou, sim-
plesmente, não conseguimos imaginar. Porque a imagi-
nação do artista parece voar à velocidade da luz. Como 
espectadores, parece-nos estar contemplando imagens 
de uma missão espacial a um mundo de outra galáxia. 
Imagem em câmera lenta, porque, embora sejam estáti-
cas, a maioria delas transmite-nos uma sensação de mo-
vimento. Imagens congeladas de um movimento difícil de 
prever. Intriga e suspense. Gritos e sussurros do além 
que talvez não é mais que o ciberespaço.
E é o que o próprio Hawtin diz: “. 50% Do meu trabalho 
é jogar com tintas e os outros 50% com o computador” 
Utiliza programas próprios de arquitetos para criar as 
suas figuras em três dimensões virtuais e as funde com 
outras imagens que ficam “embrulhadas” nas primeiras. 
“Eu gosto da ideia de que uma imagem canibalize a outra, 
de modo que uso pinturas pré-existentes que envolvem 
esses objetos. A pintura é o único espaço em que se pode 
fazer isto: investir simultaneamente num objeto e numa 
ilusão”. Entre outras muitas coisas, o artista admira os 
pintores holandeses do século XVII que viajaram a Itália 
e, quando regressaram ao seu país começaram a pintar 
“ estranhos mundos híbridos.” Assim é a sua pintura, um 
testemunho hiper-contemporâneo que retrata a hibri-
dização da globalização atual. Mas a sua é uma globa-
lização que se estende para o mundo exterior, a todo o 
cosmos. E tanto ao real como ao virtual. A crua realidade 
e a não menos crua ilusão.
Ultimamente, a inquietação criativa de Chris Hawtin levou
-o a fazer esculturas, nas quais a figuração é a protagonis-
ta, como querendo mostrar-nos as criaturas que habitam 
essas paisagens sem figuras dos seus quadros. Os aliení-
genas apresentam-se finalmente em carne e osso perante 
nós. Embora, neste caso, os faça em plástico, metal, po-
liestireno e gesso. São menos peluches que as figurações 
anteriores das suas pinturas, mais cibernéticos e despro-
vidos de cor, mas a humanidade segue filtrando-se de al-
guma forma, como nessa postura sensual de Seth(2012), 
tão insinuante e coquete como as Vénus clássicas.

CHRIS HAWTIN
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LOS FAMILIArES ALIENíGENAS DE CHrIS HAwTIN

Empezar diciendo que la obra de Chris Hawtin es inconfun-
dible con la de otros puede parecer una simpleza demasia-
do manida, propia de cuando uno no sabe bien cómo em-
pezar a hablar de un artista. Pero no puedo evitar empezar 
así porque es una de las cosas que más me han llamado la 
atención desde que vi una serie de sus pinturas por primera 
vez. Ahora bien, conociendo al artista como le conozco (no 
personalmente, sino a través de innumerables correos elec-
trónicos, en los que hemos podido comunicarnos tan bien o 
mejor que en persona porque ambos compartimos la voca-
ción por la expresión escrita), por “inconfundible” no quiero 
decir sólo original y diferente a la mayoría (lo cual tampoco 
tiene que ser necesariamente un mérito por sí mismo), sino 
también que rezuma honestidad del autor consigo mismo, 
con sus conceptos artísticos, sus interrogantes humanas, 
sus experiencias vitales, con su compromiso intelectual y 
con su sensibilidad estética. Y esto ya es meternos en harina 
de otro costal. 
La narración pictórica de Hawtin habla a ´gritos calla-
dos´ (¡ojo!, que esto me parece importante y volveré so-
bre ello luego) de universos fantasmagóricos, a medio 
camino entre la ciencia ficción y el surrealismo. O mejor 
aún, transita por ambos simultáneamente. También se 
aprecian fuentes procedentes de mundos tan diversos 
como la Escuela Holandesa del siglo XVII y del cómic. Y 
del simbolismo. Y hasta del expresionismo y del fauvis-
mo. Lógicamente, el resultado de todo esto es un explosi-
vo cóctel Molotov único y muy personal. Hablando de as-
pectos menos formales, hay a la vez misterio y obviedad. 
En medio de la oscuridad se hace la luz y en medio de 
la luz sobreviene la oscuridad. El resultado: claroscuros 
formales y conceptuales que hacen volar la imaginación y 
la sensibilidad del espectador. Pero hay algo que aleja ro-
tundamente su obra de un imaginado parentesco con los 
grabados tenebristas y catastróficos de Goya (por ejem-
plo): el color. La vitalidad personal de Hawtin se trasluce 
en su pintura por medio de un frecuente colorismo (ate-
nuado en sus últimas obras) que mi particular imagina-
ción ha querido asociar con la indumentaria propia de los 
indios de los Andes. 
Y aquí quería llegar: sus composiciones de imaginados en-
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THE FAMILIAr ALIENS OF CHrIS HAwTIN

I would like to start by saying that the work of Chris 
Hawtin cannot be confused with that of other painters, 
which could seem simple and too vulgar, a characteristic 
of when one doesn’t know how to begin talking about an 
artist. But I cannot help starting this way, as it is one of 
the things that most impressed me, the first time I saw 
some of his works. Now, knowing the artist as I do (not 
personally, but through countless emails, in which we 
can communicate just as well or better than personally, 
because we both share a passion for writing), by saying 
“cannot be confused” I do not only mean original and 
different from the majority (which does not necessarily 
have to be a merit in itself), but also that it summarises 
the author’s honesty with himself, with his artistic 
concepts, his human questions, his life experiences, with 
his intellectual commitment and aesthetic sensibility, 
but then we are getting into another subject. 
The pictorial narrative of Hawtin speaks of the ‘silent 
screams’ (take note, this seems important to me and 
I will return to this subject later) of ghostly universes, 
halfway between science fiction and Surrealism or, even 
better, passing through both simultaneously. Sources 
from worlds as diverse as the Dutch School of the 17th 
century and the comic are also referenced. And of 
Symbolism. And even of Expressionism and Fauvism. 
Obviously, the result of all this is a very personal and 
unique explosive Molotov cocktail. Speaking of less 
formal aspects, there is mystery and obviousness 
in turn. In the midst of darkness light emerges, and 
in the midst of light darkness survives. The result: 
formal and conceptual clear-dark, making the 
imagination and sensitivity of the viewer fly. But there 
is something in his work that emphatically removes it 
from an imagined kinship with Goya’s tenebrous and 
catastrophic engravings (for example): the use of color. 
Hawtin´s personal vitality is expressed in his painting 
through a frequent colorism (faded in his latest works) 
that my particular imagination wants to associate with 
the clothes of the Indians of the Andes.
And this is the point I wanted to make: his compositions 
of imagined monsters from other worlds may easily 

gendros de otros mundos pueden fácilmente recordarnos 
los misteriosos personajes estratosféricos que imaginaron 
(¿o “retrataron”?) los incas y los aztecas en Perú y en Méjico 
respectivamente. Tanto en las esculturas pétreas de ambas 
culturas como en los códices aztecas. Pero el artista los hu-
maniza vistiéndolos con los colores alegres y optimistas de 
vestían y aún visten los indios de esas zonas. El resultado es-
trictamente formal puede parecernos un Alien amenazante, 
pero conceptualmente y en lo que atañe a la percepción de 
nuestra sensibilidad emocional estamos más bien ante un 
muñeco de peluche. Propio de otro mundo, sí, pero en todo 
caso no sería el depredador mundo del monstruo Alien, sino 
más bien el onírico universo de ET.  
Y volviendo a los ́ gritos callados  ́de su narrativa, hay algo 
difícil de explicar en la obra de Hawtin que consiste en una 
expresividad fuerte, incluso inquietante y sobrecogedora, 
que, sin embargo, parece proceder de mundos tan lejanos 
que los presumibles sonidos, chirridos, ronroneos, zum-
bidos, crujidos, chasquidos o estrépitos de esos objetos 
mecánicos (acaso ciborgs) no llegan a nosotros. O que, 
simplemente, no alcanzamos a imaginar. Porque la ima-
ginación del artista parece volar a la velocidad de la luz. 
Como espectadores, se nos antoja estar contemplando 
imágenes de una misión espacial a un mundo de otra ga-
laxia. Imágenes a cámara lenta porque, aunque sean está-
ticas, la mayoría de ellas nos transmite sensación de mo-
vimiento. Imágenes congeladas de un movimiento difícil de 
predecir. Intriga y suspense. Gritos y susurros de un más 
allá que a lo mejor no es más que el ciberespacio.   
Y es que el mismo Hawtin dice: “el 50% de mi trabajo 
es jugar con la pintura y el otro 50% con el ordenador”. 
Utiliza programas propios de arquitectos para crear sus 
figuras en tres dimensiones virtuales y las fusiona con 
otras imágenes que quedan ́ envueltas´ en las primeras. 
“Me gusta la idea de que una imagen canibalice a otra, de 
modo que uso imágenes de pinturas preexistentes que 
envuelven esos objetos. La pintura es el único espacio en 
que se puede hacer esto: invertir simultáneamente en un 
objeto y en una ilusión”. Entre otras muchas cosas, el ar-
tista admira a los pintores holandeses del siglo XVII que 
viajaron a Italia y cuando regresaron a su país comenza-
ron a pintar “extraños mundos híbridos”. Así es su pin-
tura, un testimonio hiper-contemporáneo que retrata la 
hibridación de la globalización actual. Pero la suya es una 
globalización que se extiende al mundo exterior, a todo 
el cosmos. Y tanto a lo real como a lo virtual. La cruda 
realidad y la no menos cruda ilusión.
Últimamente, la inquietud creativa de Chris Hawtin le ha 
llevado a hacer esculturas, en las que la figuración es la 
protagonista, como queriendo mostrarnos las criaturas 
que pueblan esos paisajes sin figuras de sus cuadros. Los 
alienígenas se presentan finalmente en carne y hueso 
ante nosotros. Aunque en este caso lo hacen en plásti-
co, metal, poliestireno y escayola. Son menos peluches 
que las figuraciones anteriores de sus pinturas, más ci-
bernéticos y desprovistos de colorido, pero la humanidad 
sigue filtrándose de alguna forma, como en esa postura 
sensual de Seth (2012), tan insinuante y coqueta como las 
Venus clásicas.     

remind us of the mysterious stratospheric characters 
that were imagined (or “portrayed”?) by the Incas 
and the Aztecs in Peru and Mexico, respectively. In 
the stone carvings of both cultures, and in the Aztec 
codices. But they are humanised by the artist, who 
dresses them with the cheerful and optimistic colours 
that the Indians of these areas used to wear and still do. 
The strictly formal result may seem to us a menacing 
Alien, but conceptually, and in terms of the perception 
of our emotional sensitivity we are before a stuffed doll 
from another world, yes, but in any case it would not be 
the predatory, monstrous world of Alien, but more the 
dreamlike universe of ET.
And returning to the ‘silent screams’ of his narrative, 
there is something difficult to explain about Hawtin’s 
work, consisting of a strong, even disturbing and 
overwhelming expressivity, which, however, seems 
to come from such distant worlds that the presumed 
sounds, chirps, barks, growls, whistles, clicks or rackets 
of these mechanical objects (perhaps cyborgs) don´t 
reach us. Or, simply, we cannot imagine them, because 
the artist´s imagination seems to fly at the speed of 
light. As spectators, it seems we are contemplating 
images of a space mission to a world in another galaxy. 
Slow motion images, because, although they are static, 
the majority of them give us a sense of movement. Still 
pictures, of a movement difficult to predict. Intrigue and 
suspense. Cries and whispers from the great beyond 
that is perhaps no more than cyberspace.
And that is even what Hawtin says: “my work is probably 
50/50 playing around with paint and playing with the 
computer”. Utilising architectural programmes to 
create his figures in three-dimensional virtual space 
and merging them with other images that become 
“wrapped” in the first ones. “I like the idea of one work 
cannibalising another, so I use images of previous 
paintings to wrap these objects in. Painting is really 
the only space one can do this - simultaneously invest 
in both an illusion and an object.” Among many other 
things, the artist admires the Dutch painters of the 17th 
century who traveled to Italy and, when they returned 
to their country began painting ‘strange hybrid worlds’. 
So is his painting, a hyper-contemporary testimony 
that portrays the hybridisation of current globalisation. 
But his is a globalisation that stretches to the outside 
world, to the whole cosmos. As much real as virtual. 
The harsh reality and the no less harsh illusion.
Lately the creative restlessness of Chris Hawtin has 
led him to make sculptures, in which the figuration is 
the protagonist, as if wanting to show us the creatures 
that inhabit the figureless landscapes of his paintings. 
The aliens are finally in flesh and blood before us. 
Although, in this instance, in plastic, metal, polystyrene 
and plaster. They are less cuddly toys than the previous 
depictions of his paintings, more cybernetic and devoid 
of color, but humanity continues seeping in somehow, 
as in that sensual posture of Seth (2012), as sleek and 
coquettish as the classical Venus.
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“O objectivo profundo do 
artista é dar mais do que 
aquilo que tem.” Paul Valéry 
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Baikonur
Óleo sobre tela de linho

2011
82.5 x 120.5cm



Bokor Hill
Óleo sobre tela de linho

2011
90 x 120.5cm



Ceramics
Óleo sobre tela de linho

2012
180 x 300cm



Gare Du Midi
Óleo sobre tela de linho

2012
160 x 198cm





Hygiene Unit Ten
Óleo sobre tela de linho

2012
40 x 60cm





One Over the Marchers
Óleo sobre tela de linho

2011
190 x 300cm



Plotlands 2
Óleo sobre tela de linho

2012
24 x 30cm



Plotlands 3
Óleo sobre tela de linho

2012
20 x 25.5cm



Sleeper V
Óleo sobre tela de linho

2011
20 x 25.5cm



The Ever More Distant Sea
Óleo sobre tela de linho

2012
63 x 99cm



The Generators
Óleo sobre tela de linho

2012
40 x 60cm



The Hidden Sands
Óleo sobre tela de linho

2012
190 x 300cm



The Unity Engine
Óleo sobre tela de linho

2012
198 x 170cm





The Weaver
Óleo sobre tela de linho

2012
20 x 25.5cm



Ennio 
Técnica mista

2012
170 x 50 x 57cm



Photeus
Técnica mista

2012
160 x 60 x 40cm



Seth
Técnica mista

2012
150 x 50 x 50cm



DL: Poderia descrever suas pinturas como um todo?

CH: A minha posição sobre elas não é tentar abran-
ger tudo. É mais de um tipo de outros lugares, como 
Milan Kundera escreve. Onde é que este trabalho terá 
lugar? Não é um lugar especifico, mas é algures. Vi-
rilio disse “nós vivemos na era da aceleração tecno-
lógica, não nas cruzadas, não no renascimento, esta 
é a coisa que define o nosso tempo”. Estou a tentar 
responder a isso. Este sentido de ter jatos, e ser ca-
paz de viajar a qualquer lugar rapidamente, tendo a 
comunicação instantânea com pessoas do outro lado 
do mundo, estando em comunidades que são criadas 
através de espaços virtuais alimentados pelo traba-
lho. Eu quero resolver essa perda de geografia e sua 
substituição por um espaço não-geográfica virtual, 
por isso nesse sentido, elas são globais.

DL: É esta posição, mais literária?

CH: Bem Thomas Hardy leva o espaço real de Dor-
set, e através  de renomeação das cidades ele cria 
um outro lugar não específico que dá a universalida-
de narrativa que caso contrário, não teria. Ao tomar 
este passo de “remoção por uma vez” tudo a partir do 
espaço definido que liberta tanto a partir do espaço 
local e, em certa medida, da hora local também. Ela 
permite uma livre interpretação das coisas, e Kafka é 
outro bom exemplo. Quero dizer, nunca se sabe nada 
sobre personagens de Kafka – não se sabe de onde 
eles vieram, não se conhecem as suas vidas pessoais, 
não se sabe o local exato em que estão - é um ser 
humano dentro de um local . Estou a tentar fazer uma 
coisa semelhante com espaço, nestas pinturas.

DL: Você está a trabalhar a partir da tradição da pin-
tura de paisagem Inglesa?

CH: Eu amo Gainsborough e Constable - mais do que 
pintores holandeses Italianate. Eu quero que as pin-
turas inaugurem o modernismo - na paleta e na for-
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DL: Quando fala sobre o seu trabalho, você traz um 
monte de coisas diferentes, como música, literatu-
ra, jogos de computador, mídia, arquitetura, história 
da arte e da ficção científica.  Parece ser essa capa-
cidade prática de absorver uma grande quantidade 
de fenômenos culturais em vez de os ver como as 
pessoas os fariam. Essas coisas que marginalizam a 
pintura,  você vê que na verdade a pintura pode ab-
sorver todas essas coisas?

CH: Eu concordo totalmente com isso. Houve um 
grande show na Tate Liverpool Chamado Híbridos 
(2001) que contou com Fabian Marcaccio, David reed, 
Franz Ackermann e outros. Este foi um show fantásti-
co. Este tipo híbrido de pintura foi muito interessante 
para mim, e isso fez-me pensar que, de alguma for-
ma a pintura tem de resolver ou reconhecer outras 
formas, e foi por isso que eu comecei por mostra-lo 
na ligação ao trabalho que eu estava a fazer na Grécia 
(2004-2007), por isso eu comecei em espaços virtuais 
e aspectos digitais para a minha prática. Eu penso 
que nós vamos resolver esta era tecnológica, então 
por isso precisamos de estar envolvidos com ela de 
alguma forma.

DL: Muitas das suas pinturas recentes parecem ter 
uma sensação de vazio!

CH: As paisagens que estou a usar são por neces-
sidade vazias porque as relações dinâmicas existem 
na figura. A estrutura arquitetónica é quase como se 
a paisagem urbana estivesse dentro deste rosto, por 
isso a paisagem precisa estar vazia, a fim de nos fazer 
sentir o urbano, sentir essa tecnologia que as figuras 
têm. Eu quero fazer sentir como se essas figuras se 
podessem desdobrar e reconciliar  com a paisagem 
por trás dela. Como se esta paisagem do tecnologico 
urbano fosse tomado da terra e enrolado para esta 
estrutura cibernética pseudo-orgânica, como aquela 
cena no Inception.

CHRIS HAWTIN
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ma como eles são criados, eu acho que eles têm um 
olhar um pouco tradicional. Eu tenho uma ideia delas 
como pinturas históricas do futuro.

DL: Há algo fascinante com a visualização das paisa-
gens Inglesas, que realmente não têm uma conec-
ção.

CH: O ponto é que há uma perda genuína de relações 
com o espaço geográfico. Se isso é espaço urbano ou 
espaço no país é irrelevante. Estamos habituados a 
ter de nos envolver com ele em todos os níveis que, 
no momento, não temos mais. Você pode trabalhar 
em casa, você pode ter um encontro com alguém em 
Tóquio, e você pode resolver tudo sem sair da sua 
mesa. Você pode ir de uma cidade à outra em questão 
de horas. A maneira que nós vivemos é incrivelmente 
diferente e que se perde com este compromisso com 
o espaço.

DL: Existem alguns motivos no seu trabalho que são 
mais ressonantes do que outros?

CH: Eles funcionam de diferentes modos. Em rela-
ção às pequenas tendas e torres de observação, eu 
queria algo que pudesse denotar uma outra presença 
dentro da cena, algo que está lá e não existe, e eu 
pensei em algo que pudesse atuar como contraponto 
às formas de maior dinâmica. Elas aparecem muito 
menores, residências nômadas que foram erguidas à 
pressa, e que parece ter sido há muito tempo, essas 
que são quase fundidas com a paisagem, que foram 
originalmente projetadas para ser algo temporário. 
De certa forma, prende-se no motivo de trazer essas 
coisas, porque isso é algo que você pode controlar, 
como os personagens que você pode movimentar e 
tentar coisas diferentes com elas. Eu acho que po-
dem até se tornar um pouco em armadilhas e é algo 
a ter com cuidado. De sentir que há certas coisas que 
você tem que mostrar no seu trabalho. Este é um pro-
blema real. A sensação de que você tem que aderir 
às suas próprias regras, com as regras que você já 
criou. Funciona nos dois sentidos. Em certo sentido, é 
muito importante para mim poder ter estas estrutu-
ras recorrentes, elas têm uma relação com o digital 
colando-as quando eles são necessários, mas tam-
bém pode ser problemático para poder contar muito 
com elas. A linguagem do trabalho precisa de se con-
tinuar a expandir. 

DL: Você usa a palavra “contraponto”, para dife-
renciar as tendas e postos de vigia com outros ele-
mentos nas pinturas pois eles referem-se a coisas 
reais, que são coisas que as pessoas reconhecem 
e existem realmente? Elas são tomadas a partir de 
momentos reais e locais reais, para que haja menos 
ficção?

do cientista da mosca. Eu tentava descobrir o que es-
tava interessado em fazer quando trabalho. Mesmo 
que seja o progresso bonito e terrível da tecnologia, 
a contração da paisagem, as idéias da figura, do hu-
mano e desumano, o ciborgue, em todos temas em 
que eu penso quando estou a fazer um trabalho. Eu 
tentava filtrar estes temas e atribuí-los aos modelos 
que eu fazia de modo que cada um representasse al-
gum tipo de característica, e eles se tornassem sím-
bolos de algum aspecto do mundo que me interessa. 
Era uma maneira de tentar racionalizar para que eu 
pudesse ter uma mitologia que pode ser referida mas 
nunca explicava, para que eu pudesse tomar deci-
sões que seriam racionalizada sob esse sistema. As 
pessoas que interpretavam poderiam localizar algum 
tipo de sistema sem ter consciência do que era. Eu 
acho que as necessidades de trabalho para ter algum 
tipo de mistério sobre ele, como os filmes de David 
Lynch; uma mistificação em torno do sistema que é 
usado, você depara-se com uma coisa que quase pa-
rece incompleta, mas há uma ambiguidade, fazendo 
conexões entre as coisas . Essas conexões muitas 
vezes podem ser mais interessantes do que apenas 
uma explicação simples. Eu tentava criar uma narra-
tiva subjacente ao trabalho. Uma narrativa que pare-
cia ter o seu próprio sistema, para fazer ou não a sua 
própria lógica. Essencialmente o que me interessa é 
ficção, e como entendemos o mundo, através da fic-
ção, então eu estava a tentar olhar para o trabalho em 
termos de escrever um romance, em termos de ter 
personagens, tendo locais, e ter uma narrativa, ora 
que tece dentro e fora das várias vertentes de traba-
lho e os vários meios nos quais estou a trabalhar.

DL: Você pode-me explicar a ideia de uma sub-nar-
rativa? Você diria que os modelos são alegóricos? 

CH: Atua como pano de fundo, é como a própria pai-
sagem com essas figuras ou edifícios existentes no 
fundo do trabalho que eu faço. Não é tão simples 
como se fossem uma alegoria, mas seria verdade di-
zer que eles representam conceitos mais gerais. Você 
pode olhar para o conceito geral como alegórico, mas 
não pode ser lido nesses termos.

DL: Será que os modelos têm uma conexão com a 
condição humana da ideia de presença individual / 
colectiva, presença / não presença? Será que eles 
têm uma relação com a religião? Você quer criar 
uma mitologia?

CH: Eu não os vejo como representantes de uma 
condição humana, mas mais como aspectos atuais, 
esferas políticas e atividades da comunidade e de 
oposições dentro destes espaços, individualismo, em 
oposição à vida comunitária, estático em oposição à 
vida móvel, o ser humano em oposição à o cybernéti-
ca, o orgânico em oposição ao tecnológico. Tal como 

CH: Sim elas funcionam dessa forma, são incorpo-
radas na paisagem de modo que são parte dela, e 
eles estão revelando uma outra presença. Basta ter 
a figura biomórfica, na paisagem parece uma relação 
muito básica, mas com estas estruturas menores, 
há uma relação mais complexa entre os elementos. 
Eu não digo que eles nunca apareçam ser habitadas, 
mas não há evidências de habitação. 

DL: Dentro dos quadros você utiliza diferentes tipos 
de fusão de imagens, enquanto que antes eram tipos 
diferentes de materiais de fusão, pigmentos, óleos 
ou esmaltes?

CH: Há toda uma parte da minha prática que trabalha 
com formas no computador e existe toda uma parte 
da minha prática que está a trabalhar no estúdio, e 
isso tudo se encaixa, mas cada coisa é apresentada 
de forma autônoma, enquanto que a prática já é uma 
mistura destas coisas.

DL: É a técnica que está a mudar, mesmo dentro dos 
quadros e não uma mudança material? Você está 
misturar as coisas e as coisas interagem? Muitos 
pintores usam uma linguagem de velocidade, ou es-
tilo, mas você está a mudar a forma como pinta? 

CH: De certa forma isso vem do uso de computadores 
ao tentar fazer algo que pudesse imitar linguagens 
digitais ou pensar em termos de camadas, da mesma 
forma que você usa o Photoshop, ou o pensamento 
em termos de estrutura ou textura na mesma forma 
arquitectónica que os programas fazem. Eu quero 
que seja visto como uma pintura em vez de algum 
tipo de híbrido, em sua forma, mas eu queria mostrar 
essas intervenções da maneira que é pintado em vez 
dos materiais que estou a usar.

DL: Recentemente tem feito modelos?

CH: Sim, eles começaram apenas como cabeças, 
porque eu queria algumas placas de sinalização nas 
pinturas que lembravam os sinais com crânios de 
animais em faroestes. Fiz estes modelos para utilizar 
nas pinturas e eles desenvolveram-se a partir daí.

DL: Onde é que os nomes vêm?

CH: Eles todos têm referências históricas literárias, 
ou cinematográficas: Gregor, Venn, Clio, Marco, Je-
rome, Ennio, Photeus e Seth. Gregor de Kafka, de 
Venn Hardy, Clio é a musa da história, Marco de Mar-
co Polo, o comerciante e explorador, Jerônimo de S. 
Jerónimo, Ennio é a deusa grega da destruição, es-
pecialmente das cidades, Photeus era um padre or-
todoxo que negou trindade e assim começou o que é 
conhecido como a heresia Photean, e Seth é o nome 

se desenvolvem as obras que têm conexões entre si, 
essas conexões se relacionam com ideias e concei-
tos dentro da sociedade  na qual estou interessado. 
São reflexões dos pensamentos que eu tenho sobre 
o estado ou o mundo em que vivemos agora. Eu atri-
buí a um deles para ser o nômade e o nômade é uma 
categoria que se está a tornar mais prevalente a par-
tir de pessoas que acham que têm que sair das cida-
des. Elas executam uma função semelhante a certas 
religiões arcaicas. Um dos personagens é chamado 
Photeus que era um santo da Igreja Ortodoxa Orien-
tal, mas um herege no cristianismo ocidental. Ele não 
acredita na trindade ele acreditava que o filho tinha 
que vir diretamente do pai. Ele representa a unidade 
e separação, leste e oeste, e do comunismo, em opo-
sição ao capitalismo. Sim, é um pastiche na mitologia, 
como representam certos aspectos da vida e da exis-
tência, ou política, ou sociedade, ou como diferentes 
comunidades se comportam uns com os outros. Dois 
deles são nomeados após deuses gregos e os outros 
são figuras ou literárias ou históricas. De certa for-
ma eu jogo com os diferentes aspectos da narrativa 
e mitologia.

DL: Será que eles formam um conglomerado?

CH: Eu não estabeleci fazer este trabalho multi-fa-
cetado geral, mas certas coisas são ligadas entre si 
e algumas coisas têm relações diferentes, e eu acho 
que é mais interessante assim. Se você pode levar em 
certos temas ou determinadas linhas de investigação 
ao longo de obras diferentes, em algum momento 
você pode até parar de fazer um trabalho e começar 
a fazer outro, mas isso não significa necessariamente 
que tenha resolvido todas as questões da folha de tra-
balho, de modo que faz sentido levá-los para a próxi-
ma etapa, seja algo que é feito digitalmente ou fisica-
mente, ou 2D ou 3D, ou o que quer que seja. Eu acho 
que é essencial para explorar os temas nos quais está 
interessado, tanto quanto possível, de modo tornar-
se este o corpo geral da obra. Eu gosto da ideia de 
trabalhos alimentarem-se uns aos outros. Gosto des-
ta ideia do canibal, então sim, ele torna-se nesse tipo 
de projeto conglomerado.

DL: Como é que os modelos se relacionam com o es-
paço?

CH: Em termos do seu aspecto físico, são coisas que 
existem no espaço real, mas eles parecem muito com 
os adereços de cinema ou algo que deve ser definido 
numa espécie de dimensão teatral, seja no palco ou 
na tela, ou até mesmo num vídeo jogo. Eu não acho 
que eles tenham uma retenção total sobre o físico. 
Eles parecem frágeis e que não estão esculpidos, 
mas depois de montado, e em termos de sua contra-
parte narrativa, há um espaço em que eles existem 
mas não está definido, é um espaço de fronteiras.



DL: Would you describe your paintings as global?

CH: My position on it is not to try to encompass 
everything. It’s more of a kind of elsewhere, like Milan 
Kundera writes about. where does this action take 
place? It’s nowhere specific but elsewhere. Virilio said 
‘we live in the age of technological acceleration, not 
in the crusades, not in the renaissance; this is the 
thing that defines our time’. I’m trying to respond to 
that. This sense of having jets, and being able to travel 
anywhere fairly quickly, having instant communication 
with people on the other side of the world, having 
communities that are set up via virtual spaces feeds 
into the work. I want to address this loss of geography 
and its replacement with a non geographic virtual 
space so in that sense they’re global.

DL: Is this position more literary?

CH: well Thomas Hardy takes the real space of 
Dorset, and through renaming these towns he creates 
a non-specific elsewhere which gives the narrative a 
universality which it wouldn’t have had otherwise. By 
taking this step of ‘once-removing’ everything from 
the defined space it frees it both from the local space 
and, to a certain extent, from local time too. It enables 
a freer interpretation of things, and Kafka is another 
good example. I mean, you never know anything about 
Kafka’s characters - you don’t know where they came 
from, you don’t know their personal lives, you don’t 
know the exact location they’re in - it’s a human being 
within a situation. I’m trying to do a similar thing with 
space in these paintings.

DL: Are you working from the tradition of English 
painting and landscape?

CH: I love Gainsborough and Constable - more so the 
Dutch Italianate painters. I do want the paintings to 
bypass modernism - in the palette and in the way they 
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DL: When you talk about your work you bring in a lot 
of different things like music, literature, computer 
games, media, architecture, art history and science 
fiction. There seems to be this ability in your practice 
to absorb a lot of cultural phenomena and, rather 
than seeing it as people did - that these are things 
that marginalised painting, you see that painting can 
actually absorb all these things.

CH: I totally agree with that. There was a great show 
at Tate Liverpool called Hybrids (2001) which featured 
Fabian Marcaccio, David reed, Franz Ackermann 
and others. This was a fantastic show - this hybrid 
nature of painting was really interesting to me, and 
it made me think that, in some way, painting has to 
address or recognise these other forms, and this was 
why I started bringing in collage to the work that I 
was making in Greece (2004-2007), and why I started 
bringing in virtual spaces and digital aspects to my 
practice. I thought that if we were going to address 
this technological age then we needed to get involved 
in it somehow.

DL: A lot of your recent paintings seem to have a 
sense of emptiness.

CH: The landscapes I am using are by necessity 
empty because the dynamic relationships exist in 
the figure - the architectural structure, it’s almost 
as if the urban landscape is within this figure and the 
landscape needs to be empty in order to bring out this 
slightly urban feel, this technological feel that the 
figures have. I want it to feel as if one could unfold 
these figures and reconcile them with the landscape 
behind. As if this technological urban cityscape has 
been taken from the land and furled into this pseudo-
organic, cybernetic structure - like that scene in 
Inception.
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are set up, so I do think they have a slightly traditional 
look. I have an idea of them as history paintings of the 
future.

DL: There is something fascinating with viewing the 
English landscape - which we don’t really have a 
connection with.

CH: The point is there is a genuine loss of relations 
to geographical space - whether that’s urban space 
or space in the country is irrelevant. we used to have 
to engage with it on all sorts of levels that we don’t 
have to anymore. You can work at home, you can have 
a meeting with someone in Tokyo, and you can sort it 
all out without having to leave your desk. You can go 
from one city to another within a matter of hours. The 
way that we live is incredibly different and what is lost 
is this engagement with space.

DL: Are there some motifs in your work which are 
more resonant than others?

CH: They function in different ways. regarding the 
smaller tents and watchtowers, I wanted something 
that could denote another presence within the scene 
- a kind of shadowy presence - something that’s there 
and not there, and I was thinking of something that 
would act as a counterpoint to the larger dynamic 
forms.  They appear as much smaller, nomadic 
dwellings that have been hastily erected, and that 
seem to have been there a long time; things that are 
almost fused with the landscape, which were originally 
designed to be something temporary. In a way, one 
holds onto motifs and brings things in because it’s 
something you can control, like characters that you 
can move around and try different things with. I think 
it can become a bit of a trap and it’s something one 
has to be careful of. Of feeling that there are certain 
things you have to bring into your work. This is a real 
problem - feeling that you have to adhere to your own 
rules, to the rules you have already made. It works 
both ways - in one sense it’s very important to me 
to be able to have these structures recurring, it has 
a relationship to the digital - pasting them in when 
they’re needed, but it can also be problematic to rely 
on them too much. The language of the work needs to 
keep expanding.

DL: You use the word counterpoint; the difference 
between the tents and lookout posts to other 
elements in the paintings is that they refer to real 
things; they are things that people recognise and do 
actually exist. They are taken from real places and at 
real times and real locations, so there is less fiction.

CH: Yes they function in that way, they are embedded 
in the landscape so they are part of it, and they 

of the human and inhuman, the cyborg, any of the 
themes I am thinking about when making work. I 
was trying to filter these out and assign them to 
the models that I was making so each one would 
represent some kind of characteristic, and they would 
become symbols for some aspect of the world that 
interests me. It was a way to try to rationalise it; that 
I could have a mythology which could be referred to 
but never explained, so I could make decisions which 
would be rationalised under this system. People who 
were interpreting it could locate some kind of system 
without being aware of what it was. I think work needs 
to have some kind of mystery about it, like David 
Lynch films; a mystification around the system that is 
used, you’re left with something which almost seems 
incomplete, but there is an ambiguity to it, making 
connections between things. These connections can 
often be more interesting than just a straight-forward 
explanation. I was trying to create a sub-narrative to 
underlie the work; a narrative which appeared to have 
its own system, to have its own logic whether it did or 
not. Essentially what I’m interested in is fiction, and 
how we understand the world through fiction, so I was 
trying to look at making work in terms of writing a 
novel, in terms of having characters, having locations, 
and to have a narrative going on which weaves in and 
out of the various strands of work and the various 
mediums that I’m working in.

DL: Could you explain the idea of a sub-narrative? 
Would you say the models are allegorical?

CH: It acts as a backdrop - it’s like the landscape 
itself, with these figures or buildings existing in the 
background of the work that I am making. It’s not as 
simple as it being an allegory, but it would be true to 
say that they represent more general concepts. You 
could look at the overall concept as allegorical but it 
can’t be read in those terms.

DL: Do the models have a connection to the human 
condition the idea of individual/collective, presence/
non presence? Do they have a relationship to 
religion? Are you creating a mythology?

CH: I don’t see them as representing a human condition 
but more aspects of current political spheres and 
community activity and of oppositions within these 
arenas; individualism as opposed to the community, 
static life as opposed to mobile life, the human as 
opposed to the cybernetic, the organic as opposed 
to the technological. As the works develop they have 
connections to each other and those connections 
relate to ideas and concepts within society which I’m 
interested in. They are reflections of the thoughts that 
I have about the state or world that we live in now. I’ve 
assigned one of them to be the nomad and the nomad 
is a category which is becoming more prevalent from 

are revealing another presence. Just having the 
biomorphic figure within the landscape seemed a very 
basic relationship but with these smaller structures 
there is a more complex relationship between 
the elements.  I don’t think they ever appear to be 
inhabited - but there is evidence of habitation.

DL: Within the paintings you’re fusing different kinds 
of imagery, whereas before you were fusing different 
kinds of materials, pigments, oils or enamels.

CH: There is a whole part of my practice which is 
working with forms on the computer and there is 
a whole part of my practice which is working in the 
studio, and this all comes together, but each thing is 
presented autonomously, whereas the practice itself 
is a mixture of these things.

DL: It’s the technique that’s changing even within 
the paintings rather than a material change. You’re 
blending things and having things interact. A lot of 
painters use one language, speed or style but you 
are changing the way you are painting.

CH: In a way this comes from using computers and 
trying to make something that could mimic digital 
languages or thinking in terms of layers, in the same 
way that you use Photoshop, or thinking in terms of 
structure or texture in the same way architectural 
rendering programmes do. I want it to be seen as a 
painting rather than some kind of hybrid in its form, 
but I wanted to show these interventions in the way 
that it’s painted rather than in the materials I’m using.

DL: Recently you have been making models. 

CH: Yes, they started off just as heads, because 
I wanted some sign posts in the paintings which 
resembled the animal skull signs in westerns. I made 
these model heads to use in the paintings and they 
developed from there.

DL: Where do the names come from?

CH: They all have literary, historical or cinematic 
references: Gregor, Venn, Clio, Marco, Jerome, 
Ennio, Photeus and Seth. Gregor from Kafka, Venn 
from Hardy, Clio is the muse of history, Marco from 
Marco Polo, the trader and explorer, Jerome from 
St.Jerome, Ennio is the Greek goddess of destruction, 
particularly of cities, Photeus was an orthodox priest 
who denied the trinity and so started what is known 
as the Photean heresy, and Seth is the name of the 
scientist from The Fly. I was trying to work out what 
I was interested in when making work. whether that 
be the beautiful and horrific progress of technology, 
the contraction of the landscape, ideas of the figure, 

people who find they have to move out of cities. They 
perform a similar function to certain archaic religions. 
One of the characters is called Photeus who was a 
saint in the Eastern Orthodox Church, but a heretic in 
western Christianity. He didn’t believe in the trinity he 
believed the son had to come directly from the father. 
He represents unity and separation, east and west, 
and communism as opposed to capitalism. Yes it’s 
a pastiche on mythology, how they represent certain 
aspects of life and existence, or politics, or society, 
or how different communities behave towards each 
other. Two of them are named after Greek gods and 
the others are either literary or historical figures. In 
a way I am playing with different aspects of narrative 
and mythology.

DL: Do they form a conglomerate?

CH: I didn’t set out to make this multi-faceted overall 
work, but certain things are linked together and certain 
things have different relationships, and I think it’s 
more interesting that way. If you can carry on certain 
themes or certain lines of investigation throughout 
different works, at some point you stop making one 
work and start making another, but this doesn’t 
necessarily mean you’ve resolved all the issues in one 
piece of work, so it makes sense to take them into 
the next thing, whether that is something that is made 
digitally or made physically, or 2D or 3D or whatever. I 
think it’s essential to explore the themes that you are 
interested in as much as possible, so it does become 
this overall body of work. I like the idea of work feeding 
off each other - I like this idea of the cannibal, so yes it 
does become this kind of conglomerate project.

DL: How do the models relate to space?

CH: In terms of their physicality they are things which 
exist in real space, but they look a lot like cinema 
props or something that should be set in some kind 
of theatrical dimension - whether on a stage, or on 
screen, or in a video game. I don’t think they have 
a total hold over the physical. They appear flimsy 
they’re not sculpted but assembled, and in terms of 
their narrative counterpart there is a space in which 
they exist but it is undefined; it’s a space of borders.
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